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Arvoisa ammatillinen erityisopettaja

Kevään loppurynnistykset ovat parhaassa vauhdissaan. Vielä kuukausi työponnisteluja ja sitten 
siirrymme ansaitulle tauolle omien kesäharrastustemme pariin. 

Perinteinen Erityisopetuksen teemapäivä pidettiin JAMK:ssa maanantaina 29.3.2010.

Teemapäivän aiheena oli Toisenlainen koulu – seurauspedagogiikka opettajien ja opiskelijoiden 
työkaluna. Päivän aikana valtiotieteiden tohtori Sonja Kurten-Vartio valotti tiivisti seuranneelle  
satapäiselle yleisölleen Jens Bayn kehittämää seurauspedagogiikkaa. 

Jens Bay halusi kokeilla ongelmallisten nuorten kanssa, voidaanko heidän kanssaan 
työskenneltäessä saavuttaa parempia tuloksia kasvatuksellisin keinoin, ei rangaistusten, hoitojen tai  
sosiaalityön menetelmin. Jensin mielestä nuoret eivät ole pahoja, siksi heitä ei tule rangaista. He 
eivät ole sairaita, siksi heitä ei tule hoitaa. Heiltä puuttuvat kasvatus, käytöstavat ja ammattitaito.  
Nämä puutteet syrjäyttävät heitä yhteiskunnasta ja työelämästä. Nuorille tulee antaa käsitys , kuinka 
yhteiskunnassa tulee käyttäytyä ja toimia.

Seurauspedagogiikka pohjautuu siihen, että jokainen ihminen on vapaa tekemään oman elämänsä 
valinnat, joita kunnioitetaan, mutta vastuuta valinnoista ei voi paeta! Nuorille on tehtävä näkyväksi  
mitä erilaisista valinnoista seuraa. Valinnat näkyvät tekoina, ja hän on sitä, mitä hän teoillaan  
näyttää. Jonkun on kerrottava, miltä nuoren valinnat ja sitä kautta teot näyttävät muiden silmissä ja  
mitä ne kertovat hänestä itsestään. Seurauspedagogiikka voidaan tiivistää siten, että kaikista omista  
valinnoistaan ja teoista on kannettava vastuu.

Kurten-Vartion mielestä seurauspedagogiikan toteuttamisen avain on työvaltainen oppiminen.  
Nuoret kouluttautuvat yksinkertaisiin perusammatteihin. Ammatin hallinta antaa heille osaamista,  
joka avaa ovia työelämään ja sitä kautta myönteiseen yhteiskunnassa toimimiseen.

Lisää seurauspedagogiikasta voit lukea Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun 
ylläpitämästä erityisopetuksen verkkolehdestä, osoite: http://erityisope  ttaja.fi/  .

OAJ:n valtuustovaalit

AEO-laiset ehdokkaat saivat vankan kannatuksen OAJ-valtuustovaaleissa. Uuteen valtuuston 
valittiin neljä aktiivia ammatillista erityisopettajaa: 
Helena Kahl, Kimmo Kekki, Unto Kiljunen ja Pekka Rannikko. 

Toukokuun kevät-valtuustossa heillä on yhtenä tärkeänä tehtävänä olla valitsemassa OAJ:lle uusi 
puheenjohtaja. Neljän pätevän esiin tulleen ehdokkaan joukossa on yksi ammatillinen opettaja,  
OAO:n puheenjohtaja Päivi Koppanen. Päivi on myös ainoa naisehdokas. Yhtenäisemmän OAJ:n 
kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että Ammatillisista opettajista on noussut pätevä 
ehdokas, jonka tueksi voimme asettua.

http://erityisopettaja.fi/
http://erityisope/


AEO:n kotisivut

Kotisivuillemme on avattu jäsenille keskustelufoorumi.
Foorumiin on salasana peda2010. 

Kaikki voivat lukea viestejä, mutta kirjoitaminen edellyttää rekisteröitymistä, joka tapahtuu sivun  
oikeasta yläkulmasta. Saat sähköpostiisi varmistusviestin, jossa on salasanasi. Sen jälkeen, kun 
klikkaat viestissä olevaa linkkiä, olet valmis kirjoittamaan viestejä.

Viestien kirjoittaminen ja vastaaminen tapahtuu klikkaamalla viestin oikeassa ylälaidassa olevia  
Lisää aihe- ja Vastaa viestiin –kuvaketta. Kun olet kirjoittanut viestin, ratkaise vielä sivun 
alalaidassa oleva pieni matikkatehtävä estämään roskapostirobottien toiminta.

Toivon foorumimme käynnistävän vilkkaan keskustelun ja ajatusten vaihdon.

Opintopäivät

AEO:n opintopäivät järjestetään Joensuussa pe-la 1-2.10.2010.
Tämän kirjeen mukana on Joensuulaisten järjestäjien mainos ja lisäksi tietoja löytyy 
kotisivuiltamme www.

Opintopäivien ohjelma on taiten rakennettu, varmasti jokainen löytää itselleen mielenkiintoiset  
aiheet. Varaa päivät kalenteriisi ja ilmoittaudu opintopäivillemme, siellä nähdään!

Hyvää kesää toivottaen

Kimmo Kekki
AEO:n puheenjohtaja
Email: kimmo.kekki@siltavalmennus.fi
Kotiosoite: Pyydystäjänkatu 15, 33580 Tampere
puh 0400 620747

ps. Meille erityisille kasvatuksen viherpeukaloille ja kuukauden päästä avautuville piikkisillemme 
kesää odottaen Kaarlo Sarkian runo:

Kukkiva Kaktus

Kuin polttavan unelman tuoreen kukkasi avaat
minun huoneeni ilmassa harmajan painostavassa, 
ja kuin liekissä, äkkiä esiin puhkeavassa, 
värin, elämän runsauteen sinä yöstäsi havaat.

Ylen köyhänä, käpristyneenä ja okain kovin
ikäs kaiken sa nukuit ahtaalla ikkunalla.
Mut tomuisen, paksun ja karhean kuoresi alla 
elit sittenkin, täysin ja mahlasta paisuvin povin.

Ruma, kahlittu kasvi, jo rajoissas nyt pakahtunet, 
sinä oloas kutistunutta nyt enää et kestä!
Sinä leimahdat esiin vankilas pimeydestä
kevätilmaan singoten sisimpäs valtavat unet.


