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Moon-toiminnan jäljillä
Perhe, koulu ja opiskelu ovat turvaverkkoja, joiden avulla nuoret usein
selviävät arjen pettymyksistä ja vastoinkäymisistä. Ryhmään kuuluminen
sekä ikätovereiden seura ovat ensiarvoisen tärkeitä. Moon-toiminta tarjoaa erityistä tukea tarvitseville nuorille mahdollisuuksia. ”Eteenpäin asiakkaan itsenäistymisen ja itsetunnon
vahvistamisen tiellä vie se kokonaisvaltainen tuki, joka tuetussa työllistymisessä kattaa myös vapaa-aikaa.
Asiakkaan harrastukset yhdessä muiden erityistä tukea tarvitsevien kanssa
muodostaa erinomaisen tukiverkoston, jossa samassa elämäntilanteessa olevat voivat vaihtaa ajatuksiaan ja
kokemuksiaan (Ka! Moon 2008).”
Työssäkäyntiavustajan tuki on ensiarvoisen tärkeää sekä työssä että vapaa-aikana. Syksyllä 2009 Moon-toiminnassa olevia nuoria osallistui työssäkäyntiavustajien kanssa mm. pikkujoululeirille. Tavoitteena oli tutustua
Beatlesin historiaan seuraamalla The
Beatles Story –musikaalia Seinäjoella, Rytmikorjaamolla. Kahdentoista
vuoden ikä Moon-toimintaan osallistumiselle houkuttaa jo nuorempiakin
oppilaita kyselemään mahdollisuutta
osallistua Moon-toimintaan. Oppilaiden oma kasvaminen ja kypsyminen
itsenäistymistaitojen harjoittelun aloit-
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tamiselle on mielestäni paras merkki
siitä, että nuoremme tarvitsevat laadukasta, suunnitelmallista ohjausta.
Moon-toiminnassa laaditaan jokaiselle yksilöllinen viikkosuunnitelma,
josta sekä nuori, että hänen lähiverkostonsa, työssäkäyntiavustaja sekä
muut ohjaavat aikuiset voivat seurata
ja tukea nuoren oppimispolkua.
Vierailimme Jyväskylän Päiväharjun koulun Elämäntaitojen yksikössä
joulukuussa 2009. Päiväharjun koulu
osallistui 1996–1997 Kauhavan Pihlajapuiston koulun kanssa ainoina kouluina Suomessa Euroopan Sosiaalirahaston tuetun työllistymisen STEPShankkeeseen. Erityisluokanopettaja
Vesa Välilä toteaa Pihlaja Extra 2007–
2008 –lehdessä: ”Monelle loikka lapsuudesta aikuisuuteen on liian raju”.
Syksyllä 2002 koulu sai asialliset tilat
Elämäntaitojen yksikölle. ”Jokaiselle oppilaalle laaditaan tulevaisuuden
suunnitelma.”
Erityisopetuksessa uudet tuulet puhaltavat. Tehostettu tuki sekä henkilökohtainen apu mielestäni tarkoittaa
erityisnuorten kanssa työskennellessä sitä, että työssäkäyntiavustajan tukea tarvitaan sekä koulussa/työssä,
että vapaa-ajalla = Moon-toimintaa.
Moon-toiminnassa on tärkeää asiakkaan ja työssäkäyntiavustajan luot-

tamus. Asiakkaan kynnystä tulla mukaan Moon-toimintaan tulisi madaltaa tai miltei poistaa (=esteettömyys).
Informoimalla asiakasta, vanhempia, opettajia sekä kaikkia asiakkaan
kanssa työskenteleviä ihmisiä saataisiin nuoria integroitua yhteiskuntaan
vieläkin enemmän Moon-toiminnan
keinoin. Kristiina Sillanpään tekemä
kartoitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella keväällä 2009 osoitti, että
halukkuutta itsenäiseen aikuiselämään nuorilla on paljon.
Kouluttautumalla työssäkäyntiavustaja saa tietoa tuetusta työllistymisestä ja Moon-toiminnasta. Ennakkoluulojen, negatiivisten asenteiden sekä
varauksellisuuden hälveneminen ovat
voimavaroja, joilla tuettu työllistyminen ja Moon-toiminta saavat enemmän sijaa yhteiskunnassamme.
”Joka tapauksessa on tärkeää, että
vajaakuntoisen itsenäistymisen ja
mahdollisen työprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa on jollakin kädessä ne vastuulliset ohjaukset, joilla
mennä eteenpäin (Ka! Moon 2008).”
Moon sitä mieltä, että moomma kaikki vastuussa. Ottakaamme ohjakset
ja menkäämme eteenpäin. Moon-toiminnan keinoin helpotamme erityistä nuorta löytämään voimavaransa ja
paikkansa yhteiskunnassa.
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