
SATEENKAARI



TERVETULOA 
AISTIELÄMYSTEN 
SATEENKAAREEN
Aistihavaintokeskuksessa saat elämyk-
siä ja kokemuksia eri aistien kautta. 
Viihtyisä ympäristö, miellyttävä va-
laistus ja rauhallinen musiikki auttavat 
sinua saavuttamaan hyvän ja rentou-
tuneen olon. Aistielämykset tarjoavat 
mahdollisuuden oppimiselle sekä vuo-
rovaikutukselle, jonka avulla voit jakaa 
aistikokemukset toisten kanssa. Rau-
hoittava tässä hetkessä aistiminen ja 
oleminen sopivat kaikille.



FYSIOAKUSTINEN TUOLI JA 
ROCKING CHAIR -KEINUTUOLI
Fysioakustisen tuolin toiminta perus-
tuu tietokoneohjattuun matalajaksoi-
seen äänivärähtelyyn, siniaaltoihin. 
Tuntoaistin välittämällä värähtelyllä on 
tärkeitä terapeuttisia vaikutuksia. Ääni 
vahvistaa monia fysiologisia toiminto-
ja, joilla on merkitystä useiden sairauk-
sien ja häiriötilojen hoidossa. Rocking 
Chair on lepotuoli, jossa on keinuomi-
naisuus. Tuolin oma rentouttava tai 
virkistävä musiikki soi juuri oikeassa 
kohdassa, ja tuoli keinuttaa sinut miel-
lyttävään olotilaan.

VALKOINEN HUONE
Tähtitaivaiden alla, kuplaputkien väri-
vaihtelussa ja sopivan asennon löytä-
neenä voit antaa miellyttävien mieliku-
vien leijailla, tai voit vain olla rennosti. 
Tilassa on tarjolla rauhallista musiikkia,
vesisänky, runkosängyt painopeittoi-
neen, säkkituoleja ja jumppapatjoja. 
Niiden avulla löydät vartalollesi hyvän 
lepoasennon.

KÄDENTAITOTILA
Korkeus- ja kallistuskulmasäädöillä va-
rustetut työpöydät tarjoavat monen-
laisille taiteilijoille mahdollisuuden 
toteuttaa itseään. Täällä voit pelailla 
lautapelejä, äänipelejä, tehdä palapelejä
tai askarrella.

TAKKAHUONE
Sähkötakan tunnelmassa voit kokkailla 
pientä purtavaa ja saada samalla tunto-, 
haju- ja makuelämyksiä. Mausteiden 
tuoksut palauttavat muistoja mieleen.

VIHERHUONE
Viherhuoneessa voit istua leppoisasti vi-
herkasvien keskellä ja kuunnella tilassa 
soivia luonnon ääniä, kuten linnun lau-
lua. Huoneessa voit katsella ja tunnustel-
la erilaisia luonnonmateriaaleja.

MOTORIIKKATILA 
Täällä sinua odottaa pallomeri! Pääset 
uppoutumaan pallojen alle ja kokemaan 
niiden rentouttavaa hierontaa. Tilassa 
on erilaisia terapiapalloja ja patjoja, joi-
den avulla saat kokea liikunnan iloa. Ik-
kunan eteen laskeutuvalle valkokan-
kaalle on heijastettavissa luontokuvaa, 
jolloin voit kuvitella liikkuvasi erilaisis-
sa maastoissa. Valkokankaalle heijas-
tettavassa Kinetic-pelissä käytät itseäsi 
ohjainlaitteena ja seuraat pelaamistasi 
näytöltä. Tilassa voit myös laulaa tai pi-
tää esitelmiä.

PIMEÄ HUONE 
Sinivalolamppujen valossa kaikki val-
koinen ja neonvärit hohtavat kauniis-
ti. Pimeä huone tarjoaa näköaistimuk-
sia myös heikkonäköisille. Tilassa voit
tunnustella eri materiaaleja, lennätel-
lä kevyitä huiveja, piirtää tai vain olla 
ja ihmetellä kuunnellen samalla ren-
touttavaamusiikkia.

TULE KOKEMAAN JA 
RENTOUTUMAAN
Eskoossa asuvat käyttävät Sateenkaa-
ren tiloja päivittäin. Tilat ovat varatta-
vissa myös kaikille muille niistä kiin-
nostuneille. Käytöstä peritään maksu 
erillisen hinnaston mukaan. Ensimmäi-
nen käynti sisältää opastuksen elämys-
tilojen ja välineiden käyttöön. 

Sateenkaaren asiakkaita ovat esimer-
kiksi erityiskoulut ja päiväkotiryhmät, 
mielenterveysasiakkaiden ryhmät, per-
heet sekä työpaikkojen tyhy-ryhmät.

Sateenkaari on hyvä vaihtoehto retki-
kohteeksi. Ulottuvillasi on upea lähi-
liikunta-alue ja esteetön ulkoilureitti, 
jonka varrella on kota ja kesäkeittiö. Ui-
ma-allas ja liikuntasali ovat myös Sa-
teenkaaren läheisyydessä.

Sateenkaaren eri tiloissa voi olla saman- 
aikaisesti max 3 asiakasvarausta.



Aistihavaintokeskus Sateenkaari
toimii Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon
alueella Terapiatalossa liikuntasalin, 
kuntosalin ja allastilojen vieressä.

AISTIHAVAINTOKESKUS
SATEENKAARI
Eskoontie 48, 60280 Seinäjoki

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET
044 4156 776 | sateenkaari@eskoo.fi
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