Puolivälin päiväkoti
Luonnon hyvinvointivaikutuksia ääninä ja valoina
Miltä kuulostaa kevät, kun vesi tippuu jääpuikoista? Miten kurjet kutsuvat kavereitaan ja miten
sammal rapisee? Joskus kun tulen päiväkotiin, voin kuulla metsän, veden ja lumikinoksetkin jo
eteisessä. Se on sellainen äänimaisema: kun pistää silmät kiinni, voi melkein nähdä, että on
metsässä. Samanlaiset äänet kuuluvat myös oman Ketunleivät-ryhmäni tilassa ja koko
päiväkodin yhteisessä aulassa, jossa voi käydä leikkimässä. Äänistä tulee kiva olo. Tänään
voitaisiin leikkiä kolossa asuvaa kettua! Tai ehkä kuulemme tuon hassun linnun omalla
luontopolullamme!
Minäkin olen ollut tekemässä sitä äänimaisemaa. Meillä kävi syksyllä kylässä opiskelija Silja
Saari. Silja on koulussa yliopistossa. Siljan kanssa me kuuntelimme ja piirsimme erilaisia
luonnon ääniä ja mietimme, millaisista äänistä tulee hyvä olo ja miksi. Sitten me teimme itse
sateen ääntä. Se oli ihan helppoa: käsillä vain rummutettiin omaa kehoa! Äänimaisemat Silja
teki studiossa. Siellä oli säveltäjä ja sen paikan nimi oli Valoparta. Aika hassua! Sitten Silja kävi
meillä tekemässä sellaista tutkimusta. Se tehtiin siten, että hoitajien kanssa juteltiin ja niiltä
kyseltiin, mitä ne ajattelee niistä äänimaisemista.
Meillä Ketunleivillä on kiva leikkiä metsää. Sen lisäksi, että meillä on niitä ääniä, on meillä myös
uudet valot. Niillä valoilla voi myös tehdä erilaisia maisemia. Eri maisemissa on eri määrä valoja
ja ne ovat eri värisiä. Ja me voimme tehdä ne maisemat ihan itse! Joskus, kun äiti menee töihin
tosi aikaisin ja minä menen päiväkotiin, on meillä erilaiset valot kuin päivällä. Sellaiset, missä
on kiva vielä vähän nukkua. Ehkä me voimme joku päivä sytyttää kaikki sateenkaaren värit ja
leikkiä yksisarvisia! Se Valoparta on tuonut meille myös valot.
Aisti- ja tutkimushuoneet toimintaa rikastamassa
Siellä päiväkodin yhteisissä tiloissa meillä on aistihuone, tutkimushuone ja talvipuutarha.
Aistihuoneessa pötkötellään ruuan jälkeen, jos ei nukuta, siellä voi hieroa kaverin selkää
piikkipallolla ja siellä voidaan myös olla metsäretkellä. Tai niin kuin silloin yhtenä päivänä, kun
me olimme meren pohjassa! Ja yhtenä päivänä me matkustimme Kreikkaan ja opettelimme
värejä! Aistihuoneessa on pörröinen lattia ja säkkituoli, joka värisee. Ei se aina värise, mutta
joskus, niin kuin silloin kun seinälle heijastui vesiputous ja me kuulimme, miten vesi kohisi.
Huoneessa on myös putki, jossa menee kuplia, ja valonauhoja. Niissä molemmissa vaihtuu värit
ihan itsestään.

Tutkimushuoneessa tutkitaan. Siellä on ruuvipenkki, mikroskooppeja, pipettejä, BeeBotrobotteja vai vaikka mitä! Sääasemakin siellä on! Sääasemalla tutkitaan, paljonko on lämmintä,
paljonko on satanut, mistä päin tuulee ja millainen sää on tulossa. Tutkimushuoneessa on
myös mittari, joka mittaa, paljonko meillä käytetään sähköä. Sähköäkin voi tutkia: voidaan
vaikka miettiä, mitkä laitteet käyttävät sähköä ja miksi joku käyttää sitä enemmän kuin joku
toinen. Peruna osaa tehdä sähköä myös!
Tutkimushuone ei ole vielä valmis, mutta siitä tulee tosi hieno, koska me lapset
suunnittelimme sen. Suunnittelussa meitä auttoi Salla Nuutinen. Salla on samassa koulussa
kuin Silja. Salla kysyi kysymyksiä ja me lapset kerroimme, mitä tutkimushuoneessa tehdään ja
mitä tavaroita siellä tarvitaan.
Suunnittelu oli ihan helppoa, koska me olimme käyneet talvella Sallan koulussa siellä
yliopistossa. Sallan koulu on aika hieno. Siellä oli paljon eläimiä, jotka olivat lasisissa kaapeissa.
Meille kerrottiin, että ne olivat ihan oikeita mutta täytettyjä. Sitten me kävimme
laboratoriossa. Laboratoriossa me teimme kaksi tutkimusta: ensin, miten käytetään pipettiä ja
kuinka monta vesipisaraa pysyy kolikon päällä ja sitten, kuinka johtoja kiinnittämällä oikeisiin
paikkoihin saadaan lamppu syttymään. Se oli aika vaikeaa, mutta sitten lamppu syttyi! Ennen
lähtöä meille näytettiin vielä, miten ääni teki aaltoja ja kuvioita hiekkaan. Eväätkin meillä oli
mukana.
Kasveja ja kanoja
Tutkimushuoneesta pääsee suoraan talvipuutarhaan. Se on lasinen huone, jossa on vihreä
nurmikko ja paljon kasveja. Me lapset saimme suunnitella itse, miltä talvipuutarha näyttää
sisältä. Se tehtiin sellaisella lisätyllä todellisuudella. Talvipuutarhassa kasvaa ainakin tomaatti,
basilika, chili, salaatti ja joku kasvi, joka osaa kiivetä. Kasveja käydään kastelemassa, että ne
kasvavat. Kesällä me teimme kasveille kestokastelijat vanhoista pulloista. Talvipuutarhassa saa
käydä istuttamassa itse ja siellä on aina multaa ja ruukkuja. Talvella siellä voi kuunnella satuja
viltin alla mutta silloin siellä ei ole paljon kasveja.
Kesällä osa meidän kasveistamme kasvaa pihalla. Meillä on viisi kasvilaatikkoa ja niissä kasvaa
ainakin porkkanaa, retiisejä ja salaattia. Viime kesänä siellä oli myös maissia ja herneitä.
Herneet me annoimme kanoille. Niitä on viisi ja ne asuvat meillä kesän. Yksi niistä on valkoinen
muut ovat harmaita. Kanat ovat hauskoja! Ne tulevat ihan häkin ovelle katselemaan meitä
lapsia ja niille saa syöttää heinää. Kanat syövät myös meidän ruuantähteitämme ja me saamme
niiltä munia. Päiväkodilla on lasten kumppareita, jotka jalassa lapset voivat myös käydä häkissä
hoitamassa kanoja. Munista voidaan ehkä tehdä pannukakkuja!

Kuvia Puolivälin päiväkodin toiminnasta ja oppimisympäristöistä

Puolivälin päiväkodin luonnonäänimaisema rakennettiin Valoparta Oy:n studiolla yhteistyössä
erityispedagogiikan opiskelija Silja Saaren ja säveltäjä Lawrence Hodgen kanssa.

Ketunleipien ryhmätilaan luotiin säädettävä valomaisema, jolla voidaan edistää erityisesti
vuorohoitolasten hyvinvointia. Valaistuksen toteutti Valoparta Oy.

Aistihuone rakennettiin entiseen toimistoon.

Aistihuonetta käytetään mm. lepohetkillä ja monien taitojen, kuten tunnetaitojen
harjoitteluun.

Tutkimushuone edistää lasten tutkivaa oppimista.

Lapset pääsivät kokoamaan uutta sääasemaansa.

”Mistä sähkö tulee?” ”Anteniitista.”

Perunaparistolla tutkittiin, miten sähkö syntyy.

Mitkä laitteet käyttävät sähköä?

