Valmistelu: Peppi Pitkätossun aistihuone toteutettiin
Tuusulassa Mattilan päiväkodissa satuhuoneena, jonka
tarkoituksena oli luoda siellä kävijöille rento ja miellyttävä
olo sekä rikastuttaa mielikuvitusta lasten leikeissä.
Huone oli koko päiväkodin lasten käytössä kahden viikon
ajan ja siellä sai vierailla max.4 lapsen pienryhmissä
aikuisen johdolla. Vierailuajankohdat ryhmät saivat varata
aistihuoneen ovessa olevasta listasta.
Huoneen rakentaminen Huvikummuksi tapahtui kahden
työpäivän aikana perustyön ohella. Paljon valmisteluja oli
tehty jo etukäteen, kuten leivottu pannukakkukasa ja
kultarahoja taikataikinasta, piirretty Pikku Ukko, tehty
QR-koodi Peppi-tarinoihin, etsitty rekvisiittaa jne.
Tabletilta kävijät saivat katsoa 1-3 animoitua Peppi-tarinaa.
Ryhmien aikuisille jaettiin etukäteen ohjeet tabletin
käytöstä ja Huvikummun säännöistä.
Kävijöitä pyydettiin aikuisen kanssa vastaamaan pieneen
kyselyyn aistihuonevierailuun liittyen.

• Tuntoaisti: Huoneesta löytyivät Pepin hevonen, Pikku
Ukko, jonka pilkkuja, häntää ja harjaa saivat lapset
tunnustella ja silitellä. täplät oli tehty eri kankaiden ja
tapettien paloista. Lisäksi kaikkea Huvikummussa olevia
tavaroita sai koskea vapaasti, lukuun ottamatta nukkuvaa
Peppiä.
• Kuuloaisti: Kävijät saivat kuunnella pieniä Peppi-tarinoita
tabletilta.
• Näköaisti: Koko huoneen Huvikumpumainen sisustus sekä
tabletilta katsottu Peppi-tarina QR-koodin kautta.
• Makuaisti: Peppi-tarinaa katsoessa lapsille tarjottiin
mukillinen mehua sekä kaurakeksi.
• Hajuaisti: Huvikummun pöydällä oli Pepin tekemiä
pannukakkuja ja erilaisia keittiötarvikkeita. Pöydältä
löytyi myös purkki mansikkahilloa ja kermavaahtoa, johon
oli lisätty hieman vaniljauutetta. Näistä purkeista lapset
saivat tuoksutella herkullisia tuoksuja.

ONNISTUMISET
• Ryhmien aikuisilta saadun palautteen mukaan vilkkaammatkin lapset olivat aistihuoneessa todella rauhallisia.
• Lapset olivat sitä mieltä, että keksillä ja mehulla herkuttelu ja hillon sekä kermavaahdon tuoksuttelu olivat kivaa puuhaa.
Peppi-tarinoiden katsomisen kera.
• ”Huoneessa oli paljon nähtävää. Satu tuki huoneen tarinaa ja toisin päin. kiitos ”
• Lasten suusta: ”Rahat olivat kivoja.”, ”Oli kiva syöttää hevosta ja silittää.”, ”Oli kiva katella niitä juttuja siellä Pepin
huoneessa.”, ”Herra Tossavainen oli hassu ja elokuva, kun siinä oli setiä.”, ”Leikkiminen oli kivaa, oli kiva paistaa
kananmunaa.”
• Aikuisten suusta: ”Oli kiva olla, lapset olisivat olleet pidempäänkin.”, ”Ihana huone! Paljon katsottavaa ja kosketeltavaa.
Kultarahat olivat tosi kiinnostavia  Leikki lähti heti käyntiin, eivätkä lapset olisi millään malttaneet lähteä huoneesta
pois.”, ”Lapset nauttivat kovasti ”retkestä” aistihuoneeseen. Oli tosi mukava lisä perusarkeen. Iso kiitos!” ja ”Nukkuva
Peppi sai lapset rauhalliseksi, kun eivät halunneet herättää (luulivat oikeaksi).”

KEHITTÄMISEHDOTUKSET

• Tila olisi voinut olla suurempi ja nettiyhteys parempi. Langaton netti pätki ajoittain, joka häiritsi Peppi-tarinoiden
katsomista. Alun perin seinälle oli tarkoitus heijastaa kuva oikean Huvikummun sisältä, mutta tässä kohtaa pikkuruisen
huoneen neliöt tulivat vastaan ja ajatuksesta piti luopua.
• Lasten mielestä oli tylsää, että Peppi ja Herra Tossavainen nukkuivat. Pepin herääminen olisi ollut suurimmasta osasta
lapsista jännittävää, parista lapsesta myös pelottavaa. ” Oli vähän jännää olla lähellä Pepin sänkyä, se oli kamalaa. Mä
luulin, että se heräis.”
• Taikataikinasta tehty lettukasa olisi pitänyt olla oikeasti syötävä ja keksejä olisi pitänyt olla enemmän lasten mielestä.
• Lasten suusta: ”Pomppiminen patjalla ois ollu kivaa.”, ”Sedät vähän pelotti.”(Peppi-tarinan rosvot)
• Aikuisten suusta: ”Oli kiva kokemus, jos olisi aikaa toteuttaa enemmän maistelua ja haistelua.”, ”Ipad ei täysin toiminut
(nettiyhteys pätkii). ”Tila olisi voinut olla isompi ja lisää aistielämyksiä.”

