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Arvoisa ammatillinen erityisopettaja
Muutama viikko ja ansaittu loma-aika koettaa.
Kevät oli vilkas, tapahtumia on riittänyt. Myös syksyyn on tulossa tärkeitä seminaareja ja
koulutuspäiviä. Syksy tuo myös tulleessa uudet opetussuunnitelmat, osaamispisteet, Valman ja
Telman. Historiaan siirtyvät niminä Ammattistartti, kotitalousopetus, maahanmuuttajien valmistava
koulutus sekä valmentava ja kuntouttava koulutus. Opintoviikoista osaamispisteisiin siirtyminen
tulee olemaan iso haaste sekä koulutuksen järjestäjille että meille opettajille.
Kevään seminaaritapahtumia olivat
Hahmottamisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa – Jyväskylä 12.3.2015,
TaitajaPlus-seminaari Hämeenlinnassa 18.3.2015,
Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO-seurannan seminaari 24.3.2015 Helsingissä,
Perinteinen AEO:n ja JAMK:in kevätseminaari aiheena ”arviointi erityisopetuksessa” 14.4,
Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 20.4 – 21.4.2015 Helsingissä Messukeskuksessa ja
TaitajaPLUS pidettiin Turussa 5.-7.5.2015.
Näistä tapahtumista en ole vielä saanut AEO:n käyttöön materiaalia. Kun saan, laitan ne
kotisivuillemme ja email-jakeluun.
Keväällä saimme joukkoomme kaksi uutta tohtoria, Eila Burns ja Leena Selkivuori.
Toivotamme heille paljon onnea ja kiitoksemme ammatillisen erityisopetuksen tutkimuksistaan.
KM Eila Burnsin kasvatustieteen väitöskirja on “Tertiary teachers with dyslexia as narrators of their
professional life and identity”. Opettajan lukivaikeus on usein vaiettu arkaluonteinen asia, vaikka se
voi parhaimmillaan tuottaa kokemusosaamista, jota voisi hyödyntää työyhteisössä…
KM Leena Selkivuoren erityispedagogiikan väitöskirja on ”EI NÄIHIN VAIKEUKSIIN
TYÖELÄMÄSSÄ TÖRMÄÄ”. Oppimisen tuki ja erityiselle tuelle annetut merkitykset
ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelijan näkökulmasta.
AEO:n kevätmatka tehtiin Riikaan, Latviaan.
Lähtö oli torstaina 23.4.2015 Helsingistä. Meitä matkalaisia oli 23 jäsentä.
Perjantaina tutustuimme Social Integration centeriin Jurmalassa. Vierailu oli todella onnistunut,
oppaanamme ja koulun esittelijänä oli Indra Urdzina-Merca. Hän perehdytti meidät erinomaisesti
oppilaitokseen SIVA; sen koulutusaloihin, opiskelijoihin, koulutusjärjestelmään ja tiloihin.
Lauantaina saimme tutustua paikallisen oppaan johdolla Riikaan, Euroopan jugend-arkkitehtuurin
pääkaupunkiin.
Paluu oli jo sunnuntaina. Matka oli jälleen opintäyteinen, mutta samalla viihdyttävä ja rentouttava.
Ennen syksyn tapahtumia on vielä suosittu AEO:n kesävaellus 3-7.6.2015. Kaikki varatut 20
paikkaa menivät hetkessä. Vaellus- ja ulkoilutapahtuma AEO:n jäsenille tehdään 3.-7.6 Kolarin
Äkäslompolon seitsemän tunturin kylän upeisiin maisemiin Yllästunturin kainaloon.
Vaellusoppaana ja pääjärjestäjänä on kokenut Lapin kävijä Pekka Laakkonen.
Ammatillisen erityisopetuksen työllisyysseminaari järjestetään Hämeenlinnassa 26.8.2015
Seminaari järjestetään jo neljännen kerran, tänä vuonna teemana on VAIKUTTAVUUS.
Järjestäjinä HAMK/HAOKK, Kiipulan ammattiopisto ja Ammatilliset erityisopettajat ry (AEO).
Seminaaripaikkana on AOKKin tilat Hämeenlinna Visamäessä. Alustava ohjelma liitteenä.

AEO:n opintopäivät järjestää Keskuspuisto 2.-3.10.2015
Opintopäivät pidetään Korpilammella. Ohjelma ei ole vielä täysin varmistunut, joten siitä lisää
elokuussa e-maileilla!
Varaa jo kalenteristasi ko päivät, osallistutaan jälleen runsain joukoin vuotuiseen
päätapahtumaamme.
Voimia loppukevään ponnistuksiin ja rentouttavaa, aurinkoista lomaa
Kimmo Kekki
AEO:n puheenjohtaja

