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Arvoisa ammatillinen erityisopettaja
Ammatillisesti antoisa ja toimentäyteinen kevät alkaa olla vietetty ja kohta alkaa erittäin hyvin
ansaittu kesänvietto. Kevääseen mahtui yhdistyksemme kannalta monenlaista, pääosin myönteistä
ja ammatillista erityisopetusta eteenpäin vievää mutta myös yksi erityisen kielteinen asia.
Opetusministeri Jukka Gustafssonin tapaaminen
Kevään merkittävin vaikuttamisen hetki oli, kun yhdistyksemme edustajat tapasivat opetusministeri
Jukka Gustafssonin Tampereella 12.3. Parituntisen tapaamisen aikana puhuimme mm ammatillisen
erityisopettajan asemasta ja palkkauksesta, meidän muuttuneesta toimenkuvasta ja sen
vaikutuksesta ammatilliseen opettajakoulutukseen, työvaltaisesta koulutuksesta ja KESUn
linjauksista yleisemminkin. Toimme esiin myös koulutuksen järjestäjien kirjavat käytännöt
erityisopetuksessa sekä tästä johtuvan opiskelijoiden eriarvoiset tilanteet.
Opetusministeri Gustafsson piti tapaamistamme arvokkaana ja ehdotti, että tapaisimme uudelleen jo
ensi syksynä. Otimme kutsun mielihyvin vastaan.
Tapaamisen muistio laitetaan kotisivuiltamme.
Perinteinen Erityisopetuksen teemapäivä JAMK:ssa keskiviikkona 21.3.2012.
Teemapäivä onnistui jälleen erinomaisesti, mutta valitettavasti päällekkäisten tilaisuuksien johdosta
meitä oli paikalla tällä kertaa vain n. 70 osallistujaa. Heti päivän jälkeen käynnistyi ensi vuonna
viikolla 12 pidettävän teemapäivän valmistelut.
AEO:n kevätmatka suuntautui Pietariin
Teimme todella onnistuneen ja monivivahteisen matkan Pietariin 29.3 – 1.4. Meitä oli matkalla
lopulta 19 aktiivia. Sari Laiho oli tehnyt matkanjärjestelijänä hyvää työtä ja löytänyt meille
erinomaiset kohteet, tulkin ja oppaan. Oppaamme ja tulkkimme Anna Krutikova oli tehnyt
erinomaiset ennakkovalmistelut ja kaikki sujuikin täsmällisesti ja antoisasti. Tutustuimme 2
restaurointiin erikoistuneeseen oppilaitokseen sekä musiikkipedagogiseen, erityislahjakkaiden,
opistoon. Musiikkiopisto järjesti meille yllätyksenä mieleenpainuvan opettajien ja opiskelijoiden
konsertin. Oppilaitoskäyntien lisäksi kävimme tietenkin Eremitaasissa, jossa meillä oli
erinomaisena ja aivan käsittämättömän tietomäärän omaava opas Sirje Abdirkina. Jos koulunne tai
muu taho on järjestämässä matkaa Pietariin, niin voin varauksetta suositella heitä kumpaakin.
Yhteystiedot saa minulta.
TaitajaPlus –kisat Jyväskylässä 24-26.4
Tämän vuotiset TaitajaPlus taitokilpailut onnistuivat järjestelyiltään ja kilpailullisesti erinomaisesti.
Nuoret osaajat olivat esillä kilpailulajien lisäksi näytöslajissa, metsuri-metsäpalveluiden tuottaja, ja
erityisopetuksen kavalkadissa. TaitajaPLUS-lajialue oli toteutettu mahdollisimman esteettömänä
niin kilpailijoille kuin yleisöllekin.
Tänä vuonna AEO oli lahjoittanut palkinnon parhaalle 8+1 –kilpailijalle. Palkintona oli uuden
uutukainen Applen Ipad-tablettitietokone.
AEO liittyi jäseneksi Suomen Verkko-opistoon
Suomen Verkko-opisto on Tekesin osittain rahoittama hanke, jossa on tavoitteena kehittää pysyvä
yritysten ja oppilaitosten yhteistyöfoorumi ja joka toimii yritysten ja oppilaitosten kehittämien
digitaalisten oppimateriaalien, sisältöjen ja palveluiden jakelukanavana. Jäsenenä AEO voi antaa
foorumille ammatillisen erityisopetuksen osaamistaan kehitystyöhön.

TILE-hankkeen seuraava tapaaminen on kesäkuussa, 13-15.6, Northamptonissa, Englannissa
Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu on koordinaattorina
kansainvälisessä hankkeessa, jossa kehitetään ja pilotoidaan inklusiivisen oppimisen ohjekirjaa,
joka tarjoaa työkaluja tasavertaisten oppimismahdollisuuksien kehittämiseen ammatillisessa
koulutuksessa. Ohjekirjan pääasiallisena kohderyhmänä ovat sekä oppilaitoshallinto että
opetushenkilöstö.
AEO on hankkeessa mukana alapartnerina ja meiltä on ollut edustus kaikissa hankkeen
tapaamisissa. JAMK/JAOKK pitää mukana oloamme ensiarvoisena, koska kellään muulla
hankemaalla ei ole ammatillisia erityisopettajia, koulutusta siihen tai omaa järjestöä.

Ja sitten se epämieluisa asia, jota ennakoin jo edellisessä jäsenkirjeessä:
Emme ole enää jaosto. AO:n hallitus poisti meidät jaostojensa joukosta, joten emme
yhdistyksenä enää kuuluu AO:hon, emmekä siten yhdistyksenä ole tällä hetkellä millään lailla
kytköksissä OAJ:hin.
Saimme viime vuonna jaostoavustusta 3800 € eli n 35 senttiä/AO:n jäsen. Nyt emme sitten enää saa
avustusta. Tämä päätös aiheuttaa meille 30 % vajauksen arvioituihin tuloihimme, joten joudumme
ensi syksynä sopeuttamaan toimintaamme ja miettimään rahoitustamme jatkossa. Siinä on
hallitukselle ja lokakuussa vuosikokouksellemme pohdittavaa.
Rahan menetystä ikävämpänä pidän tapaa, jolla erottaminen tehtiin. Ja kuulemani mukaan
hallituksen yksimielisellä päätöksellä, vaikka tiedän hallituksen jäseniä, jotka olivat tyystin
erimieltä. AO:n puheenjohtajisto asiaa valmistellessaan ei pitänyt meidän ja AOO:n 25 vuoden
yhteistä taivalta minään. He eivät myöskään, mitä ilmeisimmin, pitäneet toimintaamme arvokkaana
AO:lle. Näin tulkitsen, koska meihin ei oltu yhteydessä valmisteluvaiheessa eikä päätöksen
jälkeenkään. Meille ei myöskään ole kerrottu päätöksen perusteluja kokonaisuudessaan. Ainoa
kuulemani perustelu oli, ettei AO voi tukea yhdistyksiä, koska AO ei voi valvoa mihin rekisteröity
yhdistys avustusrahat käyttää. Tuota perustelua en voi ymmärtää, koska AOO:n hallitus on saanut
aina käyttöönsä kaiken haluamansa tiedon ja dokumentit.
Kohtasin AO:n varapuheenjohtajat valtuuston kokouksessa ja AO:n puheenjohtajan AOO:n
lopettamiskokouksessa Haikon Kartanossa. Heistä kukaan ei tullut asiasta puhumaan, eikä kukaan
heistä tullut kertomaan, kuinka jatkossa ammatillisten erityisopettajien erityiskysymyksiä ja muita
asioita viedään AO:ssa eteenpäin. Kukaan heistä ei myöskään tullut kertomaan, että päätös ei johdu
AEO:n toiminnasta, vai johtuuko?
Paikalla Haikossa olleet ammatilliset erityisopettajat tulivat esittämään, että perustetaan
erityisopettajienjaosto. Tuolloin olin vielä valmis omalta osaltani olemaan mukana perustamassa
uutta jaostoa ammatillisille erityisopettajille, mutta nyt asiaa taas pohdittuani, en lähden jaostoa
perustamaan, en ainakaan ennen AEO:n vuosikokousta.

AEO:n opintopäivät Lappeenrannassa pe-la 5. – 6.10.2012
Opintopäivien kotisivut ovat osoitteessa www.lamisopet.com/aeo
Käykää katsomassa ja ilmoittautumassa, lyödään taas aiemmat osanottajamäärät!
Ja vielä tiedoksenne: AEO:n vuosikokous pidetään kokeiluluonteisesti opintopäiviä edeltävänä
iltana, torstaina 4.10 Lappeenrannassa.
Terveisin, kesää odottaen,
Kimmo Kekki AEO:n puheenjohtaja

