RAPORTTI ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖN RAHOJEN KÄYTÖSTÄ
TAMPEREEN LASTENKLINIKAN TUKI RY/ KIVAA TEKEMISTÄ SAIRAALA-ARJEN VASTAPAINOKSI PROJEKTI
SAATU AVUSTUS: 4000 €
KÄYTTÖTARKOITUS: PROJEKTIN TYÖPAJOJEN MATERIAALEIHIN

Saimme Alli Paasikiven Säätiöltä 4000 euron avustuksen toimintamme työpajojen materiaaleihin.
Olemme jo useamman vuoden ajan tehneet yhteistyötä Sorin Sirkuksen kanssa. Sirkuskokeiluja on
toteutettu Taysin lastenosastoilla Pirkanmaan Kulttuurirahaston apurahalla vuosina 2017-2019.
Sairaalassa olevat lapset ja nuoret ovat päässeet kokeilemaan erilaisia sirkusjuttuja. Tämän
kokemuksen perusteella sirkustoiminta on parasta vapaa-ajan ja vertaistoimintaa, jota osastoilla on
kokeiltu.
Sorin Sirkus järjestää myös yhdistyksemme Stea-rahoitteisen ”Kivaa tekemistä sairaala-arjen
vastapainoksi” - projektin perheille Sirkusleirejä heidän tiloissaan Tampereella. Projektin
kohderyhmänä ovat pitkään tai toistuvasti sairaalassa olevat lapset, nuoret ja heidän perheensä.
Perheet pääsevät kokeilemaan monenlaisia iloa antavia temppuja. Palautteet sirkustoiminnasta
ovat olleet pelkästään myönteisiä. Esimerkkejä sirkusleirien palautteista: "Ihanaa erilaisuutta
arkeen! Lapsille vaihtelua kotona olemiseen. Arkeen sisältöä, jossa lapset voivat yhdessä
puuhastella kaikkea ihanaa. Mukava nähdä muita sairastavien lasten vanhempia tällaisessa
ympäristössä. Lapsille mukava kokemus yhdessä vanhempien kanssa. Hienoa ryhmähenkeä ja
vertaistukea. Paljon hyödyllisiä liikkeitä myös arkeen soveltaen. Yhteistä tekemistä lasten kanssa.
Mielenkiintoista olemista. Kävisimme useamminkin, jos olisi vaikka ympäri vuoden mahdollista."
Sirkuksen ohjaajien mukaan toiminnan välittömiä vaikutuksia ovat ilo, onnistuminen, yhdessä
tekeminen sekä osallistujien kasvoilta loistava ylpeys, kun on ylitetty itsensä. Sirkustoiminta on
lapselle ja hänen perheelleen mitä parhain keino lisätä hyvää mieltä pitkäaikaisen sairauden kanssa
eläessä. Perheet ja lapset tekevät yhdessä asioita ja kokevat jaettua iloa. Perheet myös tapaavat
toisia samassa tilanteessa olevia, minkä on todettu auttavan selviytymisessä sairaala-arjesta.
Apurahalla on hankittu materiaalia ja välineitä sekä Taysin lastenosastoilla että Sorin Sirkuksen
tiloissa tapahtuvaan sirkustoimintaan. Ne tuovat vaihtelua lasten ja nuorten välillä melko tylsiin
sairaalapäiviin ja mahdollistavat monenlaisten kivojen sirkustemppujen tekemisen
sairaalaolosuhteissa (mm. jongleeraus, erilaiset keinut). Osaa apurahalla hankituista välineistä
käytetään myös Sorin Sirkuksen tiloissa järjestettävillä Sirkusleireillä.
Lämmin kiitos Alli Paasikiven Säätiölle apurahasta. Se tuottaa paljon iloa monelle paljon tai
toistuvasti sairaalassa olevalle lapselle ja nuorelle sekä heidän perheilleen.

Avustuksella hankitut välineet:
Laukku (avattava iso laukku, joka sisältää kaikki sairaalalla säilytettävät välineet)
Jongleerauspusseja (beanbag) 30kpl
LED-jonkkapallot 10 kpl
Kendama 2kpl
Kiinalainen lautanen + keppi (4 kpl)
Diabolo-setti
Bounce-pallo (4 kpl)
Tasapaino"palkki" (pehmo)
Pieni leikkivarjo 3,5 m
Voimistelunauha 5 m
Voimistelunauha 6 m
Pallomeripalloja (1pkt = 100 kpl)
Taikurinarua 5x20 m
Vääntelyilmapalloja 5x100 kpl
Juggleboard (sairaalasänkyyn)
Palloja juggleboardille
Jonkkakourut ja muut (sairaalasänkyyn)
Jonkkaheilurin frame (sairaalasänkyyn)
LED-Poit 10 kpl Oddballs
Lentokeinu (lasten)
Lentokeinu (aikuisten)
Lentokeinujen vaihto-osat
Tatamit
Mini-airtrack 3x1 m
Pehmeät askelsaarekkeet (puolipallot) 12 kpl
Puujalat, käsillä pidettävät (puiset)
Puujalat, kiinnitettävät (alumiini)

Kuvia välineistä

