SAJOn jäsenkirje 1/2018

Hyvät SAJOlaiset,
Hyvää SAJO 50 juhlavuotta kaikille!
Ammatillisen koulutuksen reformi on tullut voimaan vuoden alusta ja toimeenpano on lähtenyt
oppilaitoksissa ripeästi liikkeelle. Paljon asioita on suunniteltu ja lähdetty toteuttamaan, mutta paljon
käytännön asioitakin on vielä ratkaisematta. Tiiviillä yhteistyöllä työelämän kanssa viemme uudistusta
eteenpäin ja ratkaisemme mahdolliset käytännön haasteet ja ongelmat. SAJO ja me SAJOlaiset tuemme
toinen toisiamme tässä tehtävässä.
SAJOn hallitus 2018
SAJOn tämän vuoden hallitus on pitänyt ensimmäisen kokouksensa ja valinnut varapuheenjohtajan ja
sihteerin. Lisäksi hallitus mm. aikataulutti ja käynnisti alustavan suunnittelun vuoden tärkeimmille
tapahtumille.
SAJOn hallitus 1.1.2018 alkaen:
puheenjohtaja Raimo Alarova, VAAO
varapuheenjohtaja Maija Aaltola, OMNIA
sihteeri Sirkku Purontaus, KPEDU
jäsen Max Gripenberg, OPTIMA
jäsen Jukka Kosunen, SAKKY
jäsen Harri Pö lö nen, RIVERIA
jäsen Raimo Sivonen, KAO
varajäsen Karri Koli, KEUDA
varajäsen Heli Huotari, SLK
Hallituksen puolesta kiitos vielä Reijalle, Esalle ja Arjalle erinomaisesta työstä ja paneutumisesta SAJOn ja
ammatillisen koulutuksen hyväksi ja kehittämiseksi. Menestystä ja kaikkea hyvää jatkoon.
Jäsenhankinta
SAJOn juhlavuonna, hallitus haastaa kaikki jäsenet uusien jäsenten hankintaan. Mikäli organisaatiossasi on
esimiesasemassa olevia, jotka eivät ole vielä jäseniä, niin haasta hänet mukaan hyvään porukkaan
toimimaan ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi ja oman jaksamisen tukemiseksi.
Jäsenhakemuslomake: http://www.sajory.fi/sites/sajory.fi/files/dokumentit/sajo-ry_jasenhakemus.pdf
Yhdistyksen www-sivuilta www.sajory.fi löydät tietoa yhdistyksen toiminnasta ja myös hallituksen jäsenten
tarkemmat yhteystiedot.
SAJO 50 juhlavuosi
Juhlavuoden kunniaksi on tehty ja juuri valmistunut SAJO 50 juhlajulkaisu. Julkaisua on tarkoitus jakaa
kaikissa tilaisuuksissa ja vierailuilla. Esim. aluevastaavien järjestämät aluetapaamiset ovat hyviä tilaisuuksia
jakaa julkaisua. Julkaisua toimittaa pyydettäessä Terhi Lehmussaari SAKUsta (terhi.lehmussaari@sakury.net
).

Juhlajulkaisun sähköinen linkki, jota voit myös jakaa halutessasi.
https://joom.ag/4ncL

Koulutus- ja seminaarimatka Brysseliin 6.-8.6.2018
Kesän perinteisen koulutus- ja seminaarimatkan kohde on Bryssel ja ajankohta 6.-8.6.2018. Merkitkää
kalenteriin! Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen vähän myöhemmin. Ohjelmassa mm. tutustumista EUn
toimintaan ja parlamenttiin sekä kuullaan työstä siellä suomalaisen mepin kertomana.
Ammattikoulutuksen johdon seminaari 2.-3.10.2018 Tampere
Syksyn ammatillisen koulutuksen johdon seminaari järjestetään Tampereella 2.-3.10.2018. Merkitkää myös
tämä kalenteriin! Ohjelmassa mm. ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset asiat ja kuulumiset mm. OKMn
ja OPHn johtavien viranhaltijoiden kertomana. Lisäksi 2.10. pidetään yhdistyksen vuosikokous.
Taitaja 2018 Tampereella 14.-17.5.2018, jäsentapaaminen
Ammattitaidon SM-kilpailut Taitaja 2018 järjestetään Tampereella 14.-17.5.2018. Taitajien yhteydessä
järjestämme jäsentapaamisen keskiviikkona 16.5.2018. Ajankohdan ja paikan ilmoitamme myöhemmin.
Tule tapaamaan ja keskustelemaan hallituksen ja muidenkin jäsenten kanssa. Tilaisuudessa jaamme myös
juhlajulkaisua jäsenille!
SAKUstars 2018 Kokkolassa 17.-19.4.2018
Valtakunnallinen ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailu SAKUstars 2018, joka järjestetään Kokkolassa 17.19.4.2018. Sajon hallitus pitää kokouksen tapahtuman yhteydessä ja vierailee tapahtumassa. Tapahtuma on
hyvä paikka verkostoitua.
Kun koulu loppuu 2018 –tutkimus, TAT
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT laajentaa, Kun koulu loppuu -tutkimuksen ammatillisiin opiskelijoihin
tänä vuonna. 1980-luvulta lähtien toteutettua tutkimusta on tehty peruskoululaisten ja lukiolaisten
keskuudessa. Tutkimuksen tekee TATlle tutkimusyhtiö T-Media. Vuoden 2018 tutkimuksen painopiste on
yrittäjyys. Sähköinen tutkimuslomake lähetetään oppilaitoksille helmikuussa. Tulokset analysoidaan maalishuhtikuussa ja tulokset julkaistaan toukokuussa, todennäköisesti Taitaja-tapahtumassa Tampereella. Toivon
myönteistä ja aktiivista osallistumista kyselyyn.

Toivon kaikille SAJOlaisille koko hallituksen puolesta, uudistavan toiminnan ja yhteistyön vuotta.

Raimo Alarova
puheenjohtaja, SAJO ry

