
      PÖYTÄKIRJA 
                                                

VUOSIKOKOUS  

 
Aika: Perjantai 12.syyskuuta 2014 klo 19.00 
 
Paikka: Mallaskosken panimo, Vesitorninkatu 1, Seinäjoki  
 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Elintarvikealan opettajien jaoston puheenjohtaja Hilkka Tuominiemi avasi kokouksen ja 
toivotti osallistujat tervetulleiksi 
 

2. Kokousvirkailijoiden valinta 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Pellinen, sihteeriksi Marja-Leena Loukkola, 
pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ulla Hilden ja Päivi Puupponen 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistölle on lähtenyt 
sähköpostitiedote 27.5.2014, jossa ilmoitettiin kokouksen ajankohta ja paikka. 
 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kohtaan 15., muut asiat lisäys; Elintarvikealan opettajien koulutuksen kehittäminen. (liite 1) 
 

5. Edellisen vuosikokouksen pöytäkirja (4.6.2013)   
 

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja Tampere 4.6.2013. 
  
6. Toimintakertomuksen 2013 käsittely ja hyväksyminen   
 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus. (liite 2) 
          
7. Tilikertomuksen 2013 toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen 
vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
 

Esitettiin tuloslaskelma ja tase sekä luettiin toiminnantarkastajien lausunto. 
 

Vahvistettiin tilinpäätös 2012 ja myönnettiin vastuuvapaus vuodelle 2012. 
 



8.  Toimintasuunnitelman 2015 hyväksyminen   
   
Luettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2014. ( Liite 3) 
 
9. Johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot, 
matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot 
 

Johtokunnan kulukorvaukset ovat olleet puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja 110 € ja 
johtokunnan jäsenille 40 €/kokous, ja matkakorvaukset halvimman taksan mukaan. 
Toiminnantarkastajien palkkio on maksettu kulukorvausten mukaan.   
 
Päätettiin pitää palkkiot ja kulukorvaukset ennallaan. 
       
10. Jaoston jäsenten maksama jäsenmaksu 
 

Jäsenmaksu on 30 €. 
 
Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan. Jäsenmaksun maksaneiden määrä on pieni ja 
siihen pyritään saamaan parannusta muistuttamalla asiasta jäsentiedotteessa 
 
11. Jaoston talousarvion 2015 hyväksyminen       
 

Hyväksyttiin vuoden 2015 talousarvio. 
   
12.  Toiminnantarkastajien ja varatarkastajien valinta v. 2015 
 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Hanna Oinonen ja Anne-Mari Mäkinen sekä 
varatarkastajiksi Jukka Aaltonen ja Heli Laukka. 
 

14.   Jaoston johtokunnan kokoonpano 2014 – 2015 
 
Hilkka Tuominiemi, Seinäjoki puheenjohtaja vuodesta 2012-, Maire Saukko, Oulu, 
vuodesta 2006-, Mauri Manninen, Kuopio, varapuheenjohtaja vuodesta 2006-, Satu 
Nygård, Helsinki, 2014-, Jukka Tarvainen, Tampere, rahastonhoitaja vuodesta 2014, 
johtokunnassa vuodesta 2006-, Liisa Helamaa, Forssa, vuodesta 2014-, Marja-Leena 
Loukkola, Pori, sihteeri vuodesta 2014-. 
 
15. Muut asiat 
 

- Ulkomaan opintomatka kesällä 2014 Norjaan peruuntui, koska halukkaita lähtijöitä ei ollut 
riittävästi. Matkatoimistolle tilitettiin ennakkomaksuna 3000 euroa, jota ei palautettu. 
Matkaohjelma oli mielenkiintoinen, mutta hinta korkea ja vain muutama matkalle halukas 
oli saanut taustaorganisaation rahoituksen. 
 
- Taitaja-kisat keväällä 2015 Turussa, konditoria-ala kilpailulajina. Taitaja 2016 Seinäjoella 
konditoria- ja liha-ala kilpailulajeina, elintarvikkeiden valmistus näytöslajina. Todettiin, että 
olisi tärkeää, että kaikki kyseisen koulutusohjelman mukaista koulutusta antavat 
oppilaitokset lähettävät edustajan mukaan kilpailutoimintaan. 
 
- Tiedotuksia: uusia oppikirjoja, jaoston kuvalinkki, Maisa Välimäki kirjoittanut uuden 
Hygieniaosaaminen – oppikirjan. 
 
- Elintarvikealan opettajien koulutusta pyritään kehittämään jaoston toiminnan avulla, 
jatkossa pyritään järjestämään syyskaudella kahden päivän koulutusta eri teemoilla. 



 
16. Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka 
 

Elintarvikealan opettajien jaoston vuoden 2015 vuosikokous pidetään kesäkuun alussa 
Helsingissä Opetushallituksen tiloissa, kokouksen jälkeen toteutetaan ruokamatka Viroon 

 

17. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40 
 
 

 

 

 

 

 

______________________  ______________________ 

 

Ilkka Pellinen   Marja-Leena Loukkola 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
 Pöytäkirjan tarkastus 
 
  
 
 

______________________  ______________________ 
 
 Ulla Hilden    Päivi Puupponen 
 


