Hyvät Sajolaiset, te kaikki ammatllisen koulutuksen johtajat ja esimiehet, asiantuntijat, kehittäjät,
uudenlaisen toiminnan luojat
Hyvää Suomi 100 juhlavuotta kaikille!
Pääministeri Juha Sipilän hallitus sopi 29.5.2015 strategisesta hallitusohjelmasta. Yksi kärkihankkeista on
toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi, jolla halutaan vahvistaa ammatillisen koulutuksen
yhteiskunnallista merkitystä ja uudistaa koulutuksen rahoitusta ja rakenteita kuitenkin niin, että jatkoopintokelpoisuus säilytetään ja alueellisesti kattavasta koulutuksesta huolehditaan. Lisäksi halutaan tiivistää
koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta.
Ammatillisen koulutuksen uusi toimintalaki ja rahoituslaki edellyttävät kaikilta toimijoilta rakenteellisia ja
toiminnallisia muutoksia. Vuoden 2017 aikana ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano etenee.
Asiakas- ja työelämälähtöisyys, joustavat opintopolut ja synergioiden hakeminen eri koulutusmuotojen,
tutkintojen ja koulutusmoduulien välillä korostuu. Vahvalla yhteistyöllä alueiden työelämän kanssa meillä
kaikilla on mahdollisuus onnistua ja toisaalta myös mahdollisuus uudistua rohkeasti.
Sajon tavoitteena on tänä vuonna tukea eri tavoin jäsenistön toimintaa ammatillisen koulutuksen reformin
toimeenpanossa. Yhdessä saamme varmasti aikaan positiivista pöhinää, jota Suomessa nyt tarvitaan. Me
hallituksen jäsenet ottamme mielellämme vastaan ideoita ja ajatuksia mm. järjestettävien tapahtumien
sisällöstä. Niin kesämatka kuin syysseminaarikin pureutuvat näihin ajankohtaisiin asioihin.
Kesämatkan ajankohdaksi on sovittu 5.6. alkava viikko, joko ma-ke tai ke-pe riippuen matkajärjestelyistä.
Kohteenahan tänä vuonna on Amsterdam. Ilmoittautuminen matkalle alkaa helmikuussa.
Syysseminaari on lokakuussa ja senkin tarkemman ajankohdan ja paikan ilmoitamme helmikuussa.
Alustava varaus Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen ja OKM ammatillisen koulutuksen
ylijohtaja Mika Tammilehdon kalentereihin on jo tehty.
Sajon hallituksen kokoonpano vuonna 2017 on seuraava:
Reija Lepola, pj, alue; Pohjanmaa (erovuorossa 1.1.2018 , 3x 2 v)
Arja Wahlberg-Jauho, alue; Uusimaa (erovuorossa 1.1.2018, 3x 2v)
Esa Juvonen , alue; Itä-Suomi
(erovuorossa 1.1.2018 3x 2v))
Max Gripenberg, alue; Pohjanmaa
Raimo Alarova , alue; Keskinen Suomi
Harri Pölönen, rehtori, PKKY, alue; Itä-Suomi UUSI
Raimo Sivonen, rehtori, KAO, alue; Pohjois-Suomi UUSI
Varajäsenet:
Anni Miettunen, aikuiskoulutusjohtaja, Lappia, Tornio, alue; Pohjois-Suomi, 2017-18
Karri Koli, apulaisrehtori, Keuda, alue; Uusimaa, 2017
Suomen juhlavuonna Sajo ry:n hallitus haastaa kaikki jäsenet uusien jäsenten jäsenhankintaan. Mikäli
organisaatiossasi on johtavassa, esimiesasemassa, itsenäisessä työssä ja työajassa toimivia ei-Sajon jäsniä,
niin haasta heidät mukaan Sajon jäseneksi kehittämään /vaikuttamaan/ uudistamaan ammatillista
koulutusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Jäsenhakulomakkeet ovat Sajon sivuilla www.sajory.fi. Sivuilta löytyy myös informaatiota ja
kokousaineistoja sekä pian myös uuden hallituksen jäsenten tarkemmat yhteystiedot.
Toivon - koko hallituksemme puolesta - kaikille Sajolaisille hyvää ja uusia toimintatapoja ja yhteistyötä
rakentavaa vuotta.
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