Jäsentiedote maaliskuu 2022
Ammatilliset erityisopettajat ry

ERITYISEN ÄÄRELLÄ – monta syytä olla jäsen AEO ry:ssä!
Talviloma on osalla meistä takana, osalla edessä. Oli lomaa tai ei, talvi on kääntymässä kevättä kohti. Valo
lisääntyy. Voimia kysytään arjen aherruksessa ja iloa, turvaa sekä yhteisöllisyyttä tarvitaan, että oikeat
uomat löytyvät.
Maksuton Erityisen äärellä -webinaari on tulossa 17.3. Muista ilmoittautua 14.3. mennessä
https://link.webropol.com/s/erityisenaarella2022! Alta löydät OPH:n vinkkejä Ukrainan kriisin käsittelyyn
sekä maalis-huhtikuun koulutuksia linkkeineen. Poimi parhaiten juuri sinulle sopivat!
Jäsenmaksulaskut on lähetetty 16.2.2022. Jos et löydä omaasi saapuneet-kansiosta, niin kannattaa katsoa
roskapostit. Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu niin muistathan ilmoittaa uuden
sähköpostiosoitteesi: ammatilliset.erityisopettajat@pp.inet.fi tai AEOn kotisivujen
kautta https://www.aeo.fi/ota-yhteytta/
AEO:n nettisivut päivittyvät lähiaikoina. Sieltä löydät tarkempia tietoja ajankohtaisista asioista ja
koulutuksista. Lisäksi blogiin tulossa kiinnostavia tiiviitä tekstejä alan toimijoilta. Käy siis keväällä
kurkistamassa www.aeo.fi-sivustolla! Tiedotteen lopusta löydät vielä asiaa OAJ:n vaaleihin liittyen.

kuva: Kiira Kyllönen 2022

• Erityisen äärellä – webinaari 17.3. klo 9-15
Lisätietoja: https://www.hamk.fi/tapahtuma/573286/

• Ajankohtaista
OPH:n ohjeita varhaiskasvatukselle, kouluille ja oppilaitoksille Ukrainan kriisin käsittelyyn
Oppilaitoksissa on lapsia ja nuoria, jotka ovat tulleet Suomeen sota-alueilta ja myös opiskelijoita, jotka
aloittavat asepalveluksensa lähiaikoina. Koulun toimintatapoja suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon,
että Ukrainan kriisi näyttäytyy erilaisena eri puolilla Suomea asuvien lasten ja nuorten arjessa. Itä-Suomessa
tilanne voi olla haasteellinen myös siksi, että eri koulutusasteilla on paljon sekä venäläisiä että ukrainalaisia
oppilaita. Suurissa kaupungeissa taas on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Kouluissa tulee
varautua myös mahdollisiin jännitteisiin oppilaiden ja opiskelijoiden välillä.

• Ajankohtaista materiaalia
Kohti oikeaa opiskelupaikkaa -työkirja tutuksi
Nivus-hankkeessa on tehty Kohti oikeaa opiskelupaikkaa –työkirja. Työkirjan tarkoituksena on lisätä tietoa
hakeutumisesta vaativan erityisen tuen koulutuksiin ja koulutusten sisällöistä. Työkirjan tavoitteena on
tukea oppilasta /ohjattavaa löytämään oma yksilöllinen koulutuspolkunsa. Kirja toimii oppimateriaalina
perusopetuksen opintojen ohjauksessa ja uraohjauksessa. Työkirja on ladattavissa täältä:
https://www.kiipula.fi/ammattiopisto/asiantuntijoille/kehittamishankkeet/nivus/

• Koulutuksia:
1) Kehityksellisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen
ja tuki nuorilla ja aikuisilla torstaina 3.3.2022 klo 12.30-16.00
Koulutus on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen henkilöstölle.
Koulutuksen tavoitteena on tarjota perustietoa oppimisvaikeuksista ja niiden neuropsykologisesta
taustasta. Tarkoituksena on myös tutustua oppimisen digiapuvälineisiin, joita voi ohjata opiskelijoiden
käyttöön.
Ilmoittautuminen: Kehityksellisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tuki nuorilla ja aikuisilla

2) Kuuntelen, siis luen-webinaari 14.3. klo 14.00–16.00
Webinaarissa kuulet äänikirjojen käytön mahdollisuuksista opetuksessa ja saat vinkkejä, jotka voit ottaa
heti käyttöön!

Lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/kuuntelen-siis-luen-webinaari
LIITY TAPAHTUMAAN 14.3. KLO 14.

3) Ohjaus perusopetuksesta erityisoppilaitokseen -webinaari 15.3. klo 14.00–
15.30
Lisätietoja osoitteesta: https://www.spesia.fi/tapahtuma/ohjaus-perusopetuksesta-erityisoppilaitokseenwebinaari/
Webinaariin ei ole ennakkoilmoittautumista, ja se on maksuton. Tietoa saa jakaa eteenpäin myös
oppilaitosten ulkopuolella työskenteleville ohjaustahoille! Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

4) Kouluturvallisuuden niksinurkka - lastensuojeluilmoituksen tekeminen
webinaari 29.3. klo 13.15-15.00
Milloin lastensuojeluilmoitus tulee tehdä? Miten lastensuojeluilmoitus tehdään? Kuka tekee
lastensuojeluilmoituksen? Mitä ilmoituksesta seuraa?
Ilmoittaudu koulutukseen: Kouluturvallisuuden niksinurkka lastensuojeluilmoituksen tekeminen

5) VOIMAA JA HERKKYYTTÄ VUOROVAIKUTUKSEEN – koulutus
webinaari 7.4.2022 klo 13–16
Itseymmärrys on vuorovaikutuksen tärkein työkalu. Valmennus antaa jokaiselle osallistujalle
vuorovaikutuksen työkaluja erityisesti stressaaviin arjen tilanteisiin liittyen. Koulutus keskittyy
vuorovaikutustaitoihin työyhteisössä ja sidosryhmissä aikuisten ja lasten vanhempien kanssa.
Ilmoittaudu

OAJ:n vaalit
Jos olet OAJ:n jäsen kannattaa sinun tutustua OAJ:n sivuilla ehdokkaisiin vaalikoneen avulla. OAJ:n
valtuustovaalit pidetään joka neljäs vuosi, jolloin valitaan 150 valtuutettua. Tänä vuonna valitaan 96
yleissivistävien opettajien edustajaa, joista 8 edustaa FSL:ää, 28 ammatillisen koulutuksen, 23
varhaiskasvatuksen ja 3 yliopiston opettajien edustajaa.
Vaalit järjestetään sähköisesti kahdessa osassa: ennakkoäänestys on 28.2.-14.3.2022 ja varsinaiset
äänestyspäivät ovat 4.-5.4.2022. OAJ:n valtuutetut toimivat OAJ:n jäsenten linkkinä ja äänenä valtuustossa.
Vain äänestämällä voit vaikuttaa, kuka tuo esille ja päättää erityisopetuksen sekä erityisen tuen asioista
OAJ:n valtuustossa!

