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onhan minullakin sanottaTukholma. Finn-Kirten kirjoittamaa lastenkir
vaa ja kerrottavaa.
KUVAT: LAURA SANTALA
ja valitsi Kerttu Jokelan
jaa. Niinpä ne eivät tule
työkalujen sekä väylien
vuoden kirjailijaksi. Titmukaan jokavuotiseen
etsiminen.
telin hän sai ennen kaik- Jokelaa alkoi kiinnostaa, mil- tenkirjojen katselmu laskseen,
laisia tarinoita ruotsinsuo– Ryhmällä on ollut esikea työstään kirjojen
jossa
tarkaste
llaan vallitsemalaisilla on. Monen satmerkiksi elokuvavierailuija tarinoidenkerronnan
via
trendejä
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.
tuman kautta toiminta saata ja opintokäyntejä. Lisäketeen. Jokelan mukaan
– Oma aktiivinen ruotiin
käynnist
ettyä, ja tari- honjuur
si usein käsitellään ajankuunteleminen ja vuoroitason
toiminta
kohtaisia aiheita, joihin
vaikuttaminen onkin tär- nakahviloita järjestettiin on tärkeää. Ei
voida aina
aktiivisesti. Nyt toiminta
olen hankkinut materiaa
keää, ja hän haluaa anlit.
on muiden kiireiden vuok- vaan huudella poliitikoille
Mielipiteitä voi siis esittää
taa työkalut siihen myös
ja odottaa, että he tekisivät
si kesannolla toistaiseksi.
erilaisten työkalujen avulsuomenkielisille afaatijotakin. Muutoksia voi
Alussa ryhmän vetäjää
tala, Forselius kertoo.
koille opintopiirillä, jopahtua myös kirjallisuuden
hävetti, koska hänellä
ka aktivoi sekä elvyttää
oli
sellainen tunne, että hän ja kulttuurin kautta, Jokela
Kerttu
kieltä.
Jokela
kiinnostui ryhosaa suomea huonommin toteaa.
män perustamisesta, koska hän tietää, miten tärkeVuorovaikutus ja siitä kum- kuin yksikään ryhmäläisis- Nyt Kerttu Jokelalla
on työn
ää on tulla ymmärretyksi,
puavat tarinat ovat Kerttu tä. Sinnikäs tarinointi aut- alla uusi hanke,
joka sepäästä kertomaan ja kuuleJokelalle elämän suola. Hän toi kuitenkin valtaamaan kin liittyy vuorova
ikutuk- Margareta Forselius ja Kerttu
äidinkie
len
takaisin
maan; vuorovaikuttama
ei kuitenkaan ole suupaltkäyt- seen. Hän haluaisi
Jokela kertovat, että vuorovai
an.
perus- kutus voi syntyä monin tavoin. Afaatikko
Hän on työskennellyt yksiti, joka haluaa saada vain töön, ja ilmaisu suomek- taa afaatikoille suomen
ryhmissä käytetään
erilaisia apuvälineitä itseilmais
un apuna.
tyisenä avustajana ja tavanomat kertomuksensa kuu- si alkoi tuntua taas luonte- lisen ryhmän yhteistyökievalta.
ssä
nut paljon ihmisiä, joilla
luviin, vaan hän kannust
Opintoliitto Vuxenskolaon
aa
ollut halvaus. Suomenkielimyös muita kertomaan
nin kanssa. Afasia on pu- la. Luokissa on käytössä ko perheeseen,
Sivu
ta- Aktiivinen sanailija
6
Forseliu
myös
s sen toiminnan ytimeksi
internet
on myös heen ymmärt
rinansa. Tästä toiminnasta
on
ämisen ja tusta helpottavuorovaiku- toteaa.
kaavailtu kielen elvyttäm
hänelle myönnettiin myös järjestänyt kolmet tarinan- tuottamisen häiriö,
maan.
Suomen kielisen
isjoka märretyksi tulemine YmFinn-Kirjan vuoden kirjai- kerrontakilpailut ja kun vaikeuttaa arkista
n on män käynnistyminen ryh- tä, keskustelua, virikkeitä,
vuorohän sitten osallistui neljänlija -tunnustus.
vaikutusta. Ruotsinkielisiä yksi ihmisen tärkeimmis- rantaa myös suomen pa- kokemuksia ja vertaistukea.
siin kisoihin kilpailija
kielistä sosiaalisista tarpeista
– Minulle itselleni on
na, afasia-ryhmiä on
, ja ten afaatikkojen
maassa
poistui
mahdol- tärkeää tulla
muutokset vuorovaikutushän lavalta voitta- useita,
Jokela toteaa, että kirjalliymmärretyksi
ja niistä saatu
lisuuksia päästä vuorova
i- ja tietää, mitä toinen
suuden kentällä olisi tärke- jana. Jokela toteaa, että ta- laute on ollut positiivi pa- kyvyissä ovat afaatikoille kuttama
ajattean. Tällä hetkellä lee.
sta. ja heidän läheisille
Kuunteleminen on tosi
ää luoda palautteen antami- rinankerronta on hänel- Nyt olisi kuitenki
en usein vaikeus on
n tärke- etenkin aluksi
suomenkielis- kivaa.
sen kulttuuri. Tekstit hiou- le mentaalisesti piristävää ää saada myös
Haluan, että muutraskas asia ten afaatikko
kansallisel- hyväksyä.
jen tavoitta- kin kokevat
tuvat parhaimmilleen, kun ajanvietettä ja eräänlainen le vähemmistölle
tulevans
a ymmisessa.
oma
– Afasian kanssa elämimärretyiksi.
niitä uskaltaa näyttää toi- osa vuorovaikutusta. Taval- mänsä, sillä afasian ryh–
Vuxensk
olan
myötä
linen
on
keskustelu ja aktiivijo aika
nen on pitkä prosessi
sille ja viilailla lauseita vielä
nen kuunteleminen saatta- osa ennen hallituista kielis- ottaa aikansa hyväksy , ja pitkään pyrkinyt järjestä- Jokela itse
palautteen perusteella.
on kuin vierivä
ä se, mään suomenkielistä
vat synnyttää mielessä aja- tä saattaa heikentyä, tai jo- ettei palaa enää
ryh- kivi, joka haluaa
– On hyvä osata ottaa
ennalleen. mää. Nyt pyrimm
pa kadota.
jatkuvase levittä- ti oppia uutta
Niinpä ryhmässä harjoitel
vastaan kritiikkiä ja leikkiä tuksen, josta kasvaa tarina.
ja toimia
– Minun ryhmässäni on
- mään tietoa ryhmäst
akSivu
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– Tarinat ovat myös
ä, jot- tiivisessa vuorova
laan ja vuorova
oman tekstin kanssa,
ikutukei- donvälitystä. Kuuntel tie- esimerkiksi ollut sellainen yhdessä samanla ikutetaan ta saisimme osallistujia ja sessa
kä heti olla ensimmäiseen
ympäristöönsä. Hän
emi- henkilö, joka puhui
isessa ti- sitten toiminn
ruotsin
nen
an
käyntiin
ja
lanteessa olevien kanssa.
tarkkaileminen on
, on opiskellut monipuo
versioon liian tyytyväinen.
Jokela toteaa.
litärkeää, ihmisten tarinat lisäksi neljää kieltä. Hal- Omaa vuorovaikutusky
sesti
aloja elokuvan teosta
vauksen jälkeen jäljelle
kyjäi ään voi kehittää ja
kieliin
Kerttu Jokela on aina koros- punoutuvat kiinnostavalla vain yksi kieli,
ja
tietotekn
itsetuniikkaan.
Tukholmassa afaatikko
ruotsi, toitavalla yhteen, ja itsellekin
ryh- Myös
tanut tarinoiden kerronn
yhteiskunnallinen
minnankehittäjä ja afaatik- toaan parantaa monella ta- miä on ollut jo
an syntyy ideoita sitä
noin 40
kautta.
ja kirjoittamisen sosiaalis
koryhmiä vetänyt Marga- valla, Forselius toteaa.
kiinnosvuoden ajan ja ne toteu- vaikuttaminen
ta
luonnetta. Hän aloitti aikareta Forselius kertoo.
tetaan yhteistyössä afa- taa. Vaikka lapsuudenhaaJokelan ja Forseliuksen
ve ryhtyä poliitikoksi ei
naan myös suomenkielisen Kerttu Jokela toivoo, että
mu- sialiiton kanssa.
toTaustal- teutunut, on
kaan ryhmät ovat auttanee
tarinakahvilan, jossa kaik- ruotsinsuomalaiset tari- Kaksikielisyys tai
ympäröivästä
t la on siis karttunutta
monikieli- niin omaisia
tie- yhteiskunnasta
kuin itse afaa- toa ja osaamis
kien tarinoille oli tilaa. Idea noitsijat ja kirjaniekat ak- syys voi olla afasiaryh
mäs- tikkoakin.
ta jo pitkältä sesti kiinnost monipuolisyntyi siitä, kun hän oli itse tivoituisivat myös lasten- sä rikkaus, kun
uneen Jokelan
ajalta.
Ryhmät kokoontu- vaikutus
yritetään
– Kyvyttömyys ilmaista
mukana ruotsinkielisessä kirjallisuuden rintamalla. löytää työkaluja
väylät löytyneet jovat
yleensä
itseilma
kerran
Jokela
iviikoskertoo, että Ruot- suun.
itseään turhauttaa ja suutarinakahvilassa 2000-luTärkeintä on
sa runsaan kahden tun- kapäiväisestä elämästä.
– On mielenkiintoista
vun alussa, ensin kahvila- sin lastenkirjainstituutin munikointi jollakin kom- tuttaakin. Kun afaatikko nin ajan.
Toiminta raken- olla
taval- löytää tapoja
(Svenska Barnboksinstiihmisten kanssa ja opvieraana.
ilmaista it- tuu ryhmän
toiveide
tutet) luettelosta puuttuu la. Piirtämällä, eri kieliä seään, palaakin
Sivu
– Sitten ajattelin, että
kotiin hie- peiden ja kykyjen n, tar- pia uutta. Koko
yhdistämällä, numero
ajan 13
tässä
monta ruotsinsuomalai
mukaan. neulon uutta
s- la, tai vaikkapa musiikilil- man paremmin voiva ih- Tavoitteena
karttaa.
on mukava
- minen, mikä vaikutta
a ko- yhdessäolo ja itseilma
isun
LAURA

Martti Halinen
80 vuotta

Raimo Sillanpää
– päihteitä
vastaan
taisteleva
järjestöaktiivi

Joulu on
kukkakauppiaan
kiireisintä aikaa

Aulikki Lundgren

– Norrtäljen voimanainen

Anneli
Veikkosdotter
on ammatiltaan
rakkauskonsultti

NORRTÄLJE. Aulikki
Lundgren on konsultti,
valaisten vetäjä.
mentori ja Norrtäljen
Kale-
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Valitse lapsellesi hyvä tulev

SANTALA

aisuus – valitse kaksikieli
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w.sverige
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puh: 08-545 538 60, kotisivu

nen koulu!
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Leila
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3 sp (125 mm) x 179 mm

2.500 kr.

1/2 -sida 6 sp (254 mm) x 179 mm

5.000 kr.

1/2 -sida 3 sp (125 mm) x 363 mm

5.000 kr.

1/1 -sida 6 sp (254 mm) x 363 mm 10.000 kr.
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