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AISTITUPA
Aistitupa on kaunis, esteetön ja eri aistien avulla 
koettava eli multisensorinen tila. Aistituvalla saa eri 
aistien kautta miellyttäviä kokemuksia ja 
elämyksiä.

Aistituvalla voi osallistua päiväaikaiseen 
toimintaan sekä aisti- ja rentoutustoimintaan. 
Ympäristö auttaa myös sulkemaan pois aisteja 
kuormittavia asioita, kuten esimerkiksi häiritsevän 
melun ja hälyn, kirkkaat valot ja värit sekä liikkeen.

Aistituvan toiminta on suunnattu kaikille erityistä 
tukea tarvitseville asiakkaille, mutta se sopii myös 
muille yksilöllisestä toiminnasta hyötyville 
asiakkaille.



TOIMINNAN TAVOITTEET

• osallisuus

• oman mielipiteen kuuleminen

• läsnäolo

• rentoutuminen

• aktivoiminen

• luovuus

• itsensä ilmaiseminen

• turvallisuuden tunteen lisääminen

Toiminnassa on keskeistä asiakkaan:



Aistituvalla kuntoutuksen keskiössä on asiakas itse. Tavoitteena on kunkin omien vahvuuksien, 

toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen arjessa. Tavoitteet laaditaan yhteistyössä 

moniammatillisen työryhmän kanssa asiakaslähtöisesti. 

Asiakas saa eri aistien kautta miellyttäviä kokemuksia ja elämyksiä rikastuttamaan omaa elämää ja 

parantamaan elämänlaatua. Asiakas on henkinen, tunteva ja fyysinen kokonaisuus. 

Rentoutus tasapainottaa, sovittaa yhteen sekä vahvistaa asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tärkeintä on ihmisen kohtaaminen niin, että hän kokee toisen ihmisen olevan aidosti läsnä. Aidon 

kohtaamisen kautta arki voi muuttua paremmaksi. Meistä jokainen tarvitsee kosketusta toisen 

ihmisen ja ympäristön kanssa.



MENETELMÄT 
JA TYÖTAVAT

Aistituvalla on käytössä eri menetelmiä 

ja työtapoja. 

Asiakas voi itse valita parhaiten sopivan 

tavan työskennellä tai rentoutua.



ASIAKKAAN 
LÄSNÄ OLEVA 
KOHTAAMINEN

• vahvistava ja myönteinen kosketus sanoin ja 
elein

• läsnäoloa, läheisyyttä, kokemuksia ja elämyksiä

• voimauttava vuorovaikutus

• taktiilit, tukiviittomat, esinesymbolit ja haptiisit

Vahvistava ja myönteinen kosketushoito video

https://youtu.be/vZ3sYy9Qtww


MULTISENSORINEN ELI AISTEIN 
KOETTAVA YMPÄRISTÖ

• aistit huomioivat, 
muunneltavat tilat

Tupahuone

Aku -huone

• valot ja äänet • 
teemahuoneet video

huone virtuaali

• erilaiset aistivälineet 
ja tuoksut video

• Rocking -
keinutuoliterapia vide

o

• AquaSense
patja video

huone virtuaali

• aistipuutarha video

https://roundme.com/tour/912663/view/2867202
https://roundme.com/tour/912663/view/2867204
https://youtu.be/ltYF6wTxLoU
https://roundme.com/tour/912663/view/2867204
https://youtu.be/4htQUf519YQ
https://youtu.be/tLcDEaDtbQw
https://youtu.be/6Pfh0aze9vE
https://roundme.com/tour/912663/view/2867185
https://youtu.be/DtlF4Yxkmxo


ZEROBOBY –KUIVAKELLUNTALAITE

Sopii kaikille toimintarajoitteista huolimatta. Helppo käyttää. Ei tarvitse riisua vaatteita eikä kastua.

Zerobodylle käydään pitkälleen, ohjelmasta valitaan aika kellumiselle, lämpötila sekä 
voit halutessasi valita ja kuunnella valmiita ääniä kuulokkeiden kautta samalla kun rentoudut.

Ainutlaatuinen ja patentoitu järjestelmä täyttyy vedellä muutamassa sekunnissa ja tekee 
painottoman tunteen, tämän takaa 400 litran vesi allasi.

Keho ja mieli saa jo pienessäkin hetkessä konkreettisia tuloksia.

Asiakkailta ja ohjaajilta tullut palaute on tuonut lisäarvoa Zerobodylle.



ZEROBOBY –
KUIVAKELLUNTALAITE

Zerobody kuivakellunta mahdollistaa 
painottoman tilan, missä mieli ja keho 
palautuvat erittäin tehokkaasti.

Painottomassa tilassa myös erilaiset 
kiputilat ja spastisuus saavat 
helpotusta. Auttaa lieventämään myös 
stressiä ja ahdistusta.

Sopii kaikille toimintarajoitteista 
huolimatta. Helppo käyttää. Ei 
tarvitse riisua vaatteita eikä kastua.

Zerobody linkki (360°:een )

https://roundme.com/tour/912663/view/2867166


AISTI – JA 
RENTOUTUSMENETELMÄT

• neuropsykiatrinen valmennus

• kokonaisvaltainen rentoutusohjaus

• myönteiset kosketushoidot

• hyvinvointimenetelmät

• aisteja hellivät mielikuva- tarinatuokiot ja elämykset



NEUROPSYKIATRINEN 
VALMENNUS
• Vuodesta 2021

• Ohjauksellista kuntoutusta, jossa asiakasta ohjataan ja tuetaan kehittämään arjen- ja 

elämänhallintataitojaan.

• Valmennuksen lähtökohtana on omien vahvuuksien ja voimavarojen tiedostaminen, käyttöönotto 

ja kehittäminen.

• Teoreettisena taustana on voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote.

• Lähdemme liikkeelle jokaisen asiakkaan yksilöllisistä voimavaroista ja mieltymyksistä. Positiivisten 

elämysten ja kokemusten kautta mahdollistuvat positiivinen minäkuva ia itsetunto.



KOKONAISVALTAINEN 
RENTOUTUSOHJAUS
• Ihmisen fyysinen keho, mielen olotila ja emotionaalinen olotila yhdessä muodostavat tämän 

hetken olotilan. Jos yksi tekijöistä on epätasapainossa, se vaikuttaa suoranaisesti muihin 

tekijöihin. Kun kaikki osatekijät ovat tasapainossa toistensa kanssa, henkilön sisäisellä tasolla ja 

henkilöiden välisellä tasolla, syntyy sopusointuinen olotila.

• Aistituvan rentoutustoiminnan tavoitteena on rentoutuksen keinoja käyttäen vahvistaa ja tukea 

arjessa selviytymistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

• Tavoitteena on löytää itselle mielekäs tapa pysähtyä ja rentoutua.

• Käytössä ovat luontaiset ja helpot rentoutusharjoitteet: alustavat liikkeet, hyvänolon harjoitteet, 

hengitysharjoitteet ja rentoutusosio.



MYÖNTEISET 
KOSKETUSHOIDOT
Kosketushoitojen tavoitteena on:

 auttaa rentouttamaan sekä mieltä että kehoa

 edistää mielen ja kehon tässä hetkessä olemista

 vahvistaa itsetuntoa ja minäkuvaa

 lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia

Kosketamme sanoin, elein, käsin, mielikuvin, aistimuksin ja hyvinvointimenetelmin.

Toteutamme kosketushoidot yksilöllisesti ja asiakkaan omaa kosketusprofiilia kunnioittaen. Tarjolla 

on kosketushoitoa tarinalla tai ilman, satuhierontaa, hipsuttelua jne.



HYVINVOINTIMENETELMÄT

• käsi- ja jalkakylvyt silkkimenetelmällä

• hemmotteluhoidot kasvoille

• kuumakivihoidot  syksyn uutuutena



MITÄ MUUTA 
TARJOAMME 
ASIAKKAILLE?

Puutarhaterapiaa…
Puutarhaterapiasta hyvinvointia ja menetelmiä 
asiakastyöhön.



TERVEYDENHOIDOLLISET 
JALKAHOIDOT 
Jalkahoito on yksilöllinen, joka suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan 

Aistituvalla hoitolaympäristössä tai haastavissa tilanteissa asiakkaan yksikössä.

Laadukas ohjaus ja hoito on meille tärkeää missä huomioidaan asiakas yksilönä.

Hoitohuone

https://roundme.com/tour/912663/view/2867198


HUOMIOIDAAN

• Jalkojen iho- ja kynsiongelmat

• Jalkojen virheasennot

• Jalkaongelmien ennaltaehkäisy

• Ohjataan eteenpäin asiakasta tarvittaessa

• Vuorovaikutus ja läsnäolo

• Asiakkaan mieltymykset ja aistit



• Ohjaustilanteet voivat olla haastavia, jolloin on tärkeä tilanteen suunnittelu. Mukana olevan 

lähiohjaajan rooli korostuu hoidon onnistumisessa. Asiakas saattaa tarvita erikoista tukea, kuvia 

tai viittomia. 

• Ympäristön järjestäminen ja rauhallisuus auttaa parhaaseen lopputulokseen

• Jalkahoito on asiakkaan yksilöllistä kokonaisvaltaista hyvinvointia!!!



TERVETULOA TUTUSTUMAAN 
AISTITUVALLE
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