Tänään Mikko Laine valmistuu – elämään
왘 Erityiskoulussa

TEEMU KUUSIMURTO

opitaan käymään
kirjastossa
Roosa Murto
KERAVA. ”Tulevaisuudessa haluan asua yksin ja päästä rumpukouluun soittamaan Lordia”,
kertoo tänään lauantaina valmistujaisiaan juhliva Mikko
Laine, 21.
Ylioppilaiden ja ammattiin
valmistujien rinnalla myös
Laineella on aihetta juhlaan,
sillä hän on nyt valmis elämään. Takana ovat kolmen
vuoden opiskelut Keskuspuiston ammattiopiston työhön ja
itsenäiseen elämään valmentavalla linjalla.
”Koulun loppumista juhlitaan kotona ja koko Suomi juhlii”, Downin syndroomaa sairastava Laine iloitsee.
Keskuspuiston koulu Keravalla on tarkoitettu niille, jotka
tarvitsevat vamman tai sairauden takia opiskelussaan erityistä tukea. Koulusta valmistuessaan opiskelija pystyy vastaamaan itse arkielämän asioistaan, esimerkiksi kirjastokäynnistä ja pitsan lämmityksestä.
”Jokainen hetki on elämään
valmistautumista, niin oppitunnit kuin kauppareissutkin”,
ohjaaja Taina Honkalampi
sanoo.

Kuluneet kouluvuodet ovat
edenneet tutun päiväjärjestyksen mukaan. Aamulla opiskelijat kiinnittävät yhdessä suureen seinätauluun vuodenajan,
kuukauden ja päivämäärän kuvat. Ikkunasta katsotaan sää,
kellotaulusta aika ja päivän lehdestä kaikkia kiinnostava uutinen. Jokaisella on ollut oma lukujärjestyksensä, josta käydään
läpi päivän tapahtumat.
”Ruotsin tunnit ja ruokatuntikin on parasta koulussa”, Laine kertoo.
Oppiminen ei ole rajoittu-

Mikko Laineen kevääseen kuuluu myös työharjoittelua. Tiistaina Laine pakkasi heijastimia Vantaalla Kolohongan työ- ja toimintakeskuksessa.

NUORTEN ÄÄNI
Kirjoittaja on pääkaupunkiseutulainen lukiolainen,
joka on mukana Nuorten
ääni -toimituksessa. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen
hanke auttaa nuoria tuomaan näkökulmiaan esille
viestimissä.

nut pelkästään kirjojen ääreen,
vaan oppimisympäristönä on
ollut koko yhteiskunta.
Väreillä, kuvilla ja viittomilla
on ollut keskeinen tehtävä ajan
ja paikan hahmotuksessa. Keltainen värikoodi seinällä kertoo haastattelupäivän olevan
perjantai,
ja
symbolikuva
wc:ssä muistuttaa käsipesusta.
Laineen tavoin useimmat

nuoret siirtyvät valmistuttuaan kuntien työ- ja toimintakeskuksiin. Siellä kouluttaudutaan yhden asian osaajaksi, esimerkiksi siivoamaan tai pussittamaan muttereita.
”Näitä nuoria tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa”, toteaa Honkalampi viitaten lähestyvään työvoimapulaan.
Laineella
tulevaisuuden-

suunnitelmat ovat selvät:
Elämään valmentavalta linjalta valmistuvat parikymppiset haaveilevat samoista asioista kuin ikätoverinsakin.
Koulutiensä päättävät haluavat päästä mieluisaan työhön,
asua itsenäisesti ja harrastaa.
”Odotan kesää, että pääsen
telttailemaan isän kanssa”,
Mikko Laine sanoo.
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