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Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO on nimennyt vuoden 2018 Suomen
Ammattikoulutuksen johtajan ja jakanut kaksi yhdistyksen hopeista ansiomerkkiä ansioituneille
jäsenilleen
SAJO ry valinnut ja palkinnut vuoden ammattikoulutuksen johtajaksi Tiina Immosen Mercuria
Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta Vantaalta. Valinta julkaistiin Ammatillisen koulutuksen johdon
seminaarissa 2.10.2018 Tampereella. Valinnassa yhdistys kiinnitti huomiota erityisesti seuraavien
kriteerien täyttymiseen: pitkäjänteinen toiminta nuorten ja ammatillisen koulutuksen puolestapuhujana ja
kehittäjänä, kyky visioida ja toteuttaa uudenlaista reformin mukaista pedagogiikkaa joustavilla ja
työvaltaisilla oppimisympäristöillä, tuloksellisen ja laadukkaan oppilaitoksen johtaminen ja
toimintakulttuurin kehittäminen sekä huomattavissa luottamustehtävissä toimiminen.
Työuransa Tiina Immonen aloitti Mercuriassa yli 30-vuotta sitten konekirjoituksen ja tekstinkäsittelyn
päätoimisena opettajana. Hän on myös valmistunut merkonomiksi 1986 samasta oppilaitoksesta. Vuonna
1989 hänet valittiin jo vs. apulaisrehtoriksi. Immonen on toteuttanut elinikäistä oppimista myös itse,
suorittamalla työn ohella kasvatustieteen maisterin tutkinnon.
Vuonna 2011 alkaen Tiina Immonen on toiminut Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen rehtorina
sekä 1.4.2016 alkaen toimitusjohtajana. Mercuria Kauppaitten Kauppaoppilaitos juhli tänä vuonna 110vuotista taivaltaan. Välittämisen, arvostamisen ja luottamuksen kulttuuri on syntynyt pitkän historian
aikana ja Immonen on sitä omalla johtamisellaan vahvistanut. Mercuria on laatukoulu, se on pärjännyt
hyvin tuloksellisuusrahoituksessa ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon se sai vuonna 2016.
Tiina Immonen toimii ammatillisen koulutuksen aktiivisena kehittäjänä moninaisissa luottamustehtävissä.
Hän on mm. Kaupallisen Osaamisen Edistämisliiton puheenjohtaja, Yksityisten Ammatillisten Oppilaitosten
Liiton varapuheenjohtaja, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ammattiosaamisen
valiokunnan jäsen ja EK:n yrittäjavaltuuskunnan jäsen.
SAJOn hopeisen ansiomerkit jaettiin pitkäaikaisille ja ansioituneille jäsenille; kuntayhtymän johtaja,
rehtori Reija Lepolalle Koulutuskeskus Sedusta ja suunnittelujohtaja Esa Juvoselle Savon
ammattiopistosta.
Molemmat ansiomerkkien saajat ovat yhdistyksen ja sen hallituksen pitkäaikaisia ja aktiivisia jäseniä sekä
oman taustayhteisönsä johtajia ja kehittäjiä. Reija Lepola on toiminut yhdistyksen puheenjohtajan kuusi
vuotta, vuosina 2012-2017. Luotsaten ansiokkaasti yhdistystä ja ammatillista koulutusta kohti reformia,
uutta ammatillista koulutusta. Lepola on toiminut mm. yhdistyksen edustajana monissa Opetus- ja
kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kehittämistyöryhmissä sekä edustanut yhdistystä ansiokkaasti eri
tilanteissa.
Esa Juvonen puolestaan toiminut yhdistyksen varapuheenjohtajan neljä vuotta, vuosina 2012-2015 ja kaksi
vuotta sen hallituksen sihteerinä, vuosina 2016-2017. Varapuheenjohtaja ja sihteerinä toimiessaan Juvonen
on aktiivisesti ja ansiokkaasti hoitanut tehtäviään niihin huolellisesti ja tunnollisesti paneutuen. Juvonen on
myös toiminut monissa ammatillisen koulutuksen eri työryhmissä mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja
Opetushallituksen kehittämistyöryhmät.
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Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry edistää jäsenistönsä ammatillista osaamista,
palvelussuhteeseen liittyviä ehtoja ja työssä jaksamista, kehittää ammatillista koulutusta ja vaikuttaa
koulutuspolitiikkaan. Yhdistys viettää Tampereella SAJO 50v, #uusiamis seminaaria 2.-3.10.2018

