Hyvät Sajolaiset,
Suomen kesä ja yöttömät yöt ovat parhaimmillaan. Nyt tai pian on aika rauhoittua nauttimaan kesästä ja
lomasta!
Muutama tärkeä asia kuitenkin vielä ennen lomaa…
Ammatillisen koulutuksen reformi – lakikäsittelyn aikataulu
Sivistysvaliokunta on käsitellyt 19.6. perustuslakivaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
lausuntoja esityksestä uudeksi laiksi ammatillisesta koulutuksesta, raportti löytyy https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/SiVM+7/2017
Ammatillisen koulutuksen lain käsittely eduskunnassa alkoi eilen keskiviikkona 21.6. täysistunnossa.
Lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä pohjana oli sivistysvaliokunnan muistio ja siitä poikkeavat
ehdotukset. Lain käsittely jatkuu ensi viikolla. toisessa käsittelyssä. Jos tasavallan presidentti vahvistaisi lain
30.6. niin uusi laki tulisi voimaan 1.1.2018.
Sajo laatii vielä heinäkuun alussa oman lausuntonsa lakiin liittyvistä asetusluonnoksista.
Palvelussuhdekysely – Olethan muistanut vastata?
Sajon hallitus yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa on valmistellut webropolpalvelussuhdekyselyn vastattavaksenne.
Kyselyyn pääset oheisesta linkistä ja vastausaika päättyy 11.8. 2017
https://www.webropolsurveys.com/S/C7819C7E32F4DE9A.par
Tulokset esitellään Sajon syysseminaarissa. Tulokset jaetaan vain Sajon jäsenistölle ja he voivat käyttää niitä
omissa organisaatioissaan.
Syysseminaari ja neuvottelupäivät– MUUTTUNUT AJANKOHTA ti 26.-ke 27.9.
Syysseminaarin ja neuvottelupäivien yhteistyökumppanina on myös tänä vuonna Espoon Omnia.
Seminaarissa kuulemme Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen
johdon ajankohtaiskatsaukset. Ohjelma sisältää myös ”kyselytunnin” ja paneelikeskustelua.
Seminaarikokonaisuuden aihepiiri liittyy reformiin. Kuulemme mm.
asiantuntijapuheenvuoron/puheenvuoroja siitä, kuinka johtamisessa tulee huomioida monitahoinen
murros. Neuvottelupäivien aikana pidettävässä vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle uusi hallitus ja
hallitukselle uusi puheenjohtaja.
Toivomme runsasta osallistumista!!
Sajon hallitus ja erovuoroiset 2017
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 4x 2v))
Max Gripenberg, alue; Pohjanmaa
Raimo Alarova , alue; Keskinen Suomi
Harri Pölönen, rehtori, PKKY, alue; Itä-Suomi UUSI (ensimmäinen kausi)
Raimo Sivonen, rehtori, KAO, alue; Pohjois-Suomi UUSI (ensimmäinen kausi)
Varajäsenet:
Anni Miettunen, aikuiskoulutusjohtaja, Lappia, Tornio, alue; Pohjois-Suomi, 2017-18, siirtyi
Opetushallitukseen ja erosi Sajon hallituksen varajäsenyydestä 2017  valitaan uusi varajäsen
Karri Koli, apulaisrehtori, Keuda, alue; Uusimaa, 2017
Ehdotukset uusiksi jäseniksi ja puheenjohtajaksi
Ehdollepanotoimikunnan muodostavat aluevastaavat ja erovuoroiset hallituksen jäsenet.

Ehdotukset puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi voi kuka tahansa jäsen ilmoittaa
aluevastaaville tai suoraan ehdollepanotoimikunnan puheenjohtaja Raimo Alarovalle
(raimo.alarova@vaao.fi) 15.8.2017 mennessä. Aluevastaavat löytyvät www-sivuilta, www.sajory.fi.
Ehdotuksissa tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan nais-/mies-edustus sekä alueellisuus..
Suomen juhlavuonna Sajo ry:n hallitus haastaa kaikki jäsenet uusien jäsenten jäsenhankintaan. Mikäli
organisaatiossasi on johtavassa, esimiesasemassa, itsenäisessä työssä ja työajassa toimivia ei –Sajon
vielä jäseniä, 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.
Lets Move it – Sajo mukana tiedottamassa !!!

”Pönttö on suunniteltu istumista varten, ihminen liikkumista”. Oletko samaa mieltä? Tilaa syksyksi
2017 oppilaitokseesi Tampereen yliopiston tarjoama, maksuton Let’s Move It -täydennyskoulutus.
Täydennyskoulutusta tarjotaan ensisijaisesti niille oppilaitoksille tai yksiköille, joista puoli päivää
kestäviin koulutuksiin (2kpl) voi tulla useampi liikunnan- tai terveystiedonopettaja ja joissa
pedagoginen johto voi sitoutua toiminnan tukemiseen sekä yhteen aloitustapaamiseen
osallistumiseen. Voit kuitenkin jo ottaa yhteyttä, vaikka tämä ei vielä olisikaan varmaa. Katso lisää:
https://drive.google.com/open?id=0BxeLshLqQZ9XZHA5UmVMMkJzUVE. Toivottavasti näemme
syksyllä!
Kesän 2017 seminaarimatka Amsterdamiin
Kiitos kaikille osallistujille aktiivisuudesta ja monipuolisista keskusteluista.
Ensi vuoden matkasuunnitelmia tehdään jo!
Muistathan, että voi aina esittää toimintamme kehittämiseksi ideoita kaikille hallituksen jäsenille tai oman
alueesi aluevastaavan kautta. Hallitus ottaa mielellään vastaan myös esityksiä (perusteluineen) vuoden
2017 ammatillisen koulutuksen johtajaksi, joka nimetään syksyn neuvottelupäivien yhteydessä.
Aluevastaavat; muistattehan informoida aluetapaamisista ainakin google+:ssa!
Ystävällisin terveisin ja aurinkoa ja lepoa kesäänne toivottaen
Sajon hallituksen puolesta
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