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KOTIMAA
Hallirakennusta
uhkasivat liekit
VESANTO: Kuljetusyrityksen
korjaamohalli oli palaa sunnuntai-iltapäivänä kello viiden
aikaan Vesannon teollisuusalueella.
Yli 300 neliön rakennuksessa oli palohetkellä sisällä
kuorma-auto, muttei ihmisiä.
Tulipalo syttyi ilmeisesti
kipinästä, joka oli jäänyt lauantaisen rälläköintityön jäljiltä
kytemään. Sunnuntaina kipinä
sytytti hallin seinän ja aerosolipulloja sisältäneen kaapin
tuleen. Kuumentuessaan pullot räjähtivät kovaäänisesti
paukahtaen.
Onneksi naapurissa asunut
mies sattui olemaan ulkona ja
kuuli äänen. Mies huomasi
hallin molempien päätyovien
lentäneen paineen johdosta
auki ja savua nousevan hallin
sisältä. Hän teki palohälytyksen ja sulki hallin ovet.
Palokunnan saapuessa

paikalle tulipalo saatiin sammumaan nopeasti, eikä hallista
ehtinyt palaa kuin pieni pala
seinää. Ellei naapuri olisi
kuullut pamausta, olisi palossa
ollut ison tuhon ainekset, sillä
teollisuusalueella on paljon
rakennuksia lähekkäin.

Tappelu päätti
ravintolaillan
IISALMI: Kolme miestä tappeli
Karjalankadulla Iisalmessa
lauantain ja sunnuntain välisenä yönä neljän aikaan.
Kaksi autolla liikkeellä ollutta nuorta miestä pysähtyi jututtamaan kävelytiellä kävellyttä
naista. Paikalle oli tullut jalan
kolmas mies, jonka jälkeen
keskustelu oli muuttunut tappeluksi.
Nainen on poistunut paikalta
ja poliisi pyytääkin häntä ja
kaikkia muita tapauksen todistaneita ottamaan yhteyttä
palvelupäivystykseen
071 8755 030.

ERITYISOPETUS: Kouluvirasto uhkaa siirtää lapset pois tutusta koulusta.

Patjarulla
rauhoittaa
autistilapsen
KUOPIO
Liisa Tapanen

Sininen kumipatja rullalla, rullan sisällä pieni poika.
Kuopion Pohjantien koulun
pienessä jumppahuoneessa autistinen lapsi rauhoittuu.
Viisi vuotta Henri Martinezin
tuntenut kouluavustaja Irmeli
Räsänen tietää, mikä tepsii kakkosluokan kiharapäähän.
– Henri rakastaa matossa kierimistä, hän varmistaa sen, minkä mattorullan päädystä vilkkuvat silmät ovat jo kertoneet.
Vaikeasti autistisen lapsen
saavat suunniltaan monenlaiset
asiat. Henrin yliherkkyydet vaihtelevat päivittäin.
– Henriä häiritsevät hälinä ja
yllättävät äänet. Hänen tuntoaistinsakin on niin herkkä, että
paidan helman on oltava aina
housujen päällä, Räsänen kuvaa.
Seuraavaksi on vuorossa kehon osien opettelu.
– Otsa, pää, korva, poski ja
nenä, Räsänen luettelee kierrättäessään vihreää kumipalloa hiiren hiljaa patjalla makaavan, silminnähden nauttivan Henrin
keholla.
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Muutokset koettelevat
koko lähiympäristöä
Autististen lasten ja heidän läheistensä elämään ilmestyi tänä
talvena uhkakuvia, jotka toteutuessaan voivat ajaa Henrin entistä useammin mattorullan sisälle.
Kaupunki on ollut aikeissa lopettaa Pohjantien koulun kymmenen vuotta jatkuneen työn
autististen lasten parissa.
Pohjantiestä olisi haluttu tehdä yhtenäiskoulu, eli nykyisten
1. ja 8. luokkien lisäksi sinne olisi sijoitettu koko ylä- ja alakoulu.
– Yhtäkkiä kotiin tuli kirje,

jossa kerrottiin, että autistiluokat
siirtyvät syksyllä 2007 Kalevalan
koululle, poikansa kouluaamua
seuraamaan tullut Satu Martinez kertoo.
Kalevalan koulu osoittautui
kuitenkin tarkoitukseen sopimattomaksi.
– Asiasta nousi vanhempien
keskuudessa niin kova häly, että koulutoimenjohtaja Kari Raninen lupasi nykyiselle koululle
vuoden lisäaikaa. Seuraavassa
kirjeessä sitten kerrottiin, että
autistien opetus säilyy toistaiseksi Pohjantien koululla.

Viisi vuotta Henri Martinezin rinnalla kulkenut kouluavustaja Irmeli Räsänen sanoo, että kuntoutus on tehnyt kolmevuotiaana omaan
maailmaansa vajonneesta, nyt kahdeksanvuotiaasta Henristä sosiaalisen. KUVAT: JUHA POUTANEN

NEUROLOGISET HÄIRIÖT: MONENLAISIA
ERITYISVAIKEUKSIA
●

Autismin oireisiin kuuluvat mm.
puutteellinen sosiaalisuus, stereotyyppinen käyttäytyminen ja
poikkeava reagointi aistiärsykkeisiin.
● Adhd- ja add-oireyhtymiin liittyy
häiriöitä tarkkaavaisuudessa ja
aktiivisuudessa.
● Dysfasialla tarkoitetaan kielen

Totuttelu vieraaseen
ympäristöön on autistiselle lapselle rankka
kokemus.
– Tällä hetkellä emme tiedä,
missä opetus jatkuu syksyllä
2008, Martinez sanoo.
Martinezin mielestä lapsia
voidaan siirtää vain pakon edessä. Totuttelu vieraaseen ympäristöön on autistiselle lapselle
rankka kokemus.
Sopeutuminen vie heiltä vähintään puoli vuotta, joskus
vuodenkin.
– Syömishäiriöt, unettomuus,
raivokohtaukset ja kehityksen
taantuminen, Martinez luettelee
lasten tapoja reagoida muutoksiin.

Pohjantien koululla
on pitkät perinteet
Jos Martinez ja Räsänen saisivat
päättää, Henri jatkaisi tutussa
Pohjantien koulussa. Koulussa
on myös dysfasia-lapsia.
– Koululla on kymmenen
vuoden kokemus näiden lasten
opetuksesta. Se näkyy esimer-

Rutiinit ovat autistisen lapsen turva. Henri Martinezin
koulupäivät sujuvat hyvin tutussa pulpettinurkkauksessa.
kiksi siinä, että normaaliluokkien opettajat opettavat joskus
autistilapsiakin.
– Lisäksi erilaisiin lapsiin tottuneet normaaliluokkien oppilaat suhtautuvat heihin luontevasti, Martinez perustelee.
Martinezin mielestä Kalevalan koulun nostaminen Pohjantien koulun vaihtoehdoksi todistaa sen, etteivät päättäjät ole
aina selvillä siitä, mitä ovat päättämässä.

– Koulu olisi ollut autistisille
lapsille liian rauhaton, eivätkä
opetukseen varatut tilat olisi riittäneet. Esimerkiksi rauhoittumishuonetta ei olisi ollut ollenkaan.
– Sekin on kuvaavaa, että
koulun piano oli autistilapsille
tarkoitetun luokan seinän takana. Yllättäen ilmoille helähtävä
soitto olisi saanut esimerkiksi
meidän Henrin päivän ihan sekaisin, hän kuvaa.

Henrin silmiin syttyi elämä
KUNTOUTUS
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KUOPIO
Liisa Tapanen

Henri Martinez oli vielä kaksivuotiaana kuin kuka tahansa
terve lapsi. Hän oppi sanoja,
eikä leikeissä ollut mitään
poikkeavaa.
Sitten loppuivat hymy ja
puhe.
Vanhemmat olettivat, että
hiljaisuus on väliaikaista, perheen kaksikielisyyden aiheutta-

maa. Henrin isä on espanjalainen.
– Toisen ja kolmannen ikävuoden välillä hän alkoi vajota
tyhjyyteen, äiti Satu Martinez
muistelee.
Henri diagnosoitiin nopeasti:
lapsuusiän autismi, lievä kehitysvammaisuus.
Kolmevuotiaana poika meni
kaupungin päiväkotiin. Silloin
katse oli jo tyhjä.
Tuomikujan päiväkodissa
Henri sai henkilökohtaiseksi
avustajakseen työllistettynä

avustajana tuolloin toimineen
Irmeli Räsäsen.
Alkoi näihin päiviin asti
jatkunut tuttavuus.
– Tarhassa opettelimme
päivittäisiä taitoja tuhansien ja
taas tuhansien harjoittelujen
avulla, Henrin kouluavustajaksi sittemmin siirtynyt Räsänen
kuvaa.
Tänään, kahdeksanvuotiaana, Henri katsoo silmiin, käy
itse vessassa, sanoo yksittäisiä
sanoja, syö itse. Hän kommunikoi kuvilla ja ymmärtää jopa

isänsä espanjankielisen
puheen. Hiihtäminen ja luistelu
kuuluvat pojan harrastuksiin.
– Jos Henriä ei olisi kuntoutettu, hän saattaisi olla vieläkin
vaipoissa ja elää omassa maailmassaan, Räsänen ja Martinez
toteavat yhteen ääneen.
Kuopion kaupungin työllistettyjen kouluavustajien työsopimukset ovat vaakalaudalla.
Työllistämismäärärahoja on
tämän vuoden talousarviossa
1,4 miljoonaa vähemmän kuin
viime vuonna.

ja puheen kehityksen viivästymistä ja/tai poikkeavuutta.
● Oireyhtymät ovat neurobiologisia keskushermoston kehityshäiriöitä.
●Oirekuva ja vaikeusaste vaihtelevat yksilöllisesti. Samalla henkilöllä voi olla useamman oireyhtymän piirteitä.

Normaaliluokkaan
ilman avustajaa
ERITYISOPPILAAT
KUOPIO
Liisa Tapanen

Kuopion kaupungin erityisopetus on ollut muutosten kohteena koko 2000-luvun.
Kun laajamittaisempi kehittäminen alkoi, osa erityisopettajista pelkäsi, että uudistuksia
käytetään säästökeinoina.
Petosella Kallaveden koulussa erityisopettajana toimiva
Riitta Paajanen toteaa nyt,
ettei pelko ollut turha.
– On oikein, että erityisoppilaita on integroitu yhä enemmän normaaliluokkiin ja että
heille on etsitty koulu mahdollisimman läheltä kotia. Kuopiossa erityisoppilas on kuitenkin saattanut joutua yleisopetuksen ryhmään ilman avustajaa.
– Voi vain kysyä, miten hän
on sen kokenut ja miten hän
siellä pärjää, Paajanen kauhistelee.
Normaaliluokassa opiskelevalla erityisoppilaalla tarkoitetaan lasta, jolla on erityisen
tuen tarve yhdessä tai useammassa oppiaineessa.
Hän kuitenkin selviää ilman

erityisluokkaa.
Kaksi vuotta sitten Kallaveden koulun tuntikehyksestä
napattiin pois 40 tuntia.
– On paradoksaalista, että
samalla kun esimerkiksi työelämän vaatimukset lisääntyvät,
erityistukea tarvitsevien nuorten mahdollisuudet vähenevät,
Paajanen summaa.
Neurologisista häiriöistä
kärsivän lapsen tehokas kuntoutus edellyttää hänen terveydentilansa säännöllistä seurantaa.
Kuopiossa tällainen ei ole
mahdollista, sillä koulupsykologeja on liian vähän.
– Usein yläasteelle tulee
oppilas, joka on tutkittu viimeksi ala-asteella. Esimerkiksi
adhd-lapsi saattaisi tarvita
monenlaista tukea muun muassa murrosiässä, Paajanen
sanoo.
Vastuun erityisoppilaiden
tilanteesta Paajanen siirtää
poliitikoille.
He päättävät hallintokuntien
toimintaedellytyksistä, hän
sanoo.
– On arvovalintojen aika.
Onkohan kukaan eduskuntavaaliehdokkaista ottanut erityisoppilaat vaaliohjelmaansa?

Sonera Laajakaista tuo PC-paketit kotiin.
®

Sonera PC,
Pöytäkone
24,90 €/kk

SONERA
LAAJAKAISTA

• UUTUUS! Windows Vista Home Basic -käyttöjärjestelmä

• Scaleo
• Polttava DVD-asema

Avaus
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• Tehokas prosessori, AMD Athlon 64 3500+
• 19" Wide TFT-näyttö kaiuttimilla

arvo 896,40 €/kk
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Tuliterän tietokoneen ja nopean laajakaistan hankinta on nyt helppoa kuin
heinänteko – hankit vain Sonera PC-paketin. Kun toimit ripeästi, tarjoamme
kaupan päälle yhden SF Anytime -leffalatauksen. Voit kerätä ostoksestasi
Plussa-pisteitä tai YkkösBonusta ja lisäksi Soneran matkapuhelinasiakkaana
saat Etua. Kysy myös muita PC-paketteja!

29 €/kk

(1 Mbit/s)
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36 kk:n sopimus,
kokonaishinta yht. 1.940,40 € *

Uuden Sonera Laajakaistan avaajalle lisäksi SF Anytime -elokuvalataus kaupan päälle!

PC-paketin saat:
• Soittamalla maksuttomaan Myyntipalveluun 0800 133 133 (ma–pe klo 8–21, la 9–16.30)
• Sonera Kauppiaalta
• Poikkea osoitteeseen www.sonera.fi/pc

TeliaSonera Finland Oyj tarjoaa 4.3.2007 asti erikseen nimetyillä alueilla Sonera Laajakaista ADSL:n, Extran ja Huoneisto Plus -liittymän avauksen veloituksetta (norm. 50–129 €) sekä yhden SF Anytime elokuvan katseluoikeustunnuksen ilman eri maksua. Avaustarjous on voimassa mm. Kuopion alueella.Tarjous koskee 1 M tai sitä nopeampia
yhteyksiä. ADSL 1 Mbit/s kk-maksu alk. 29 €/kk. Tarjoukset eivät koske tarjousaikana irtisanottuja ja samalle henkilölle tai samaan talouteen uudelleen tilattuja liittymiä, eivätkä myöskään vaihtoa Soneran Laajakaistatuotteiden välillä. Ilmoitetut nopeudet ovat liittymätyypin mahdollistamia enimmäisnopeuksia. Palvelun saatavuus, hinnat ja
nopeudet voivat vaihdella alueittain. Lisäksi tarvitset verkkokortin ja/tai laajakaistamodeemin sekä tietoturvapalvelun. Tietoturvatarjous on voimassa kaikilla liittymätyypeillä ja kaikissa nopeusluokissa. Kampanjaedun saa vain päätunnukselle tilatusta palvelusta, ja kun kyseessä on uusi tilaus (tunnuksella ei ole ennestään palvelua käytössä) tai
kun palvelu vaihdetaan kalliimpaan. Etu koskee vain www.sonera.fi/internet/hallinta -osoitteen kautta tehtyjä tilauksia. Tietoturvapalvelun irtisanominen ja saman palvelun uudelleentilaus ei oikeuta kampanjaetuun. Sonera PC, Pöytäkone kokonaishinta 896,40 €. Sopimus on 36 kuukauden mittainen määräaikainen sopimus. Hankkiakseen
Sonera PC:n asiakkaalla tulee olla voimassaoleva Sonera Laajakaistasopimus. Laitteen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle heti sopimuksen teon jälkeen. Laitevalmistaja antaa laitteelle 36 kk:n takuun. *)Kokonaishintaesimerkki 36 kk: Sonera Laajakaista 1 Mbit/s 29 €/kk ja Sonera PC, Pöytäkone 24,90 €/kk yhteensä 1.940,40 €.
Sonera Kauppiaat: Sonera Piste, Veikon Kone, Euromarket, Expert, Gigantti, Musta Pörssi, ON-kauppiaat, Päämies sekä Tekniset.

Tule Sonera Kauppiaalle
ja osallistu kisaan.

Voit voittaa liput
Euroviisuihin!

