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Hyvää SAJO 50 juhlavuotta!
Lämmin kesä on kääntymässä syksyyn ja alkanut lukuvuosi on jo hyvässä vauhdissa. Kiitos vielä kaikille
kesän koulutus- ja seminaarimatkalle osallistuneille, matka oli erittäin onnistunut. Reformin toimeenpano
on käynnistynyt vauhdilla ja vuosityöaikaan siirtymisen suunnittelu ja toteuttaminen tuovat lisähaastetta
meidän jokaisen työhön. Yhdessä viemme uudistusta eteenpäin.
ILMOITTAUDU NYT!!! Ammattikoulutuksen johdon seminaari 2.-3.10.2018 Tampere
On aika tavata ja keskustella kollegojen kanssa tärkeistä reformin toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä.
Ilmoittaudu mukaan 17.9.2018 mennessä oheisen linkin kautta ja ota kollegasikin mukaan. Ohjelma
liitteenä. Huomioithan, että jokainen osallistuja varaa hotellihuoneensa itse. Kiintiöhinnat voimassa
4.9.2018 saakka. Hallitus pidättää oikeuden mahdollisiin ohjelmamuutoksiin.
http://www.sakury.net/lomakkeet/2018/sajo-ry-ammattikoulutuksen-johdon-seminaari-sajo-50-vuotta-jauusiamis
EHDOTA: Vuoden 2018 ammattikoulutuksen johtaja
Kaikilla on mahdollisuus tehdä esityksiä Vuoden 2018 Ammattikoulutuksen johtajasta. Valinnan
julkistamme seminaarissa. Esitykset perusteluineen voi lähettää 10.9. mennessä allekirjoittaneelle.
VAIKUTA: SAJOn strategiatyö
SAJOn strategiatyö käynnistettiin kesäseminaarissa Brysselissä. Työskentelyyn osallistui 50 jäsentä ja
tuloksena saimme laajan aineiston strategisten tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden pohdintaan.
1. Voit tutustua aineistoon tästä linkistä:
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.sajory.fi%2Fsites%2Fsajory.fi%2Ffiles%
2Fdokumentit%2FStrategiaty%25C3%25B6skentely%25207.6.2018.pdf
2. Aineistoa voi edelleen täydentää 10.9.2018 asti tässä osoitteessa:
https://goo.gl/forms/l6Ni7HyhtpN1w1o93.
SAJOn hallitus kokoontui 17.8.2018 ja valmisteli edellä esitetyn aineiston pohjalta
strategiaesitysluonnoksen.
1. Tutustu esitysluonnokseen ja anna siitä palautetta 10.9. mennessä:
https://goo.gl/forms/tXgdLPvFtkAFlBqf2
2. Palautteen pohjalta laaditaan strategiaesitys 11.9.2018 SAJOn hallituksen kokouksessa.
3. SAJOn uusi strategia on tavoitteena hyväksyä Tampereella 2.10.2018 yhdistyksen
vuosikokouksessa.
Lisätietoja kyselyihin liittyen: maija.aaltola@omnia.fi

EHDOTA: Hallituksen jäsenten valinta
Ehdollepanotoimikunta tekee esityksen vuosikokoukselle hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi.
Ehdollepanotoimikuntaan kuuluvat aluevastaavat ja ei erovuoroiset hallituksen jäsenet (Raimo Alarova,
Maija Aaltola, Sirkku Purontaus ja Max Gripenberg). Aluevastaavat ovat Kirsi Pulkkinen, Helena Koskinen,
Teija Tiirikka, Karri Koli, Sirkku Purontaus ja Raimo Sivonen. Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Jukka
Kosunen, Harri Pölönen ja Raimo Sivonen sekä varajäsen Heli Huotari. Esitykset ehdollepanotoimikunnalle
voi esittää 6.9.2018 mennessä.
SAJO ry:n jäsentietojen käsittely
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) tuli voimaan 25. toukokuuta
2018. SAJO ry käsittelee henkilötietoja sen sääntöjen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet on
kirjattu uuden asetuksen mukaiseen tietosuojaselosteeseen, joka löytyy tämän viestin liitteenä.
Jäsenhakemuspohjaa on myös päivitetty, lisäämällä lause jäsentietojen tallentamisesta. Erotessaan jäsenen
tulee tehdä kirjallinen eroilmoitus hallitukselle. Hallitus käsittelee eroilmoituksen ja ero tulee voimaan sen
kuukauden alusta, jolloin hallitus on käsitellyt ilmoituksen. Jäsentiedot poistetaan jäsenrekisteristä.
Jäsenten vastuu- ja oikeusturvavakuutus
Jäsenet ovat vakuutettuja ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella OP Vakuutus Oy:ssä. Ohessa
liitteenä yhteyshenkilömme Kenneth Laaksosen artikkeli ja vakuutusehdot. Perusperiaatteena on että, jos
tunnet tarvitsevasi lainopillisia neuvoja työsuhteeseesi liittyen, ota yhteyttä puheenjohtajaan.
HANKI: Uusia jäseniä
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
yhteystiedot.
SAJO sosiaalisessa mediassa
SAJO on nyt myös twitterissä @sajo_ry ja myös #sajo_ry on käytössä!
SAJOyhteisön whatsapp-ryhmään voit liittyä tämän linkin kautta:
https://chat.whatsapp.com/8XM295bmsg6LYhGxnGalYy (vain jäsenille)
SAJO 50 juhlavuosi
Juhlavuoden kunniaksi on tehty ja juuri valmistunut SAJO 50 juhlajulkaisu. Julkaisua on tarkoitus jakaa
vapaasti kaikissa tilaisuuksissa ja vierailuilla. Julkaisua toimittaa pyydettäessä Terhi Lehmussaari SAKUsta
(terhi.lehmussaari@sakury.net ).
Juhlajulkaisun sähköinen linkki, jota voit myös jakaa halutessasi.
https://joom.ag/4ncL
Toivotan kaikille aurinkoista syksyä ja tavataan Tampereelle.
Raimo Alarova
puheenjohtaja, SAJO ry

