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Arvoisa ammatillinen erityisopettaja
Toukokuun kelit ovat hellineet ja nostaneet kesän odotustunnelmia. Vielä muutama päivä ja
siirrymme opetuksettomalle ajalle akkuja lataamaan.
Parikymmentä AEO:laista saa aloittaa kesän vieton Lapin vaelluksella. Kokenut Lapin kävijä, aeo
Pekka Laakkonen, johdattaa kolmen päivä ajan AEO-ryhmän Ylläksen tuntureille. Toivotaan tästä
vaelluksesta jatkuvaa perinnettä ja ensi vuonna toivon mukaan saamme isomman ryhmän Lappiin
vaeltamaan.
Perinteinen Erityisopetuksen teemapäivä JAMK:ssa pidettiin keskiviikkona 26.3.2013.
Tänä keväänä aiheena oli ”Arviointi erityisopetuksessa”. Meitä oli paikalla ilahduttavan runsaasti, n
150, ja etäyhteydellä vielä pari kymmentä. Saimme kuulla ensin Päivi Pietiläisen esityksen
”Mukautettujen arviointikriteerien laatimisprosessien käytännössä”, opetusneuvos Pirkko
Laurilan, OPH, esityksen ”Opiskelijan arvioinnista, sen jälkeen OPH:n uuden ammatillisen
erityisopetuksen vetäjän, opetusneuvosJuhani Kulmalan, katsauksen ajankohtaisiin asioihin.
AEO:n kevätmatka suuntautui Tarttoon 5-7.4
Tänä keväänä kävimme 28 hengen voimin tutustumassa Viron ammatilliseen koulutukseen Tartu
Kutsehariduskeskuksessa ja Tarton yliopistoon. Saimme kuulla Liine Karafinin pitämän englannin
kielisen esityksen Kutsehariduskeskuksesta, sen toiminnasta ja erityisopetuksen järjestelyistä .
Hasso Kukelmek esitteli meille Tarton yliopistoa, sen rakennuksia, historiaa ja opetusta. Matka oli
jälleen erittäin antoisa ja mieliinpainuva. Paluumatkalla aloimmekin jo miettiä ja suunnitella ensi
kevään matkakohdetta.
Ammatillisen erityisopetuksen koordinaattorien työseminaari pidettiin 16.4 JAMK:ssa
Koordinaattoreita ja vastaavissa tehtävissä toimivia kerääntyi työseminaariin Jyväskylään
kolmisenkymmentä. Päivän alkuun pidin lyhyen alustuksen mahdollisuudesta osallistua
ammatillisten erityisopettajien vuosityöaikakokeiluun. Kokeilu on tarkoitus saada liikkeelle jo
vuoden 2014 alusta ja OAJ:n kanssa haemme kokeiluun halukkaita. Tarkempia tietoja kokeilusta ja
vuosityöajasta saa minulta. Sitten erityisopetuksen koordinaattori Unto Kiljunen kertoi EteläKarjalan ammattiopiston erityisopetuksen kehittämismallista. Molemmat esitykset synnyttivät
vilkkaan keskustelun erityisopetuksen tilasta ja kehittämisestä. Totesimme myöskin, että vuoden
päästä on syytä taas tavata!
Ammattitaitovalmennus voimavarana 17.4.2013
Seuraavana päivä pidettiin Hämeelinnassa, ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämänä,
perinteinen erityistä tukea tarvitsevien ammattitaitokilpailujen kehittämisseminaari. Seminaarissa
kuultiin Markku Aunolan tuomana kuulumiset kansainvälisiltä areenoilta ja kansalliset kuulumiset
kertoi Matti Kauppinen. Lisäksi kuultiin esityksiä kilpailuvalmennuksen vaikutuksesta omaa
elämään ja osaamiseen sekä valmentajan toimimisesta.
TaitajaPLUS pidettiin Joensuussa 14-16.5.2013
Kuulemani mukaan jälleen kerran erittäin onnistunut TaitajaPLUS kisailtiin hyvässä hengessä
Joensuussa. Harmi, että sattui OAJ:n valtuuston kokous samaan aikaan, joten en päässyt kisoja
seuraamaan. Pidän kilpailuja tärkeänä ammatillisen erityisopetuksen kehittäjänä ja esille tuojana.
AEO oli jälleen perinteisesti lahjoittanut palkinnon 8+1-kilpailuun. Sen voitti ?? , tämä tiedoksenne,
koska tulosta ei löydy jostain syystä virallisilta sivuilta.

Pohjoismainen erityisopetuksen konferenssi Suomen Turussa 20. - 21.9
Syksyinen suurtapahtuma odottaa meitä Turussa. Nordiska Förbundet för Specialpedagogik- liiton
kotisvuilta www.nfsp.info löytyy seminaarin laaja ja kattava ohjelma ja ilmoittautumisohjeet.
Samalla voit tutustua järjestöön. Ammatillisesta erityisopetuksesta pitää esityksen Maija Hirvonen.
Osallistutaan mahdollisimman laajoin joukoin tähän merkittävään erityisopetuksen seminaariin!
AEO:n opintopäivät Kuopiossa 4. - 5.10.2013
Olen saanut esilukea ohjelman ja sen pohjalta voin jälleen suositella meille kaikille osallistumista!
Kuopiossa otetaan neljä askelta tulevaisuuteen.
Laitetaan päivämäärä kalenteriin ja anomukset päiville osallistumisesta vetämään heti elokuun
alussa. Laitan elokuussa vielä tarkempaa tietoa Kuopion päivistämme.
Ja vielä tiedoksenne: AEO:n vuosikokous pidetään perjantaina klo 16 alkaen Kuopiossa, mukavasti
ennen iltajuhlaa. Vuosi sitten kokeilimme torstai-iltaa ennen opintopäivien alkua, mutta tänä
vuonna palaamme perinteisempään ajankohtaan.
Kaarlo Sarkia, Maisema:
On ehtoo hämäräinen,
ja saunat sauhuaa.
Ruislintu yksinäinen
vain jossain narahtaa.
On luona tuvan seinän
unikko punainen,
ja jostain tuoksu heinän
ui yli peltojen.
Soi kaukaa kosken humu
kautt' illan hiljaisen.
Suoniityn ylle sumu
jo kohoo valkoinen.
Ruislintu yksinäinen
taas jossain narahtaa..
On ehtoo hämäräinen
ja saunat sauhuaa.
Terveisin, kesää odottaen,
Kimmo Kekki AEO:n puheenjohtaja

