Ka! Moon
Oman itsensä tunteminen ja kehittäminen, vuorovaikutustaidot ja läsnäolo. Nämä asiat ovat keskeisiä elementtejä jokaisen ihmisen elämässä.
Ka! Moon –kirjan tavoitteena on raottaa ovea Moon-toimintaan. Tuettu työllistyminen ry ja Moontoiminta kulkevat ”käsi kädessä”. Moon-toiminnan tavoite
on ohjata nuorta itsenäiseksi.
Työssäkäyntiavustajakoulutus
on tärkeä osa Moon-toiminnan
kehittämisessä osana Tuettu
työllistyminen ry:tä.
Ka! Moon –kirjan valmistuminen on ollut monien ihmisten
yhteistyötä. Työssäkäyntiavustajat ovat kirjanneet päiväkirjoihin monia hienoja oivalluksia.
”Ehkäpä jopa tärkeämpää kuin
huomion kiinnittäminen vamman laatuun, onkin selvittää
asiakkaan asenteita ja mahdollisia huolia, sekä selvittää
myös motivaatio ja oma halu
työllistymiseen. Asiakkuudessa kaiken perustana on saada
syntymään luottamus. Osaanko asennoitua niin, että kysymyksessä on työntekijä eikä
kehitysvammainen? Minun pitäisi kyetä näkemään oleelliset
työn tekemiseen vaikuttavat
asiat, eikä heti sulkea joitain
vaihtoehtoja pois.”
Moon-toiminnan eräs tavoite on
kokemus- ja elämysmaailman rikastuttaminen. Haastattelujen ja keskustelujen avulla työssäkäyntiavustaja
saa arvokasta tietoa nuorten toiveista
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ja odotuksista. Omien mielipiteiden
ilmaisu on tärkeää Moon-toiminnan
kehittämisen kannalta.
Ka! Moon –kirjassa on esimerkkejä
muutaman nuoren viikkosuunnitelmis-
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Kirjassa olevan asennetestin avulla
jokainen voi tarkastella omaa asennoitumistaan erilaisuuteen. Kirjan
loppuosassa on esimerkkejä mm. Tuettu työllistyminen ry:n järjestämistä
Moon-seminaaripäivien ohjelmista.
Työssäkäyntiavustaja
on
mm. markkinoija, innostaja, uskonluoja, tiedottaja, avustaja ja
tukija.
Ka! Moon –kirjassa on käyty
läpi myös Moon-toiminnan historiaa. Kirjan valokuvat kertovat
monista upeista matkoista ja
tapahtumista. Jokaisella kuvalla
on oma hieno Moon-tarinansa.
”Harri Koukkari pyöräyttää
korvapuustit epäilijöille” – muutamat lehtiartikkelit täydentävät Ka! Moon -kirjaa. Kaikkien
kirjan tekemiseen osallistuneiden panos on ollut merkittävä.
Ystävämme Janne Nikkinen
Utsjoelta kertoi puhuttelevasta
musiikkivideosta Ka – Ching
(Shania Twain). Videossa aika
pysähtyy. Ka! Moon –kirjan
äärellä voit pysähtyä hetkeksi
jos haluat, ja jatkaa taas, Ka!
Moon.
Suuri kiitos teille kaikille, jotka olette olleet läsnä tämän Ka!
Moon-kirjan tekemisessä.

ta. Viikkosuunnitelman avulla nuoren
on helppo hahmottaa sekä työ että vapaa-aika ja niihin liittyviä asioita. Viikkosuunnitelmat laaditaan yksilöllisesti
jokaiselle nuorelle joka viikko.
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