SAJOn jäsenkirje 2/2018

Hyvät SAJOlaiset,
Hyvää SAJO 50 juhlavuotta kaikille!
Ammatillisen koulutuksen reformin mukaiset lait ovat olleet voimassa neljä kuukautta ja ollaan siirrytty
uudistuvaan ammatilliseen koulutukseen teemalla uusi ammattikoulutus, #uusiamis. Toimeenpano on
lähtenyt ripeästi liikkeelle ja toteuttamaan. Tiiviillä yhteistyöllä viemme uudistusta eteenpäin ja
ratkaisemme mahdolliset käytännön haasteet ja ongelmat.
Jäsentapaaminen Taitaja 2018 Tampereella 16.5.2018 klo 11.30 tilassa TuiskuViima
Ammattitaidon SM-kilpailut Taitaja 2018 järjestetään Tampereella 14.-17.5.2018. Taitajien yhteydessä
järjestämme jäsentapaamisen keskiviikkona 16.5.2018 klo 11.30-12.00 tilassa TuiskuViima. Tule tapaamaan
ja keskustelemaan hallituksen ja muidenkin jäsenten kanssa. Tilaisuudessa jaamme myös juhlajulkaisua
jäsenille!
Koulutus- ja seminaarimatka Brysseliin 6.-8.6.2018
Kesän perinteisen koulutus- ja seminaarimatkan kohde on Bryssel ja ajankohta 6.-8.6.2018 kiinnosti jäseniä.
Matkalle on lähdössä 50 jäsentä ja muutama on varapaikoillakin. Ohjelmassa mm. tutustumista EUn
toimintaan ja parlamenttiin sekä kuullaan työstä siellä suomalaisen mepin kertomana. Lisäksi omassa
seminaarissamme päivitämme SAJOn strategian ja mm. keskustelemme vuosityöajasta ja siihen
siirtymisestä esimerkkien ja kokemuksien kautta. Jos olet lähdössä matkalle, muista komissioon
ilmoittautuminen 1.6. mennessä lähetetyn linkin kautta.
Ammattikoulutuksen johdon seminaari 2.-3.10.2018 Tampere
Syksyn ammatillisen koulutuksen johdon seminaari järjestetään Tampereella 2.-3.10.2018. Merkitkää tämä
kalenteriin! Ohjelmassa mm. ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset asiat ja kuulumiset mm. OKMn ja
OPHn johtavien viranhaltijoiden kertomana. Lisäksi 2.10. pidetään yhdistyksen vuosikokous. Seminaarin
alussa perinteisesti julkistetaan vuoden 2018 ammattikoulutuksen johtaja ja myönnetään yhdistyksen
ansiomerkkien saajat. Ehdotuksia perusteluineen voi laittaa hallituksen jäsenille.
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 on nyt myös twitterissä @sajo_ry ja myös #sajo_ry on käytössä!

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

Toivon kaikille aurinkoista kevättä ja tavataan Taitajissa.

Raimo Alarova
puheenjohtaja, SAJO ry

