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Rotary on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tunnuksena
on “PALVELU ITSEKKYYDEN EDELLE”. Rotarysäätiö
antaa merkittävän panoksen globaaleihin kampanjoihin,
joiden ansiosta muun muassa poliovirus on onnistuttu
lähestulkoon kitkemään maapallolta.
Sen lisäksi paikalliset klubit toteuttavat erilaisia
hyväntekeväisyysprojekteja, joista tämä Aistihuone 100
on yksi.

AUTA AUTTAMAAN
Rakennamme Saaristen kouluun aistihuonetta, jolla parannetaan
lasten erityisvaatimusten edellyttämää opetusympäristöä.
Kutsumme kaikkia tukemaan projektiamme lahjoituksin tilille
Vanajaveden Rotaryklubi
FI86 5680 0020 3074 23
Viesti: Aistihuone 100 (tarvittaessa)
Lahjoituksesta pyydetään ilmoittamaan yhteystiedot alla
mainitulle vastuuhenkilölle myöhempää yhteydenottoa tai
tositetta varten. Mikäli lahjoittaja antaa luvan, sen nimi, logo sekä
lyhyt kuvaus toiminnasta julkaistaan Suuntana
Elämä/Aistihuone 100 –nettisivulla sekä Vanajaveden rotaryjen
kotisivulla. Saaristen koulun oppilaskunta tekee lahjoittajataulun
koulun seinälle ja lahjoittajat kutsutaan myös aistihuoneen
esittelytilaisuuteen.
Lähempiä tietoja antaa projektin vastuuhenkilö:
Unto Lindén, Vanajaveden Rotaryklubi

Unto.linden@pp.inet.fi, puh. 0500 310141

http://vanajavedenrotaryt.fi/
http://suuntanaelama.com
http://suomifinland100.fi/project/aistihuone-100/
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Koulut-jaopetus/Erityiskoulut/Saaristen-koulu/

Hämeenlinnan seudun rotaryklubit
AISTIHUONE 100 PROJEKTI
Suomen kansallisen moraalin mittarina on vähempiosaisista
huolehtiminen. Hämeenlinnan alueen rotaryklubit haluavat
myös olla mukana tässä toiminnassa. Aistihuone 100 projekti
kohdistuu erityislasten ja -nuorten hyväksi, sen ytimessä on
tekeminen yhdessä asioita niiden kansalaistemme
tulevaisuuden hyväksi, joiden omat mahdollisuudet ovat
rajalliset.

Aistihuoneen sisustuksella luodaan erityisopetusta
tehostava ympäristö, johon kuuluu mm. huoneen
värityksen ja tunnnelman vaihtelu kangasverhoilla,
erivärisillä valoilla ja erikoislampuilla. Huoneen
varusteiksi hankitaan erikoistuoli sekä rumpu, jotka
mahdollistavat rytmin ja äänen fyysisen kokemuksen.
Kuuloaistin tukemiseen tarvitaan äänentoistolaitteisto
musiikin ja muun äänimaailman rakentamiseen ja lisäksi
aistihuoneessa pitää olla myös soppi yksinolemiseen.
Rotaryklubien lisäksi hanketta rahoittavia
yhteistyökumppaneita ovat mm. Saaristen koulun
vanhempainyhdistys, Hämeenlinnan kaupunki sekä yksityiset
lahjoittajat. Aistihuoneen kaikkien tarvittavien välineiden
hankintaan haetaan vielä lisärahoitusta yrityksiltä, yhteisöiltä
sekä yksityisiltä henkilöiltä.

Saaristen koulu antaa opetusta aistimonivammaisille sekä
suurta yksilöllistä tukea tarvitseville oppilaille Hämeenlinnan
kaupungista, Hattulasta ja Janakkalasta. Opetus tukee oppilaan
kokonaisvaltaista kuntoutusta edistämällä kasvua ja kehitystä
yksilöllisesti valittujen opetusmenetelmien avulla.
Kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa käytetään multisensorista
menetelmää, jossa eri aistikanavien kautta tulevien
miellyttävien aistikokemusten ja -elämysten avulla saavutetaan
aktivoivan toiminnan ja rentoutumisen tasapaino.
Menetelmässä käytetään useimmiten tarkoitukseen luotuja
elämystiloja eli aistihuoneita. Tällaista opetustilaa Saaristen
koululla ei vielä ole.

Aistihuoneen suunnittelua on tehty vuoden 2016 lopulla ja tila
valmistuu pääosiltaan vuoden 2017 loppuun mennessä.
Hankkeelle on myönnetty itsenäisyyden juhlavuoden
”Suomi 100” status korostaen erityisesti Hämeenlinnan
kaupungin lapsi- ja nuorisotyötä.

