Eija Karhu, sivistysjohtaja, Kauhavan kaupunki

Avauspuheenvuoro Moon-seminaarissa Lapualla
Arvoisat seminaariin osallistujat!
On ilo ja kunnia saada käyttää tänään pidettävän Moon-seminaarin
avauspuheenvuoro.
Pihlajapuiston koulu ja Tuettu työllistyminen ry:n Moon -toiminta
ovat esimerkillinen ja arvokas osa
Kauhavan kaupungin opetustoimeen kuuluvaa toimintaa. Opettajat, työssäkäyntiavustajat ja
koulunkäynnin ohjaajat tekevät
erittäin arvokasta työtä tarjoten
mahdollisuuksia ja kokemuksia erilaisille oppijoille sekä selkiyttäen
heidän elämässään oleellisia asioita
kullekin laaditun yksilöllisen suunnitelman mukaan tukien nuoren
oppimispolkua.
Uudistunut ja täydennetty perusopetuslaki tuli voimaan vuoden
2011 alussa. Sen myötä on siirrytty
korostamaan aiempaa selkeämmin
ennaltaehkäisevää tukea. Uudistunut laki on tullut tutuksi tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminnan avulla, jossa Kauhavan
kaupungin opetustoimi on ollut
mukana sen aloitusvuodesta 2008
alkaen. Kehittämistoiminta jatkuu
edelleen ja tavoitteena on tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden
yksilöllinen tukeminen yhteiskuntaan integroitumisessa sekä pääseminen työelämään. Tavoitteena
on myös jatkuvan tuen saaminen oppivelvollisuusaikana ja sen
jälkeenkin.
Kehittämistoiminnan
kohderyhmänä ovat yli 12 -vuotiaat tehostettua tai erityistä tukea
tarvitsevat nuoret, joilla katsotaan
olevan edellytyksiä pitkäjänteisellä
harjoittelulla tuettuun työllistymiseen ja itsenäiseen asumiseen.
Tuki, jota erityisoppilaat saavat ja
tarvitsevat, voidaan antaa vain pitkäjänteisyydellä, asiantuntemuksella, ymmärtämyksellä sekä suurella sydämellä. Moon toiminnassa
asiantuntevan erityisopettajan rooli
on tärkeä. Erityisopettaja, joka on
kauan tehnyt töitä oppilaan kanssa,
haluaa suunnitella ja osin toteuttaa myös kouluajan jälkeen nuoren
toiveita. Jokaiselle yritetään tehdä
realistisia tulevaisuuden suunnitelmia sekä toteutetaan pitkäjänteisen harjoittelun kautta työllistymistä tukevia asioita:asumista,
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vapaa-aikaa ja itsenäistymistä.
Varhaisesta puuttumisesta puhutaan tänä päivänä useissa eri yhteyksissä ja kunnilla jä järjestöillä
on käynnissä lukuisia varhaiseen
puuttumiseen tai tukeen liittyviä
kehittämishankkeita opetuksen eri
sektorien, kuten esim. koulun ja
varhaiskasvatuksen piirissä. Tuettu työllistyminen ja Moon toiminta
kulkevat käsikkäin. Jo kouluaikana
aloitetaan työharjoittelut työssäkäyntiavustajan tuella, jolloin nuori
saa kokemuksia oikeasta työelämästä. Näin myös työnantajat tulevat tietoisiksi tuetun työllistymisen menetelmästä ja Moon-toiminnasta. Moon-toiminta on varhaista
puuttumista ja syrjäytymisen ehkäisyä. Pihlajapuiston koulussa on
mahdollista aloittaa Moon-toiminta
jo 12-vuotiaana vanhempien suostumuksella. Useimmat oppilaat
odottavatkin innolla pääsyä Moontoimintaan ja siihen kuuluviin itsenäistymisharjoitteluihin, ohjattuihin vapaa-ajan toimintoihin, kokemus- ja elämysmaailman rikastuttamiseen sekä työelämäharjoitteluun ja tuettuun työllistymiseen.
Kokemusja
elämysmaailmaa
kartutetaan mm. retkien, leirien ja
tapahtumien avulla. Viimeisimpä
hienoja tapahtumia oli 28. päivä
maaliskuuta Y-kinolla järjestetty
Moon-kulttuuri-ilta.
Työ ja koulunkäynti eivät kuitenkaan ole koko elämä. Moon-toimin-
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nassa työskentelevät nuoret kokevat usein mahdottomana selvitä
yksin arkipäivän asioissa. Suunnitelmallinen, henkilökohtainen tuki
auttaa heitä selviämään arjessa.
Työssäkäyntiavustajan rooli Moonnuoren tukena myös vapaa-aikana
on ensiarvoisen tärkeä. Työssäkäyntiavustaja on avainasemassa
nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaajana. Myös silloin, kun nuori ei pääse
jatko-opintoihin, hänen on turvallista jatkaa Moon-toiminnassa.
Moon-toiminta pyrkii tukemaan
myös nuoren sosiaalisten verkostojen muodostumista ja vahvistumista. Moon-selviytyjä -leirit ovat
hienoja näyttöjä verkostoitumisesta ja yhteistyöstä. Toukokuussa pidetään Moon selviytyjä 2012 -leiri,
johon on ilmoittautunut väkeä mm.
Jyväskylästä, Vaasasta, lappajärveltä ja tietenkin Kauhavalta. Leiri
alkaa ja päättyy Kauhavan Lentosotakoululla.
Työssä oppimista ja työelämän tuntemusta tarvitsevat kaikki nuoret
kaikilla kouluasteilla. On tärkeää,
että nuoret saavat työelämäkokemuksia aidossa työympäristössä.
Nuoret tutustuvat erilaisiin töihin,
hankkivat
työelämävalmiuksia,
löytävät omien edellytystensä mukaisia tehtäviä ja saavat realistisen
kuvan työelämästä omien jatkosuunnitelmiensa tueksi. Monesti
tämän päivän harjoittelija on huomisen työntekijä. Moon-toiminta
tukee tuettua työllistymistä mm.
ohjaamalla nuoria itsenäiseksi ohjetun asumisharjoittelun avulla.
Moon-toiminta on valmentanut monet nuoret erilaisten työtehtävien
suorittamiseen ja antanut varmasti
monelle myönteisiä onnistumisen
kokemuksia.
Hyvät kuulijat
Tänään pidettävä seminaari on
koonnut yhteen tuetun työllistymisen asiantuntijoita, asiakkaita ja
yhteistyökumppaneita. Kuulemme
varmasti mieleenpainuvia tapahtumia niin Pihlajapuiston koulun
Moon-toiminnasta kuin myös Päiväharjun koulun toiminnasta. Antoisaa seminaaripäivää kaikille!
Kiitos.
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