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S

ain pyynnön kirjoittaa lehteen jutun
toukokuussa 2022 avatusta sairaalahuvipuistostamme. Aihe kiinnosti kovasti,
koska jo jonkin aikaa toiminut huvipuisto
oli vielä itsellänikin käymättä ja kokematta.
Asiantuntijaksi ja avukseni tutkimusretkelle
lupautui 8-vuotias pieni ystäväni, johon tutustuin Lastenneurologian yksikössä.
Sen verran meitä molempia jännitti, että
määränpään lähestyessä piti ottaa toista kädestä kiinni, että uskallettiin perille asti. Yllättävän hankalaksi osoittautui löytää portti,
josta alueelle pääsee sisään. Tämä nauratti
meitä molempia, kun seikkailimme ensin
väärään paikkaan. Sisään päästyämme jännitys kuitenkin suli hetkessä. Värikkäät toimintapisteet vaihtuivat lennosta, kun pieni
apurini löysi aina uusia hauskoja juttuja
kokeiltavaksi. Paikalla oli tutkimuspäivänämme sairaalahuvipuistotyöntekijän lisäksi
Sorin sirkuksen ammattilainen, jonka kanssa päästiin harjoittelemaan monia hienoja
temppuja. Ystäväni pohti siinä temppuja
tehdessään: “Näitä voi tehdä vaikkei vielä
osaisi. Harjoitellaan vaan.” Niinpä - siitä
mallia meille aikuisillekin! Ei kannata jättää kokeilematta, vaikka ajattelee ettei osaa.
Huvipuistoalueen sisällä oli helppo liikkua
ja eri-ikäisiä, eri tavoin liikkuvia lapsia alkoi kerääntyä paikalle siellä ollessamme.
Suurimpaan osaan paikoista pääsisi pyörätuolillakin. Pienen alueen jokainen neliö oli
hienosti hyödynnetty.
Oli ihana huomata, miten apurini muuttui alun jännityksen jälkeen innokkaaksi
ja rohkeaksi leikkijäksi. Hetkeksi tuntui
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unohtuvan kaikki ikävät ja tylsät asiat, eikä
tarvinnut jännittää seuraavaa tapaamista terapeutin kanssa. Huvipuistoilemiseen varaamamme tunti meni hujauksessa, eikä vieläkään olisi maltettu lähteä. Käynnin jälkeen
hisseille siirtyessämme kyselin, mikä oli parasta. Vastaus kuului: “KAIKKI”. Menisitkö
uudestaan? “KYLLÄ”. Viimeisenä arvio:
1–10? Ystäväni nostaa molempien käsien
kaikki sormet ylös. Täysi kymppi.
Lyhyellä kokemuksella aion ehdottomasti hyödyntää sairaalahuvipuistoa uudelleen.
Toki kertomalla lapsille ja perheille paikasta,
missä voi luvan kanssa ottaa aikalisän sairaalan kiireistä. Mutta toimii se erinomaisesti
myös paikkana, joka innostaa lapsia liikkumaan, uskaltamaan, kommunikoimaan…
näyttämään taitoja, joita kehitysarviojaksolla koetetaan nähdä ja tehdä näkyväksi. Sairaalan arki asettaa tähän haasteita ja hyvältä
vaikuttaa paikka, missä tämä arki saadaan
hetkeksi unohtumaan.

Tämän kuvan huvipuistoseikkailija
valitsi julkaistavaksi.
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