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Arvoisa ammatillinen erityisopettaja
On jälleen edessä toimelias kevät.
Olen hiukan jäljessä aikataulustani tämän jäsenkirjeen osalta. Syynä oli halu saada uuden, vuoden
alussa toimintansa aloittaneen järjestömme, AO:n, hallituksen kokouksen päätös jaostojen
avustuksien jakoperusteista tähän kirjeeseen. Ammatilliset opettaja AO ry:n hallitus kokoontui 1516. helmikuuta, mutta ei vielä tehnyt päätöstä.
Esityksenä listalla oli, ettei rekisteröidylle yhdistykselle enään myönnettäisi jaostoavustusta.
Olemme saaneet toimintaamme nähden pienen summan AOO:lta jo 25 vuoden ajan, eikä tiedossani
ole rahan suhteen olleen ongelmia. Jäsenistämme yli 500 on AO:n jäseniä, joten tämänkään ei
pitäisi muodostaa ongelmaa jaostona toimimiselle. Rahoituksemme heikkeneminen aiheuttaisi
sopeuttamista toimintaamme, mutta ennen muuta päällekkäisyyttä. Pitäisihän meidän samojen
toimijoiden sitten perustaa erillinen jaosto AO ry:hyn. Kun syksyllä olin perustamassa uutta
yhdistystä, oli sen yhtenä pontimena voimien yhdistäminen, edunvalvonnan tehostaminen ja
päällekäisyyksien purkaminen. Toivon mukaan AO:n hallitus tekee järkevän perustamislinjauksen
mukaisen päätöksen ja voimme hakea avustusta kuten jo 25 vuotta olemme tehneet.
1. Opetusministerin tapaaminen
AEO:n edustajat tapaavat opetusministeri Jukka Gustafssonin Tampereeella 12.3.
Tapaamisen agendalla on mm ammatillisen erityisopetuksen tila, resurssit ja tarpeet. Otamme myös
esille uuden KESUn erityisopetukseen liityvät kirjaukset ja niiden edellyttämät toimenpiteet
rahoitukseen, lähiopetukseen ja ammatillisen erityisopetuksen kehittämiseen.
2. Perinteinen Erityisopetuksen teemapäivä JAMK:ssa keskiviikkona 21.3.2012.
Tänä vuonna teemapäivän aiheena on ”Nuoren opiskelumotivaation tukeminen”. Seminaarissa
kuulemme aamupäivällä Niilo Mäki Instituutin uusimman tutkimuksen tuloksista: nuoren
opiskelumotivaatiosta ja tukitoimista. Iltapäivän ohjelmassa on erilaisia työpajoja
opiskelumotivaatioon liittyen ja lopuksi koonti aiheesta.
Ilmoittautuminen päättyy 8.3.2012, ilmoittautuminen osoitteessa www.jamk.fi/opelle .
3. AEO:n kevätmatka tänä vuonna suuntautuu Pietariin
Teemme ryhmämatkan Pietariin 29.3-1.4.2012. Tätä kirjoittaessani matkalle on ilmoittautunut n 20
AEO:laista. Matkalla tutustumme mm restaurointioppilaitokseen, musiikkipedagogiseen opistoon,
Eremitaasiin ja talvipalatsiin. Lisäksi on haussa vielä muutama oppilaitostutustuminen. Matkalle
olemme saaneet paikallisen oppaan Sirje Abdirkinan ja uskonkin saavamme paljon tietoa Venäjän
ammatillisesta opetuksesta.
Matkan järjestämisen osalta olen pahoillani siitä, että tämän Pietarin matkamme ilmoittautumisaika
jäi lyhyeksi. Matkan järjestelyissä minut yllätti hotellivarausten aikainen lukkoon lyöminen, jopa
aiemmin kuin viisumihakemuksen jättäminen. Otan opiksi tulevien matkojen järjestelyissä.
4. Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training
TILE-projekti 1.10.2011-31.8.2013 Tasa-arvoa oppimiseen ammatillisessa koulutuksessa
Kaikilla opiskelijoilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet valita itselleen sopiva opiskelupaikka
ja edetä opinnoissaan. Entistä useammin erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat muiden
joukossa ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena olisi rakentaa oppimisympäristö, joka edistää
jokaisen opiskelijan oppimista. Inklusiivisen koulutuksen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa
on eurooppalaisen ja kansallisen koulutuspolitiikan sekä lainsäädännön painopisteenä.
Inklusiivisella koulutuksella tarkoitetaan oppimisympäristön kehittämistä siten, että oppimiselle ei
ole esteitä. Tavoitteena on yhteinen koulu kaikille. Opetuksessa korostuvat yhä enemmän erilaisten
opetusmenetelmien hyödyntäminen ja opettamisen suunnitelmallisuus. Inklusiivisessa
oppilaitoksessa opiskelijan tarvitsema erityinen tuki on rakennettu osaksi normaalia
opiskeluympäristöä.

AEO on mukana partnerina tässä kansainvälisessä hankkeessa (TILE-projekti), jossa kehitetään ja
pilotoidaan inklusiivisen oppimisen ohjekirjaa. Ohjekirja tulee tarjoamaan työkaluja tasavertaisten
oppimismahdollisuuksien kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa.
Projektin kotisivut ovat http://www.tileinvet.net. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen
opettajakorkeakoulu on tämän hankkeen koordinaatorina.
5. Ammatillinen erityisopetus- selvitys, kehitys ja levitys hankkeen seminaari 17.1.2012
pidettiin Helsingissä. AEO edustajana hankkeen ohjausryhmässä oli Tapio Vähätalo. Saimme
kaiken seminaarissa esitetyt luentomateriaalit julkaistavaksi. Ne on jo jaettu sähköpostilla ja
hiihtolomalla laitan ne myös kotisivuillemme. Samat materiaalit ovat luettavissa myös Bovaliusammattiopiston sivustolta. Myöhemmin julkaistaan vielä hankkeen tuotoksena syntynyt selvitys ja
opetussuunnitelma-analyysi.
6. TaitajaPLUS Jyväskylässä 24-26.4.2012
Seuraavat Taitaja-kilpailut järjestetään Jyväskylässä. Niiden yhteydessä järjestetään erityistä tukea
tarvitseville kilpailijoille omia ammattitaitokilpailumuotoja. Tänä vuonna kilpaillaan TaitajaPLUSkisassa puhdistuspalveluissa, kiinteistönhoidossa ja artesaaneissa sekä järjestetään 8+1-kilpailu.
TaitajaPLUS näytöslajina on metsuri-metsäpalvelujen tuottaja. Lisäksi kisoissa järjestetään
ammatillisen erityisopetuksen kavalkaadi. AEO on tänä vuonna lahjoittanut palkinnon 8+1
kilpailuun. Palkinto annetaan Taitajalajeissa parhaan pistemäärän saaneelle erityisopiskelijalle.
Tulethan seuramaan kilpailuja ja kavalkaadia. Taitajakisojen kotisivut ovat www.taitaja2012.fi.
AEO pitää näitä kilpailuja tärkeinä ammatillisen erityisopetuksen kehittäjinä ja esille tuojina.
HAMK Skills Traners' Academy järjestää näiden kilpailujen kehittämisseminaarin, Taitaja-PLUSseminaari, Hämeenlinnassa 29.3.2012. Ilmoittautuminen 16.3 mennessä, www.hamk.fi/skills
->TaitajaPLUS -seminaari. Toivon seminaariin runsasta osallistujajoukkoa antamaan panoksensa
kilpailujen kehittämiseen.
7. AEO on tehnyt yhteistyösopimuksen Suomen Verkko-opiston kanssa
Verkko-opisto on projekti vaiheessa. Tarkoituksena on kehittää pysyvä yritysten ja oppilaitosten
yhteistyöfoorumi, joka toimii yritysten ja oppilaitosten kehittämien digitaalisten oppimateriaalien,
sisältöjen ja palveluiden jakelukanavana. Verkko-opisto palvelee kaikkia oppilaitostasoja sekä alan
yrityksiä ja oppilaitosten opiskelijoita. Verkon kotisivut löytyvät osoitteesta: www.suomenverkkoopisto.fi.
Tehty yhteistyösopimus kestää vuoden 2012 loppuun. Sopimus mahdollistaa AEO:n osallistumisen
ammatillisen erityisopetuksen verkko-opetuksen kehittämiseen ja Suomen Verkko-opiston
palveluiden kehittämiseen.
8. Ennakkomainos: Pohjoismainen erityisopetuksen konferenssi syksyllä 2013
AEO sai mieluisan pyynnön SEL ry:ltä osallistua pohjoismaisen erityisopetuksen konferenssin
järjestämiseen syksyllä 2013. Nordiska Förbundet för Specialpedagogik- liiton kotisvuilta
www.nfsp.info löytyy jo mainos ko tapahtumasta ja me tietysti tiedotamme lisää lähempänä
seminaariajankohtaa.
9. AEO ry:n opintopäivät 2012 ”Evakkona opintiellä” pidetään Lappeenrannassa 5-6.10.2012
Varaa jo päivät kalenteristasi, nähdään viimeistään Lappeenrannassa!
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