Pienet ja sisukkaat tutkijat
Sijoitettu lapsi koulussa –projekti kokosi hankkeen lapset yhteen
tutkimaan kouluun liittyviä asioita ja auttamaan läksykoira Rentoa
tutkimustehtävien ratkaisemisessa.

R

aksu, Mimi, Sulo ja Turre haukahtelivat innostuksesta, kun he pääsivät
kertomaan Rento-koiralle millaisia asioita
koulussa voi tulla vastaan. Tutkijat pukivat ylleen tutkijanpaidat ja saivat päivän
ajaksi muistivihkot, johon he merkitsisivät
jokaisen suoritetun tehtävän. Jotta tutkijat
tulisivat tutuiksi keskenään, haastattelivat
he toisiaan tassuhaastattelun avulla. Jännitys kihelmöi ilmassa mutta saatiinpa kuitenkin selville, että yksi tykkää lasagnesta
ja toinen harrastaa voimistelua. Kolmas
tutkijoista oli kahdeksanvuotias ja neljäs
ei pitänyt siitä, jos jäi ilman kavereita. Tutkijat ja pikkukoirat pääsivät vielä juosta
pyrähtelemään kun seuraavaksi leikittiin
tuolileikkiä.

SISUKAS-tiimin erityisopettaja Maire
kertoi tutkijoille, että Rento-koira oli löytänyt sanoja, jotka liittyvät kouluun. Mairen
tuulettaessa huonetta sanat olivat kuitenkin
katkeilleet ja lennelleet sikin sokin. Tutkijoiden tehtävänä oli nyt auttaa Rentoa
löytämään sanat uudestaan. Taskulamppujen valokeilojen välkkyessä tarkat tutkijat
ja pontevat pikkukoirat löysivät kaikki
kadonneet sanat. Suurennuslasien avulla
lähemmin tarkasteltuina katkenneiden
sanojen tavuista muodostuivat sanat ilo,
suru, pelko ja viha. Sanoista muodostettiin
tunneukkoja, joiden avulla tutkijat osasivat
kertoa Rento-koiralle miltä mikäkin tunne tuntuu. Tunteet tuntuivat sydämessä,
päässä ja joskus jopa niskassa. Tunteen

Pienet Sisukkaat tutkijat työntouhussa erityisopettaja
Maire Saksolan avustuksella.
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pystyi näkemään kasvoista ja erityisesti
silmistä. Lapset osasivat myös kertoa, että
jos sydän on oikein täynnä jotain tunnetta,
siitä kannattaa kertoa aikuiselle. Yksi tutkijoista huomautti, että koulussa voi tulla
iloiseksi kaverin kanssa supattelusta ja
virkkaamisesta. Siitä innostuneina tutkijat
ja aikuiset muodostivat yhdessä virkkauskoneen. Kone tikutti ja heilui hulvattomasti!
Kiusaaminen ja kaverin paha mieli taas sai
lasten mielet surullisiksi.
Herkullisen välipalan jälkeen tutkijat
ja pikkukoirat pelasivat tassunjälkipeliä,
jossa tutkijat saivat jatkaa lauseita. Kaikki
pääsivät voittajina maaliin asti. Viimeinen
tutkimustehtävä oli oman tunnesydämen
värittäminen. Tutkijat työskentelivät keskittyneesti ja rauhallisesti tunnelmallisen
musiikin soidessa taustalla. Sydämistä tuli
erikokoisia ja erimuotoisia mutta kaikista
juuri tekijänsä näköisiä. Ne olivat kauniita
kuin mielikuvitukselliset mosaiikkityöt!
Päivän päätteeksi tarkat tutkijat ja pikkukoirat saivat kiitokseksi karkin ja sen
mukana voimavaralauseen. Rento-koira
ja SISUKAS-tiimin aikuiset saivat lapsilta
paljon hyödyllistä tietoa siitä, millainen
paikka koulu on ja kuinka siitä voitaisiin tehdä vielä mukavampi asia kaikille oppilaille. Rento-koirankaan ei enää
tarvitsisi jännittää kouluun menemistä.
”Itsensä voittaminen on suurin mahdollinen
voitto!”
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