
 

 

 

Menetelmäkuvaus 

Fantasiateltta lapsille ja lapsenmielisille 

 Satumainen ympäristö tarinoiden tueksi  

Kirjastoissa, kouluissa ja päiväkodeissa voidaan tehdä tiloja, joissa moniaisti-

suutta hyödynnetään esim. kirjavinkkauksissa, satutunneilla tai muuten vain 

elävöittämään tuttua ja tylsää tilaa. 

 

Fantasiatelttoja voidaan tehdä vaikka vuodenajoista tuoden niihin mukaan 

jotain satumaista. Esimerkiksi talviteltassa voi olla mukana jouluisuutta tai lu-

mikuningatar, kevätteltassa taas saduista tuttuja eläinhahmoja. Olennaista 

fantasiateltoille on niiden runsaus ja ne ovat usein esillä pidemmän ajan kuin 

vain yhden tapahtuman tai päivän. Teltat myös tehdään lapsille, joten lasten 

näkökulma ja turvallisuus on huomioitava tilan tekemisessä. 

 

Fantasiatiloissa teltta on usein helpompi toteuttaa kuin huone: 

 teltta on intiimi, pienempi kuin huone 

 teltta on liikuteltava ja voidaan viedä erilaisiin tiloihin 

 teltta voi olla itsenäisesti esillä 

 teltta toimii satutuntien pitopaikkana, mutta myös itsenäisenä lukupaikka-

na ja rauhoittumis-/ rentoutumistilana 

 

Rekvisiitta elävöittää tilan: 

 valitaan teeman mukaan 

 tila saa olla runsas, värikäs ja rönsyilevä: leluja, yhdessä askarreltuja ele-

menttejä (kukat, eläimet, lumihiutaleet jne.), tekstiilejä, tyynyjä, verhoja, 

valonlähteitä 

 esineiden ja tekstiilien pitää olla kosketeltavia ja kestäviä 

 jos tila ei ole valvottu, esille ei kannata laittaa liian arvokasta rekvisiittaa 

 

Moniaistisuutta tilaan saa mm.  

 äänimaailma esim. puronsolina, linnunlaulu, jäänpauke 

 kaikki on kosketeltavaa, erilaisia tekstiilejä, materiaaleja, kasveja 

 valaistus on teemaan sopiva: hämärä, lämmin tai kylmä  

 lisävinkkejä moniaistisuuden tuomiseen ks. Aistien-menetelmäopas  

 



 

 

 
Ryhmät:  

 lapsia mahtuu telttaan 8-15 kpl, riippuen tilan sisustuksesta ja tapahtuman 

luonteesta 

 satutunnilla lapset istuvat kertojan ympärillä, jolloin ryhmä voi olla isompi  

 jos tilassa leikitään tai tehdään jotain aktiivista, ryhmän pitää olla pienempi  

 ryhmäkoko kannattaa miettiä tilakohtaisesti 

 

Lisätietoa moniaistisuuden toteuttamisesta erilaisissa tiloissa internet-sivuilta 

ladattavasta Menetelmäoppaasta. 

 

Talviteltta joulun aikaan Lumon kirjastossa 

Fantasiateltta, joka oli avoinna aina kirjaston aukioloaikoina. Tilassa pidettiin 

satutunteja, vinkkauksia ja asiakkailla oli mahdollisuus omatoimisesti lukea ja 

rentoutua tilassa.  

Toteutus: 

 Teltan seinät verhottiin kuitukankailla muistuttamaan lumikasoja. 

 Lattialla oli ”talja”, jonka alla oli tyynyjä tuomassa pehmeyttä ja jänniä muo-

toja lattiaan. 

 Joka puolella oli askarreltuja lumihiutaleita, jääkukkia, jääpuikkoja, kuu-

senoksia haisteltavana. 

 Tähtitaivaana oli valoketjuja, läpikuultavaa sinistä kangasta, lisää kuitukan-

gasta. 

 Äänimaailmana toimi pakkasen pauketta, hevosvaljakon kelloja, joululauluja. 

 Ei heijastettua kuvaa, mutta takaseinällä joulutähti.  

 Teltassa oli asiakkaiden luettavana joulusatuja ja muita talvisia kirjoja. 

 Teltassa pidettiin satutunteja, joiden aikana kirjastonhoitaja pukeutui lumi-

kuningattareksi tai tontuksi satuja lukiessaan. 

 Talviteltta oli avoinna asiakkaille myös päivisin, jolloin perheet ja lapset luki-

vat siellä kirjoja itsenäisesti.  

 


