Jäsenkirje 2/2014

19.5.2014

Arvoisa ammatillinen erityisopettaja
Takana alkaa olla toimelias, tapahtumarikas, työntäyttämä kevät. Kohta, parin viikon päästä, koittaa
lukuvuoden päätöstilaisuus ja alkaa lomamme. Saamme, ennusteeni mukaan, viettää sitä kauniissa
ja lämpimässä kesäsäässä.
Ammatilliset erityisopettajat ovat saaneet paljon huomiota. Lukuisien keskustelujen ja tapaamisten
joukosta pidän tärkeimpänä tasavallan presidentin tapaamista. AEO antaa täyden tukensa presidentti
Sauli Niinistölle hänen toimissaan syrjäytymisen ehkäisyä vastaa.
Menestyimme myös OAJ:n valtuustovaaaleissa, se kertoo aktiivisuudestamme kaikkia ammatillisen
koulutuksen tapahtumia kohtaan. Ennen muuta kevät on osoittanut, että yhdessä olemme enemmän!
Ja voimme kehittää yhteiskunnalle tärkeää työtämme ja vaikuttaa ammatilliseen erityisopetukseen.

Ammatilliset erityisopettajat tapasivat tasavallan presidentti Sauli Niinistön.
Yhdistyksemme edustajat kävivät 1.4 tapaamassa tasavallan presidentti Sauli Niinistöä. Presidentti
otti meidät vastaan Mäntyniemessä. Tapaamisessa keskusteltiin laajasti ammatillisten
erityisopettajien koulutuksesta, erityisopetuksen kehittämisestä, syrjäytymisen ehkäisystä ja
nimenomaan meidän arjestamme erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa. Tapaaminen oli
erittäin onnistunut, keskustelu avointa ja lämminhenkistä.

Kuvassa vasemmalta Leena Kaikkonen, Tapio Vähätalo, presidentti Sauli Niinistö,
Kimmo Kekki, Merja Mäenpää
OAJ: valtuustovaalit, kuusi ammatillista erityisopettajaa valtuustoon!
AEO:n jäsenistä tulivat valituiksi OAJ:n valtuustoon : Anneli Ahvonen, Helena Kahl, Kimmo
Kekki, Kirsi Kurkela, Tarja Mäenpää ja Markku Polamo. Pitäkää yhteyttä asiantuntijoihimme.
Valtuusto kokoontui 14-16.5 ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa mm valittiin Olli
Luukkainen valtava kannatuksella jatkamaan OAJ:n puheenjohtajana. Olli Luukkainen sanoi
kiitospuheessaan ottavansa jatkopestin innokkaana vastaan, hän lähtee tulevaan vaikeaan
nelivuotiskauteen täynnä taistelutahtoa kamppailemaan suomalaisen koulutuksen puolesta.

Kevään tapahtumia oli runsaasti
Ystävänpäivänä 14.2 järjestettiin Tampereella Kohtaamisia- Ystävänpäiväseminaari. Seminaari
toteutettiin yhteistyössä YTY-hankkeen ja Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen
koordinaatiokeskuksen kanssa. Molemmilla on erinomaiset kotisivut. YTY-hankkeella
www.ammatillinenerityisopetus.fi. ja koordinaatiokeskuksella (=PAEK) www.ammattipolku.fi.
Kannattaa käydä tutustumassa.
Yksilölliset opintopolut-seminaari pidettiin Hämeenlissa 13.2. Seminaarin järjesti HAMK Skills
Trainers' Academy.
Hahmottamisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa – Jyväskylä 13.3.2014
Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, Heli Isomäki piti meille loistavan ja selventävän esityksen
hahmottamisvaikeuksista. Heli Isomäki käsitteli luennossaan visuaalisia taitoja osana tiedon
käsittelyä, hahmottamisvaikeudet ja arkiselviytyminen sekä hahmottamisvaikeuksisen nuoren
oppimisen tukeminen. Heli Isomäki puhuu seuraavan kerran ammatillisille opettajille Tampereella
AO:n opintopäivillä 15.11.2014.
Mitä uutta ammatillisessa erityisopetuksessa?
Perinteinen Erityisopetuksen teemapäivä JAMK:ssa pidettiin keskiviikkona 26.3.2014.
Ensimmäisenä luennoinut Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan professori Hannu Savolainen
kertoi luennossaan uusimmista tutkimustuloksista mm ”minäpystyvyydestä” ja sen merkityksestä
käyttäytymishäiriöiden hoitamisessa; siitä ettei psyykkinen oireilu liity koulumenestykseen ja siitä,
kuinka poikien menestys jopa paranee siirryttäessä ammatilliseen koulutukseen. Hän kertoi myös,
kuinka opiskelu-uupumus selvästikin johtaa masennukseen, koulun tulee antaa tukea kun tarve
ilmenee ja vain niin kauan kuin tarve vaatii.
Seuraavana esitteli tutkimustaan LitT Kati Kauravaara. Hän tutki 18-20 v miesten arkea ja
elämäntapoja, mitä on arkielämän valintojen takana ja minkälainen valinta on vähäinen liikkuminen
nuorille miehille. Hänen kohderyhmänään oli ollut kone- ja metallialan ammattikoulun kolmannen
vuosikurssin opiskelija.
Seminaarin lopuksi Maija Hirvonen esitti vielä toivomuksen ideoista ensi vuoden seminaarin
aiheeksi.
AEO:n kevätmatka Saarenmaalle 24-27.4.2014
Teimme huikean mukavan tutumismatkan Saarenmaalle. Meitä oli mukana matkalla 22 AEO-laista.
Matkaraportti julkaistaan täydellisenä kotisivuillamme. Mutta muutama ote raportista.
Matka alkoi Helsingistä torstaina 24.4 Superstar pikalaivalla, Tallinasta matka jatkui välittömästi
kohti Saarenmaata. Saavuimme hyvissä ajoin klo 23.58 Viltsun satamaan, josta lähti päivän
viimeinen lautta klo 24.00 kohti Kuivatsua, Saarenmaata. Kuivatsusta jatkui matka Kuressaaren
kaupunkiin, jossa majapaikkamme oli Spa hotell Meri.
Perjantaiaamuna alkoi tutustuminen Kuressaare Ametikooliin, sen molempiin toimipisteisiin.
Meidät otti vastaan koulun rehtori Neeme Rand. Hän kertoi seikkaperäisesti, hyvällä englannillaan
koulunsa käytännöistä, opiskelijamääristä, koulutusaloista ja tutkinnoista sekä vaikeuksista.
Erityisen huolissaan hän oli opiskelijoiden vähenemisestä, tänä vuonna opiskelijoita on lähes 20 %
vähemmän kuin edellisenä vuonna (silloin n 1000 opiskelijaa), eikä parempaa ole näkyvissä, koska
nuorten määrä vähenee Saarenmaalla
Rehtorin esityksen jälkeen meille esiteltiin koulun toiminnot, kiersimme toimipisteet oppaanamme
Taavi Tuisk.
Lauantaina oli vuorossa tutustuminen kiertoajelulla pieneen osaan Saarenmaasta. Oppaanamme oli
eläkkeellä oleva opettaja Maria Peep. Hän on toiminut Saarenmaalla virallisena oppaana jo 35
vuotta! Saimme kokea paitsi kauniin Saarenmaan nähtävyyksiä, mahtavan ”Peep-show”:n. Maria
Peep viihdytti meitä asiantuntemuksellaan eri kohteista ja myös huumorillaan.

Sunnuntaiaamuna alkoi paluumatka Suomeen. Ennen laivaan nousua jäi vielä mukavasti aikaa
tuliaisten ostamiseen Tallinnassa.
TaitajaPLUS Lahdessa 8-10.4.2014
Perinteiseen tapaan AEO otti osaa TaitajaPlus-tapahtumaan jakamalla tunnustuspalkinnon (Ipad Air)
8+1-kilpailussa parhaiten menestyneelle. Tänä vuonna palkinnon voitti Keskuspuiston
ammattiopiston opiskelija Aida Njie. Hän kilpaili Puhdistuspalvelussa ja olisi ollut tuon kilpailun
kolmas!
Skills Finland esittelee viimeisimmässä uutiskirjeessään TaitajaPlus-toimintaa, teemana on
”ammattitaitokilpailut erityistä tukea tarvitseville” ja sen kotisivuilla on uusi esite TaitajPluskilpailuista. Esite löytyy http://skillsfinland.fi/julkiset/julkaisut/TaitajaPLUS_Abilympicsesite_2014.pdf ja uutiskirje osoitteesta
http://skillsfinland.fi/fi/home/viestintae/newsletter/skillsletter-2014
Ja tulevaakin
Aeo:n jäsenille kesävaellus on 5-9.6.2014
Kohta perinteeksi muodostuva vaellus- ja ulkoilutapahtuma AEO:n jäsenille järjestetään 5.-9.6.2014
Kolarin Äkäslompoloon seitsemän tunturin kylän upeisiin maisemiin Yllästunturin kainaloon.
Vaellukselle on ilmoittautunut 12 AEO:laista. Matka pääjärjestäjä on kokenut Lapin kävijä Pekka
Laakkonen.
Työllistymisen mahdollisuudet -seminaari 28.8.2014 Hämeenlinnassa.
Kolmatta kertaa saa AEO olla mukana järjestämässä HAOKK:n ja Kiipulan ammattiopiston kanssa
”Työllistymisen mahdollisuudet”-seminaaria. Ilmoittautumiset 15.8 menessä www.hamk.fi/aokk →
Työllistymisen mahdollisuudet-seminaari. Lisätietoja paivi.pynnonen@hamk.fi ja
maija.taivainen@kamk.fi . Seminaari on ilmainen kaikille erityisopettajaopiskelijoille ja muille
hinta on vaivainen 50 €. Nähdään Hämeenlinnassa ja melko pian sen jälkeen Kajaanissa!
AEO:n opintopäivät Kajaanissa 3. - 4.10.2014
Opintopäivien ohjelma on valmistunut ja kohta luettavissa päivien kotisivuilta. Samoille sivuille
tulee myös ilmoittautuminen. Lisää tietoja jäsenillemme AEOn sähköposteilla, kun kotisivujen
osoite selviää, tai kysymällä helena.kahl@kao.fi.
TEEMA: ”Hyvin voiva opettaja – erityisen hyvä opetus”.
Paikka Kainuun ammattiopisto, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Opintie 3, Kajaani.
Järjestää: Kainuun ammatilliset Opettajat ry ja Kainuun ammattiopiston ERVA-tiimi
Ennakkotietona: AEO ry:n vuosikokous pidetään jälleen opintopäivien yhteydessä, torstaina
2.10.2014, hotelli Valjuksessa, alkaen klo 19.30.
Laitetaan vuosikokous ja opintopäivät kalenteriin ja osallistutaan jälleen isolla joukolla vuotuiseen
ammatillisen erityisopetuksen foorumiin!

Hyvää, rentouttavaa, ja todella lämmintä kesää!!
Kimmo Kekki
AEO:n puheenjohtaja

