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leikkiä kaikille.





Kun me HAGS:lla suunnittelemme kohtaamispaikkoja, sekä 

pienille että isoille lapsille, palaamme aina ajatukseen, leikkiä 

kaikille. Mitä me tällä tarkoitamme? Keitä ovat kaikki?

Ilmaisulla leikkiä kaikille, tarkoitamme, että meidän on 

suunniteltava ja kannettava vastuumme, jotta kaikille varmas-

ti löytyy jotain. Jotain jokaiselle, joka on hauskaa, haastavaa ja 

avustaa lasten kehitystä. YK:n lapsijaosto puhuu lasten 

oikeuksista, muun muassa oikeudesta leikkiä. Se oikeus 

koskee KAIKKIA lapsia.

Se on meidän motivaattorimme, eteenpäin ajava voimamme, 

se joka vahvistaa meitä meidän päivittäisessä työssämme, 

kun suunnittelemme kohtaamispaikkoja, keksimme ratkaisu-

ja ja kehitämme tuotteita, jotka on tarkoitettu kaikille.

Leikkipaikka on niin paljon enemmän kuin pelkkä leikkituote. 

Mikä on välttämättömyys jollekin, antaa arvoa monille. 

Leikkipaikoista tulee paljon sujuvampia, jos alusta alkaen 

hahmotamme kohtaamispaikan alueena.

Ei keskitytä pelkästään tuotteeseen vaan siihen, että koko 

alue oikeasti toimii ja on turvallinen kaikille kävijöille. 

Me toivomme, että tämä esite antaa sinulle ideoita ja inspiroi 

sinua työssäsi, kun ajattelet, suunnittelet ja kehittelet lähiym-

päristöä, joka sopii kaikille.

Tervetuloa HAGS:lle ja leikkiä kaikille.

leikkiä
kaikille.
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Autismi
Vaikeuksia ottaa kontaktia ja kommunikoida toisten ihmis-
ten kanssa.

Vaikeuksia ymmärtää miten leikkivälinettä, jossa tarvitaan 
yhteistyötä ja yhteispeliä, käytetään.

Rauhallinen leikkiympäristö, joka on hyvin määritelty omak-
si alueekseen, meluton ja selkeästi rajattu aidalla, on avuksi

Visuaalisen ilmeen ja kosketuspintojen muokkaus voi 
helpottaa.

Värit myötävaikuttavat.

Liikuntarajoitteet
•aivohalvaus •reuma •selkäydintyrä/selkärankahalkio 
•spastisuus
 

Liikkuvuuskyky voi olla osittain tai kokonaan muuttunut. 
Jotkut käyttävät pyörätuolia, kävelytukia tai tarvitsevat 
jotain, mistä pitää kiinni.

On kuitenkin tärkeää, että KAIKKI lapset saavat mahdolli-
suuden liikkua ja pitää itsensä aktiivisena.

Saavat hyviä kehokokemuksia, esim. keinumalla, pomppi-
malla, kiemurtelemalla, liukumalla tai pyörimällä.

Alusta, joka on tarpeeksi tiivis apuvälineille, joilla on 
renkaat.

Ramppi, jolla on sivusuojat ja jolla on oikea kulma.
Oikea korkeus tasolle, josta voi esim. vetää itsensä 
leikkivälineelle. (40-45cm)

Kääntöpintaa pyörätuoleille tai kaksi sisäänpääsyä esim. 
leikkimökissä.
Esteetön pääsy leikkivälineille
Esimerkkejä leikkivälineistä: Keinu, liukumäki, korotettu 
hiekkapöytä hyvällä alustalla.

Muutamia tavallisimmista

toiminta
muutoksista
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Näkövamma 
• valoherkkyys • pimeännäön puutos • rajoittunut näkökent-
tä • heikko näkö • sokeus
 

Rajattu leikkipaikka selkeällä pohjaratkaisulla, jotta voi suun-
nistaa leikkipaikalla. 

Selkeät ratkaisut leikkivälineessä sekä leikkivälineiden välissä. 

Visuaalisia kontrastivärejä ja selkeä merkitseminen leikkiväli-
neissä ja rajoitetulla alueella.

Leikkivälineissä väritys, joka erottuu ympäristöstä 

Juoksueste keinun ympärille 

Kulkuväyliä, joissa mieluusti on käytetty eri pintamateriaaleja 
ja kontrastivärejä, leikkialueella ja leikkivälineiden välissä.

Kulmia pitää varoa.

Visuaalisia ja selkeitä kaiteita tasokorkeuden vaihtuessa esim. 
kiipeilyssä.

Leikkipaikan tasoerojen, rappusten ja kulmien tulisi olla hyvin 
merkitty eri pintamateriaalein ja visuaalisesti selkeällä ilmeellä.

Tuntoaisteilla havaittavia ja visuaalisesti selkeitä merkkejä 
tasoerojen vaihtuessa maan tasalla, rappusissa sekä kulmissa.

Kaiteita, jotka alkavat ennen rinteitä ja rappusia ja loppuvat 
niiden jälkeen

Tuntoaisteilla havaittava informaatiokyltti, jossa on kuva leikki-
alueesta, on hyvä apuväline.

Valaistus, joka on tarpeeksi vahva, mutta joka ei ole heijastava. 
Hiekkalaatikoiden ja kiipeilytelineiden kohdalla saa mielellään 
olla lisävalaistusta.

Kun lapsi saa jatkuvasti tunnustella ja suunnistaa leikkiväli-
neissä ja leikkivälineiden välissä, oppii lapsi miltä tuote näyttää 
ja miten se toimii.

Kuulovamma
Lapsella on usein vaikeuksia tasapainon kanssa ja tarvit-
see erityisen paljon leikkimistä motoriikan kehittämiseksi.

Jotkut äänet ovat ärsyttäviä lapsille, joilla on kuulolaite, 
esim. liikennemelu.  

Toisaalta vahvat äänet, jotka tuntuvat kropassa(värähte-
lyt) voivat olla inspiroiva ja jännittäviä.

On enemmän riippuvainen visuaalisesta informaatiosta.

ADHD
Vaikeuksia keskittyä yhteen asiaan.

Useimmiten erittäin aktiivinen ja impulsiivinen.

Voi häiriintyä sotkuisista ja meluisista ympäristöistä.

Aktiviteetit, joilla on selkeä rakenne ja päämäärä ovat 
hyviä. 

Samoin kuin aktiviteetit, jotka tuovat jännitystä, ovat 
vauhdikkaita ja antavat mahdollisuuden kokea nopean ja 
konkreettisen tuloksen.

Kehityshäiriö 
• kromosomimuutos • sikiökehityksessä tai synnytykses-
sä tapahtunut vamma • sairaus • onnettomuus
 

Vaikeudet voivat vaihdella paljonkin henkilöstä toiseen. 

Lapsilla voi olla monia toiminnallisuuden häiriöitä saman-
aikaisesti.

Leikkii vanhemmalla iällä

Hyötyy selkeistä kuvista ja symboleista.

Leikkiväline aikuisen koossa  
 
Juoksueste keinun ympärillä. 

Leikkivälineitä, jotka ovat selkeitä ja helppoja käyttää ja 
jotka stimuloivat useita eri aisteja.

• tasapainoilu • kiipeily •liukuminen 

• keinuminen • eteneminen •muiden 

tapaaminen • huiliminen • pyöriminen • 

pomppiminen • hyppiminen

Vinkki...
…ajattele aktiviteettia ja kokemusta, 

ennemmin kuin tuotetta ja välinettä
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Leikkipaikka, sosiaalinen kohtaamispaikka

Omistautuminen paistaa läpi jo kaukaa – Helen Bergander on yksi monista, joka on 
innoissaan  työstään Hags Anebyssa.  Koordinaattorina 
erikoisasiakasosastolla, yksi hänen työtehtävistään on katsoa, että Hags leikkipai-
kat ja tuotteet ovat esteettömiä ja saavutettavissa kaikille.

Mikä tarkoittaa käsite esteettömyys teille Hagsilla?

Se tarkoittaa, että leikkipaikka toimii ja on iloksi niin 
monelle kuin mahdollista. Vapaasti käännettynähän 
saavutettavissa tarkoittaa – luokseen päästävä – saata-
villa ja käytettävissä oleva. Kaikki eivät voi tehdä kaikkea 
– mutta kaikille on oltava jotain.

… ja mitä se tarkoittaa käytännössä?

Se tarkoittaa, että saavutettavissa kaikille - ajatus on olta-
va mukana kaikessa mitä teemme, heti alusta. Käytän-
nössä se siis tarkoittaa, että joka päiväisissä projekteissa 
on oltava monia eri näkökulmia. Se voi alkaa sillä, että 
yksi meidän myyjistämme ilmoittaa asiakkaan tarpeesta. 
Silloin katsomme läpi erilaisia vaihtoehtoja asiakkaan 
kanssa. Kun konseptiosastomme kehittää uusia ideoita, 
olen mukana alusta lähtien ja esitän kysymyksiä kuten 
esim. ”oletteko ajatelleet että...” Se voi myös tarkoittaa, 
että edistämme esteettömyyden ajatusta eri tavoin. 
Tämä esite on yksi esimerkki.

Mikä työssäsi on antoisinta ja hauskinta?

Ehdottomasti kun saan tavata perheitä, jotka elävät siinä 
todellisuudessa mitä toimintamuutos pitää sisällään. 
Saada nähdä ja kuulla, että jokin mitä me olemme teh-
neet, on helpottanut heidän arkeaan, merkitsee erittäin 
paljon. Hyvä esimerkki on se, kun kävimme tutustumas-
sa Uppsalassa olevaan Vasaparkeniin, yhdessä Royn 
ja hänen vanhempiensa Hugon ja Majan kanssa. Se oli 
aivan mahtavaa nähdä heidän ilonsa. Lue enemmän 
sivuilla 11-13. 

Kohtaamispaikka on sana, jota käytätte, mitä tarkoi-
tatte sillä?

Me näemme kasvavan merkityksen siinä, että on oltava 
luonnollisia kohtaamispaikkoja yhteiskunnassamme. 
Paikkoja, jotka inspiroivat kohtaamisiin-lasten kesken, 
sukupolvien kesken, eri kulttuurien kesken, eri kansalai-
suuksien kesken. Leikkiminen onnistuu ilman yhteistä 
kieltä. Jos ei osaa kieltä voi silti ymmärtää toista leikkimi-
sen kautta. 

Leikkimisen voi ymmärtää ”vain jonain hauskana”. 
Onko sinulla eri näkökulmia leikin merkityksestä?

Kyllä, todellakin! Ensinnäkin hauskanpito ja leikkiminen 
ovat aliarvostettua. Se on todella tärkeää hyvinvoinnin 
kannalta. Meidän kaikkien pitäisi kerta kaikkiaan olla 
enemmän lapsenmielisiä. Leikkimisen ilo vapauttaa 
kehon ja sielun. Leikkimällä kehittää motorisia taitoja, 
koordinaatiota, tasapainoa ja voimaa, ominaisuuksia, 
joista on hyötyä koko elämän. Leikkiminen kehittää 

myös lasten sosiaalisia taitoja. Leikkiminen on helppoa 
ja luonnollista vuorovaikutusta. 

Mikä on vaikeinta työssäsi, kun suunnittelet ”leikkiä 
kaikille”? 

Kyllä se on se, kun toimintamuutokset asettuvat 
vastakkain, ihan käytännössä. Esimerkkinä voisi mainita, 
kun lapset, joilla on heikko näkö tarvitsevat kulmia ja 
rajauksia, jotta he voivat suunnistaa leikkikentällä. 
Vastaavasti pyörätuolilla liikkuvat lapset tarvitsevat 
täysin tasaisia pintoja ilman korkeuseroja, jotta he voivat 
edetä haluamallaan tavalla. 

Onko muita haasteita?

On tärkeää korostaa, että saavutettavuus ei tarkoita 
ainoastaan lapsia, jotka tarvitsevat pyörätuolia. Se ei 
tarkoita ainoastaan sitä, että rakennetaan ramppeja. 
Saavutettavuus tarkoittaa niin paljon enemmän. Tarpeet 
ovat niin erilaisia. Se voi yhtä hyvin tarkoittaa, että lapsi, 
jolla on maha- ja -suolisto ongelmaa, tarvitsee käymälää 
leikkipaikan viereen. Tai että lapsi, jolla on autismi, tarvit-
see rauhallisen paikan mihin tarvittaessa voi vetäytyä. 
Se mikä myös on tärkeää, on että löytyy eri vaikeusastei-
ta, jotta lapsi voi kehittyä. 

Jos sinun pitäisi nostaa yhden HAGS tuotteen esille, 
minkä valitsisit?

Silloin valitsisin karusellin Spinmee. Se sopii monille, sekä 
isoille, pienille, että eri toimintamuutoksista kärsiville. 
Siinä kaikki voivat leikkiä yhdessä. Sitten haluaisin vielä 
mainita verkkoleikin. Sama verkko voi tarkoittaa ihan 
eri vaikeusasteita ja kehitysmahdollisuuksia riippuen 
siitä kuka sitä käyttää. Verkko voi olla pystyasennossa, 
makuuasennossa, nojata jotakin vasten, tarjota leväh-
dyspaikkaa. Sitä voi kiivetä korkealle ylös tai jäädä maan 
tasalle. Usein lapsi leikkii siinä kauan ilman että väsyy. 

Miten teidän työnne näyttää tulevaisuudessa?

Yritämme verkostoitua enemmän ja tehdä yhteistyötä 
lasten vanhempien kanssa ja muiden osaavien ihmisten 
kanssa. He ovat niitä todellisia ammattilaisia.
Sisäisesti HAGSilla pyrimme kehittämään osaamistam-
me saavutettavuuden kanssa, jotta voisimme tarjota 
päteviä ja hyviä tuotteita.

Mihin voi kääntyä, jos on kysyttävää tai mielipiteitä/
ideoita tuotteista?

info@j-trading.fi
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Leikkipaikka, sosiaalinen kohtaamispaikka
Sääntöjä ja ohjeita 
leikkipaikalle

    Kuluttajaturvallisuuslaki 2011/920, päivitys 2015/1510
    SFS-EN 1176-1:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. 
Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
    SFS-EN 1176-2:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. 
Osa 2: Keinut. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmene-
telmät
    SFS-EN 1176-3:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. 
Osa 3: Liukumäet. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testaus-
menetelmät
    SFS-EN 1176-4:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. 
Osa 4: Köysiradat. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testaus-
menetelmät
    SFS-EN 1176-5:2008 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. 
Osa 5: Karusellit. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausme-
netelmät
    SFS-EN 1176-6:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. 
Osa 6: Keinumisvälineet. Lisäturvallisuusvaatimukset ja 
testausmenetelmät
    SFS-EN 1176-7:2008 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. 
Osa 7: Ohjeita asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja 
ylläpidosta
    SFS-EN 1176-10:2008 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. 
Osa 10: Suljetut leikkikenttävälineet. Lisäturvallisuusvaati-
mukset ja testimenetelmät
    SFS-EN 1176-11:2008 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. 
Osa 11: Kolmiulotteiset kiipeilyverkot. Lisäturvallisuusvaati-
mukset ja testimenetelmät
    SFS-EN 1177:2018 Leikkikenttien iskua vaimentavat alus-
tat. Kriittisen putoamiskorkeuden määritysmenetelmä
    SFS-EN 12572-2:2017 Kiipeilyrakenteet. osa 2: turvallisuus-
vaatimukset ja testausmenetelmät kiipeilyseinille, joissa ei 
ole varmistuspistettä.
    SFS-EN 12572-3:2017 Kiipeilyrakenteet. Osa 3: Otteiden 
turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
    SFS-EN 14974:2010 + A1 Rullalautailualueet. Turvallisuus-
vaatimukset ja testimenetelmät
    SFS-EN 15312:2010 + A1 Julkisten liikuntapaikkojen liikun-
tavälineet. Yleiset vaatimukset, turvallisuusvaatimukset ja 
testimenetelmät
    SFS-EN 16630:2015 Ulos julkiseen käyttöön pysyvästi 
asennetut kuntolaitteet. Turvallisuusvaatimukset ja testime-
netelmät
    SFS-EN 16899:2016 Urheilu- ja vapaa-ajan välineet. Par-
kourvälineet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
    Standardi EN 16579:2018 Pelimaalit. Turvallisuusvaati-
mukset ja testimenetelmät
    Standardi EN 1270:2010 Koripallokorit
    Päivähoidon turvallisuussuunnittelu (Stakes 2008)
    Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturval-
lisuudesta, 4 Luku Ulkotilojen turvallisuus, 17 § Leikki- ja 
oleskelualue
    Valvontaviranomaisten ohjeet, Tukes
    Teknisen komitean CEN TC 136 SC 1 alaisen tulkintapa-
neelin ohjeet
    Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnan 
ohjeet
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Lasten ideoista tuli todellisuutta

Projekti käynnistettiin siten, että jo olemassa oleville 

leikkipaikoille vietiin idealaatikoita. Laatikoihin sekä 

lapsilla että aikuisilla oli mahdollisuus laittaa omia 

ideoitaan siitä, miltä leikkipaikan tulisi näyttää. 

Ehdotuksia oli monia, oli majaa, keinuja, karuselleja, 

hyppymattoja, trampoliineja jne. Yhden pojan toive oli, 

että puu, joka oli keskellä leikkikenttää, saisi jäädä. Tätä 

ehdotusta Lotta alkoi työstämään yhdessä ryhmänsä 

kanssa ja alkoi tekemään luonnoksia kaikille saavutet-

tavissa olevasta puumajasta. Puumajasta tuli 1,8m 

korkea, jossa oli leveät kävelyrampit, jotka puikkelehti-

vat puitten välissä. Kävelyrampeilla on levähtämispaik-

koja tasaisin väliajoin ja niillä on pelejä ja kiikareita, joilla 

voi leikkiä. ” Hauskaa saada tehdä jotain hienoa sekä 

isoille että pienille” sanoo Lotta.

Pompi ja pyöri 
He halusivat viedä leikkipaikan yhden askeleen pidem-

mälle, kuin aikaisemmin. Sekä majalla, joka on saavu-

tettavissa useammille, mutta myös muilla dynaamisilla 

leikkivälineillä, jotka ovat saavutettavissa useammille. 

Kyse ei ole pelkästään siitä, että pääsee leikkivälineen 

luokse vaan myös siitä, että sitä pystyy käyttämään ja 

voi näin ollen olla mukana leikissä. ”Tunne, että voi olla 

Enemmän useammalle
Enemmän useammalle tarkoittaa, että helpoilla ratkai-

suilla tehdään leikkipaikkaa useammalle leikittäväksi. 

Lotta on ollut usean suositun ja palkitun leikkipaikan 

projektijohtajana, esimerkkinä voisi mainita Pekka Tö-

pöhäntä leikkipaikan ja Sirkus leikkipaikan. Saamamme 

palaute valmistuneesta Vasa Parkenista on ollut – miten 

fantastista, helposti saavutettavissa oleva leikkipaikka. 

Leikkipaikka nimeltään Vasaparken otettiin käyttöön 

kesällä 2018 Uppsalassa juhlatunnelmissa. Projektijohtaja 

Lotta Wikegård on nainen täynnä energiaa, joka todella-

kin yrittää edistää -enemmän  

useammalle - ajatusta. 

Vasaparken – leikkipaikka,    jossa lapset ovat saaneet 
päättää!
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mukana leikissä, eikä aina jää leikin ulkopuolelle, on 

erittäin tärkeää” sanoo Lotta. Trampoliini on yksi esi-

merkki. Trampoliinin ympärillä on laaja tyhjä alue, jossa 

voi olla ja vain katsoa, jos haluaa. Koska trampoliini on 

maan tasalla voi siihen myös ajaa pyörätuolilla päälle 

ja näin ollen olla mukana leikissä. Siinä voivat kaikki 

leikkiä yhdessä. Vauhti ja karusellin koko dynamiikka 

tekee siitä suositun leikkivälineen. Se että karuselli 

Spinmee on tilava ja maan tasalla tekee sen, että niin 

paljon useampi voi leikkiä siinä yhdessä. 

”Onneksi leikkipai-

kan keskellä oleva 

puu säilytettiin”

”Tunne, että voi olla mukana leikissä, 

eikä aina jää leikin 

ulkopuolelle, on 

erittäin tärkeää.”

Vasaparken – leikkipaikka,    jossa lapset ovat saaneet 
päättää!

Keinu – suosikki joka pysyy
Keinu on klassikko leikkikentällä ja leikkiväline, jota 

useimmat rakastavat. Se voitiin todeta myös tutki-

muksessa, jota tehtiin. Vasaparkenissa on monia eri 

keinuvaihtoehtoja mm. kaikille saavutettavissa oleva 

keinu ja ryhmäkeinu. ”Asioista ei tarvitse tehdä vai-

keampia, kuin mitä ne ovat, kaikki haluavat keinuja ja 

liukumäkiä”, sanoo Lotta. ”Mutta meidän on ajateltava 

muunneltavuutta, jotta on aina olemassa kaikille jota-

kin eikä kukaan jää ulkopuolelle” hän jatkaa. 

”Tarpeeksi hyvä”

Vasaparken leikkipaikka on jaettu osiin, niin sanottuihin 

saariin. Tämä tuo leikkipaikkaan selkeyttä, joka on 

hyvä lapsille, joilla on mm. autismi. Alusta on tehty eri 

materiaaleista, joka helpottaa lapsia, joilla on näkövai-

keuksia. 

Lotta lopettaa sanoilla, välillä ”tarpeeksi hyvä” riittää. 

Parempi tehdä jotakin, kun jättää tekemättä. Parannuk-

sia voi sitten tehdä, jos on tarve. 

TOIVELISTA

MAJA
KEINU
KARUSELLI
KÖYSIRATA
TRAMPOLIINI...
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Kun me kohtaamme Royn Vasaparkenissa, 

on hänellä varovainen hymy ja siniset silmät 

täynnä intoa. 

Voi vain kuvitella sitä halua leikkiä ja tavata 

muita lapsia. Juuri niin kuin kaikki leikkipai-

kalle tulevat lapset.  

Pieni taistelija
Kun Roy syntyi, hänelle todettiin perinnöllinen Spinaa-

linen lihasatrofia, eli SMA. Lihasten hermosolut alkavat 

pikkuhiljaa vähentyä, jonka seurauksena lihakset 

alkavat surkastua. SMA:n vaikeampi muoto johti ennen 

kuolemaan. Vanhemmat huomasivat sairauden, kun 

Roy oli ainoastaan muutaman kuukauden vanha. 

Roy pääsi viimeisenä henkilönä mukaan lääketutki-

mukseen. Jo aikaisessa vaiheessa saatiin niin hyviä 

tutkimustuloksia, että tutkimus lopetettiin. Valitettavasti 

Roy oli yksi niistä, joka sai plasebo pistoja (hän sai pis-

toja selkärankaan mutta lääkkeen sijaan hän sai vain 

suolaliuosta). Se tarkoitti sitä, että Royn tilanne ehti 

romahtaa ennen kuin lääke julkistettiin. Tänään Roy on 

2,5- vuotias ja saa hoitoja joka neljäs kuukausi.

Ilo sekoittuu suruun
Vanhemmat Maja ja Hugo näkevät huomattavan par-

Roy
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Sen takia he ilahtuivat suunnattomasti, kun he löysivät 

Vasaparkenin, tänne he tulevat mielellään! Tällä kaikki 

voivat olla mukana tavalla, jota he eivät aikaisemmin 

ole kokeneet. He leikkivät karusellissa, keinuvat, hyp-

pivät trampoliinilla ja menevät ylös puumajaan.

Vauhti ja vaikutus
Roy rakastaa vauhtia ja tykkää, kun häntä pyörittää ka-

rusellissa tai antaa vauhtia ryhmäkeinussa. Visuaaliset 

ärsykkeet ovat myös hyvin tärkeitä hänelle. Se tunne, 

että pääsee lähelle leikkivälinettä ja kaikkia lapsia, jotka 

leikkivät, on äärimmäisen tärkeää. Se, että ei seuraa 

vain sivusta vaan voi olla mukana itse leikissä, vaikka-

kin ei pysty välttämättä leikkimään samalla tavalla.

 ”Koin, että Roy vain nauroi 

ja nauroi, kun ensimmäisen 

kerran kävimme Vasaparke-

nissa”

annuksen, mutta on hämärän peitossa, paljonko lihak-

sista Roy pystyy saamaan takaisin. Ilo siitä, että oikea 

lääkitys löytyi ja että Roy on elossa, sekoittuu suruun 

siitä, paljonko lihaksia hän ehti menettää ennen oikean 

lääkityksen löytymistä. ”Mikäli Roy olisi saanut oikean 

lääkityksen heti eikä plasebo lääkettä, hän olisi ihan eri 

poika tänään”, sanoo Maja.

Vasaparken - leikkipaikka meille
Roy, Maja ja Hugo ovat vasta muuttaneet Uppsalaan. 

He käyvät useasti leikkipuistoissa, koska se on hyvä 

tapa saada koko perhe aktivoitumaan yhdessä ja olla 

ulkona. Siellä missä he aikaisemmin asuivat, he kokivat, 

etteivät puistot tarjonneet heille juuri mitään. 
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Myös vanhemmille yhdes-

sä leikkiminen merkitsee 

paljon, sanoo Maja. Ettei 

ainoastaan tarvitse katsoa 

vierestä, kun muut leikkivät 

tai tuntea itseään ulkopuo-

liseksi, syystä että itsellä on 

toisenlainen tilanne. Maja 

kertoo, kun he ensimmäi-

sen kerran kävivät Vasa-

parkenissa, he seisoivat 

jonossa trampoliinille ihan niin kuin kaikki muutkin. 

Lapset kyselivät paljon ja saivat myös vastauksia, koko 

tilanne oli erittäin luonnollinen. Kun oli heidän vuoronsa 

hyppiä, he vain rullasivat lastenvaunun kanssa matolle 

ja alkoivat hyppiä yhdessä. Koin, että Roy vain nauroi ja 

nauroi, kun ensimmäisen kerran kävimme Vasaparkenis-

sa. Sairauden tuomat rajoitukset johtavat siihen, etteivät 

he pääse ulos leikkimään yhtä useasti kuin muut per-

heet. Koska Roy on infektioherkkä hän ei voi seurustella 

toisten lasten kanssa sisätiloissa. On siis erittäin tärkeää, 

että hän saa olla mukana yhteistöllisyydessä, silloin kun 

he pääsevät ulos leikkipuistoon. 

Pienet muutokset
Saavutettavan leikkipuiston tekemisen ei tarvitse 

olla niin vaikeaa. Pieni muutos, esim. selkänoja 

pyöräkarusellin istuimeen, tekisi siitä helpommin 

saavutettavan lapsille, joilla on liikuntarajoitteita. 

Enemmän leikkiyksityiskohtia matalammalle ja 

kestävillä alustoilla ovat esimerkkejä yksinkertaisista 

mukautuksista, he päättävät.

Vanhempien 
näkökulma
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SVT dokumentären ”Låt Roy leva” där Roys första år i 
livet har porträtterats

Titta på...
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TAPAA COOL CAMERON
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Eräänä aurinkoisena kevätpäivänä tapaamme Cameronin ja hänen äi-
tinsä Marian leikkipaikka Pliktassa, Göteborgissa. Se sijaitsee Slotssko-
genin vehreässä osassa ja sitä ympäröi avoimet nurmialueet ja rinteet.
Se on leikkipaikka, jossa he vierailevat useasti ja josta he tykkäävät erittäin paljon.

TAPAA COOL CAMERON



16  leikkiä kaikille.  OSALLISTUMINEN, ESTEETTÖMYYS JA ILO.

Cameron – ratkaisuorientoitunut tyttö

Cameron on iloinen kohta, 10-vuotias tyttö, jolla on 

toimintamuutos autismin yhdestä muodosta ja ADHD. 

Cameron ja hänen äitinsä Maria viettävät paljon aikaa 

ulkona, koska Marian mukaan Cameron voi silloin pa-

remmin. Vaikka Cameronilla on toimintamuutos, hän 

löytää uusia ratkaisuja koko ajan. 

Leikkipaikka Plikta – selkeä leikkipaikka

Eräänä aurinkoisena kevätpäivänä tapaamme Camero-

nin ja hänen äitinsä Marian leikkipaikka Pliktassa, Göte-

borgissa. Se sijaitsee Slotsskogenin vehreässä osassa 

ja sitä ympäröi avoimet nurmialueet ja rinteet.

Se on leikkipaikka jossa he vierailevat useasti ja josta 

he tykkäävät erittäin paljon.

Leikkii mieluiten yksin

”Tämä leikkipaikkaa toimii hyvin, koska se on jaettu 

osioihin, niin sanottuihin saariin, sen sijaan, että se olisi 

yksi iso kokonaisuus. Jos kaikki lapset leikkivät yhdellä 

alueella, hän ei viihdy” sanoo Maria, kun katselemme 

ympärillemme. ”On tärkeää, että leikkipaikka on selkeä” 

hän jatkaa. Cameron juoksee karuselli- leikkitelineeseen, 

jossa pyöritään yksin. Hän menee mielellään siihen, kun 

he ovat leikkipuistossa. Hän leikkii kuulemma mieluiten 

yksin. Piirre, joka yleensä esiintyy yleisesti lapsilla, joilla 

on saman tyyppinen autismi, kun Cameronilla.

Leikkipaikan yhdestä osiosta löytyy trampoliinit, joiden 

päällä Cameron tykkää pomppia. Maria näyttää kuvia, 

On hienoa, että voi leikkiä yksin – mutta että sen voi tehdä muiden lasten lähettyvillä. 

Selkeys luo turvallisuuden 
tunteen.
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joissa Cameron pomppii toisella matolla muiden lasten 

kanssa ratsastustunnin jälkeen. ”Muut lapset juttelevat 

koko ajan pomppiessaan, mutta Cameron ei vastaa 

mitään takaisin”, sanoo Maria. ”Miten muut lapset sitten 

reagoivat? Jos hän vastaa niin hän vastaa, muuten he 

vain jatkavat juttelemista.”

”Hienoja lapsia, jotka hyväksyvät Cameronin sellaisena, 

kuin hän on. Hänelle on tärkeää, että häntä ymmärre-

tään ja että hänen kanssaan toimitaan selkeästi”, vastaa 

Maria.

Kysymme, miten Maria kokee sen, kun hän on Camero-

nin kanssa leikkipuistossa eikä Cameron vastaa mitään 

takaisin lapsille. ”Jos olen lähistöllä, kun lapset puhuvat 

Cameronille, vastaan yleensä hänen puolesta. ”Mikäli 

lapset ovat sitä mieltä, että se on kummallista, on se 

heidän asiansa”. sanoo Maria. ”Tunnen sellaisia van-

hempia, jotka välttelevät asioiden tekemistä, jotka ovat 

heidän mielestään hankalia. Heille sanon, että olkaa piit-

taamatta siitä, mitä muut sanovat tai ajattelevat. Miksi 

meidän pitäisi pysyä poissa? Miksi me emme saisi olla 

mukana?”, hän jatkaa.

Stressaantuu digitaalisuudesta
Kun Cameron joutuu olemaan sisätiloissa syystä tai 
toisesta, tulee hänestä helposti alakuloinen. Tablet-
titietokone (jonka jokainen koulua käyvä lapsi saa 
Göteborgin kaupungilta) voi tehdä hänestä 
stressaantuneen ja joskus jopa aggressiivisen. Useas-
ti on käynyt niin, että tabletti on heitetty äidin päälle.
 Maria ei usko, että tabletti on hyväksi lapsille, joilla 
on vastaavanlainen toimintamuutos, kun Cameronil-
la. Ainakaan jos sitä käytetään korvaavana oppi-
mismuotona. Tabletti voi toimia, jos sitä käytetään 
täydentävänä oppimismuotona, silloinkin tosin 
valvovan silmän alla. Cameron on taitava tekemään 
elokuvia tabletillaan, mutta esimerkiksi stressaantuu 
peleistä. Varsinkin jos pelissä on aika. Maria on myös 
huomannut, että leikkipaikat, jotka ovat ”digitali-
soituneet” toimivat huonosti. Nykyisin he välttävät 
sellaisia leikkipaikkoja.

Tykkää käsillä tekemisestä

Cameron on aktiivinen tyttö, joka tykkää hoitaa 
eläimiä. Kotona heillä on koiria ja kaneja, ja kodin lä-
hettyvillä on talli, jossa hän ratsastaa. Hän on erittäin 
taitava hoitamaan hevosia. ”Eläimet ovat hyviä, he 
eivät tarvitse vastausta. Cameron ei tykkää tilan-

”Tunnen sellaisia vanhempia, jotka vältte-

levät asioiden tekemistä, joka ovat heidän 

mielestään hankalia. Heille sanon, että olkaa 

piittaamatta siitä mitä muut sanovat tai ajat-

televat. Miksi meidän pitäisi pysyä poissa? 

Miksi me emme saisi olla mukana?”

teista, jossa häneltä vaaditaan vastausta”. Cameron 
tykkää tehdä asioita käsillään – hän maalaa, hän 
tekee asioita keramiikasta ja soittaa sähkökitaraa. 
Mietimme, miten ”käsillä tekemisen” voisi kokea leik-
kipaikalla. Cameron tykkää kiipeillä seinillä, missä on 
käsiotteita, ja jopa verkoissa. ”Hänellä ei ole voimaa 
samalla tavalla kuin muilla, koska hänellä on myös 
reuma, mutta silti hän pitää kiipeilystä”, sanoo Maria. 

Rakastaa pelaamista

Maria kertoo, että Cameron rakastaa pelejä, jossa esi-

merkiksi kiveä pitää viedä radan läpi. Sellaisia yleensä 

on vain pienemmille lapsille. ”Sellaiset pelit isommille 

lapsille olisivat hauskoja! Niitä voisi olla erilaisilla 

väreillä ja vaikeusasteilla, mutta ei äänillä koska se ei 

sopisi Cameronille” sanoo Maria. Hänen mielestään 

sellaisia leikkituotteita voisi asettaa vähän sivummalle 

muista tuotteista. Autismia sairastava lapsi ei viihdy 

paikassa, jossa on liikaa meteliä ja ihmisiä.. ”Cameron 

valitsee yleensä vähän rauhallisemman paikan puistos-

sa, jos se vain on mahdollista. Mutta jos tekeminen on 

jotain todella mieluista, kuten esimerkiksi kiipeilyä, voi 

hän kiipeillä muiden lasten läsnä ollessa” selittää Maria. 

Hän lisää vielä miten tärkeää selkeys on leikkivälineis-

sä, että tietää mitä varten ne ovat ja kuinka niitä käyte-

tään. Abstraktit tuotteet eivät yleensä toimi niin hyvin.

Unelmien leikkipaikka

Unelmien leikkipaikka olisi sellainen, jossa olisi tram-

poliineja, kiipeilyleikkivälineitä ja tietenkin hevosia ja 

muita eläimiä, Cameron ja Maria haaveilevat lopuksi, 

ennen kuin Cameron menee jatkamaan leikkimistä.
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Kaikilla leikkipaikoilla ja ympäris-

töillä on erilaiset edellytykset. Siksi 

ne vaativat erilaisia suunnitelmia ja 

muutoksia. 

Autamme tässä mielellämme näyt-

tämällä mitä sovitusmahdollisuuksia 

tuotteemme tarjoavat ja kertomalla 

mitä tulee ottaa huomioon, kun aja-

tellaan saavutettavuutta. 

KohtaamispaikatKohtaamispaikat
Jokainen lapsi voi tuntea tarvetta 

pysähtyä hetkeksi, mikäli leikistä tulee 

liian vauhdikas. Yritä pitää erillään 

leikit, jotka ovat vauhdikkaita ja leikit, 

jotka ovat rauhallisempia.

Suunnittele leikkivälineistä hyviä 

kohtaamispaikkoja.

Oikein valittujen alustojen ansiosta 

lapset voivat yhdessä kävellä, juos-

ta, hyppiä ja ryömiä leikkipaikalla.

Huolehdi siitä, että leikkipaikalla 

on penkkejä ja penkkipöytiä, joiden 

äärellä sekä aikuiset että lapset voivat 

levätä ja jutella. 

Rampit, mukautetut keinuistui-

met, selkänojat ja rappuset lisää-

vät käytettävyyttä.
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KohtaamispaikatKohtaamispaikat
Tuotteet, jotka roh-

kaisevat katsomaan, 

kuuntelemaan ja tun-

nustelemaan, kehittä-

vät lasta.

Keinuminen, tasapainoilu ja pyöräi-

ly kehittävät lapsen koordinaatiota 

ja keskittymistä.

Suunnittele leikkivälineistä hyviä 

kohtaamispaikkoja.

Tee leikkipaikasta jännittävämpi 

toiminnoilla, jotka haastavat lapset 

hyppimään, kiipeämään, liuku-

maan, pyörimään ja juoksemaan 

omien edellytystensä mukaan.
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Talrör

Hagsilla on suuri valikoima vapaasti seisovia 

leikkivälineitä. 

Tuotteet sopivat yhtä hyvin käytettäviksi joko 

yksittäin tai osana suurempaa järjestelmä 

kokonaisuutta. Tämän sivun tuotteet on suun-

niteltu esteettömiksi ja tarjoavat siten kaikille 

mahdollisuuden leikkiin.

Löydät kaikki Hagsin tuotteet www.hags.com

Titan 8062137
esteettömät istuim,et

Eco Station  8033069

Pesäkeinu Stratus 8000751

La Casita 8066515

Dax 8005338

Dragonfly 8062135

Solo 
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Cirkus  8049443 Mirage  8049731Tango  8053217

Olvon  8042460

Skagen  8042483

Bonnie  8057394

Puheputki 8010619 Spinmee 8062101
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Vakiotuotteet
Meiltä löydät laajan valikoiman valmiita vakiotuotteita. 

Tuotteet ovat suunniteltu niin, että ne mahdollistavat hauskan ja moni-

puolisen leikkimisen.

Voit itse valita eri väri- ja ankkurointivaihtoehdoista.

Lisää vakiotuotteita löydät osoitteesta www.hags.com

Tylle  8046223

Salle  8046319 Iza 8046481

Bexy 8046903

Jorros 8046267
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Laby  8057312 Hemba  8049082 Abby  8046489

Cullerma  8061767

Buridos  8061729

Nabi  8061772
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Erikois
tuotteet
Haluatko luoda leikkipaikan, joka huomioi juuri sinun 

tarpeesi? Tällöin suunnitteluosastomme on sinulle täy-

dellinen yhteistyökumppani. Heillä on käytössään laaja 

valikoima erilaisia komponentteja ja hyödyntäen heidän 

laajaa kokemustaan ja luovuuttaan, voitte yhdessä suun-

nitteluosaston kanssa luoda ainutlaatuisen ja turvallisen 

leikkivälinekokonaisuuden missä kaikki viihtyvät.

Tiimimme voi myös tarjota luovia ratkaisuja ja ideoita, jos 

haluat luoda leikkipaikan tietyn teeman mukaisesti.

Tässä näet joitakin tuotteitamme, jotka olemme tehneet 

asiakkaiden erityistoiveiden mukaisesti. Ota meihin yh-

teyttä, mikäli haluat tietää enemmän.

Tämä hieno alus on lipunut satamaan Mallor-

calla. Tässä lapset voivat leikkiä merirosvoja 

monessa eri tasossa. 

Alus on hyvä esimerkki projektista, jossa 

esteettömyys on otettu huomioon.
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Motus  8071186

Parabilia  8071184

Liike

Ilo

Esteettömyys

motus

parabilia

gaudium

Nimet ovat latinaa ja kuvaa sitä 

mitä me Hagsilla haluamme 

saavuttaa....

Ilo...Liike...Esteettömyys. 

Leikkiä kaikille!

Gaudium  8071185
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