
 

 
 

 

 

JÄSENTIEDOTE 1 / 2012 

Hyvää alkanutta vuotta 2012 alan opettajat 

Vietimme elintarvikealan opettajien koulutuspäiviä Joensuussa 23 - 24.9.2011. Työpajan 
ryhmätöiden teemoina oli opetussuunnitelman toteutuminen, onnistumiset & 
kehittämiskohteet, ammattia tukevat tutkinnon osat ja yrittäjyys elintarvikealan 
opetuksessa. Tehtäviä ratkoimme ryhmätöinä.  
 Päivällinen nautittiin Linnunniemen osaamiskartanossa. Tutustuimme myös 
villisikatarhaan Villi-Ilo ja Caviar Empirik kaviaaritehtaaseen sekä Hermannin viinitilaan. 
Kiitos Joensuun tiimille hyvin järjestetystä tapahtumasta. Vuosikokouksessa valittiin uusia 
jäseniä johtokuntaan, uutena puheenjohtajana aloitti vuoden alusta Hilkka Tuominiemi 
Seinäjoelta hilkka.tuominiemi@sedu.fi.  

Suunnitteilla olevaTanskan matka toteutuu kesäkuun alkupuolella 2012. Hämeenlinnasta 
ovat olleet yhteydessä Tanskaan ja joku vierailukohdekin on jo kuulemma järjestynyt. Asia 
tarkentuu kevään aikana, asiasta ilmoitellaan tarkemmin. 

Seuraavat elintarvikealan opettajien koulutuspäivät ja vuosikokous pidetään 21.9.2012 
Porvoossa. 

Picasa- verkkoalbumin tiedote 
 
Virtuaalinen valokuvakansio 
 
Maritta Vikeväinen on luonut virtuaalisen valokuvakansion Google Picasaan. Ohjelma on suomenkielinen ja 
helppo käyttää. 
 
1) Asenna Googlen Picasa omalle koneellesi 
http://picasa.google.fi/ 
ja siirrä omia valokuvia ko. ohjelmaan (esim. luo kansio tai hae tiedosto). Mikäli et halua jakaa kuvia eli voit 
kopioida niitä sieltä ilman ohjelmaa. 
 
2)Kirjaudu Picasa - verkkoalbumeihin joko ohjelman kautta (linkistä) tai linkistä 
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?hl=fi&continue=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.fi%2Flh
%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttp%253A%252F%252Fpicasaweb.google.fi%252F&service=lh2&passive=true 
olen luonut jaostolle tätä varten yhteisen sähköpostiosoitteen ja salasanan (eli verkkotilin), sillä ei ole 
järkevää käyttää verkkoalbumia varten kenenkään henkilökohtaista sähköpostiosoitetta ja salasanaa. 
 
sähköposti: elintarvikeopettajienjaosto@gmail.com 
salasana: opettajat 
 
--> pääset Picasan verkkoalbumiin lisäämään, kopioimaan, poistamaan   
jne. toisin sanoen jakamaan muistoja kuluneesta viikosta! Kuvat ovat sitten nähtävissä koneella kuin 
koneella, kunhan muistaa vain kirjautua Googleen sisään http://www.google.fi/ näillä tunnuksilla. 
 

Muut eivät pääse katsomaan kuvia, joten älkää muuttako asetuksia julkiseksi. 
 
Täältä löytyy lisää ohjeita 
http://picasa.google.com/intl/fi/web/learn_more_picasa.html 
 

 

mailto:jari.latva-koivisto@hamk.fi
https://webmail.osekk.fi/owa/redir.aspx?C=dc7a70731a994a03a97fe060c39992c5&URL=http%3a%2f%2fpicasa.google.fi%2f
https://webmail.osekk.fi/owa/redir.aspx?C=dc7a70731a994a03a97fe060c39992c5&URL=https%3a%2f%2fwww.google.com%2faccounts%2fServiceLogin%3fhl%3dfi%26continue%3dhttp%253A%252F%252Fpicasaweb.google.fi%252Flh%252Flogin%253Fcontinue%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fpicasaweb.google.fi%25252F%26service%3dlh2%26passive%3dtrue
https://webmail.osekk.fi/owa/redir.aspx?C=dc7a70731a994a03a97fe060c39992c5&URL=https%3a%2f%2fwww.google.com%2faccounts%2fServiceLogin%3fhl%3dfi%26continue%3dhttp%253A%252F%252Fpicasaweb.google.fi%252Flh%252Flogin%253Fcontinue%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fpicasaweb.google.fi%25252F%26service%3dlh2%26passive%3dtrue
https://webmail.osekk.fi/owa/redir.aspx?C=dc7a70731a994a03a97fe060c39992c5&URL=http%3a%2f%2fwww.google.fi%2f
https://webmail.osekk.fi/owa/redir.aspx?C=dc7a70731a994a03a97fe060c39992c5&URL=http%3a%2f%2fpicasa.google.com%2fintl%2ffi%2fweb%2flearn_more_picasa.html


 

 

Mairen tietoisku 

Suomen elintarvikealan opettajien jaostosta 

Elintarvikealan opettajien jaosto on Suomen erilaisten oppilaitosten, kuten 
ammattiopistojen, aikuiskoulutuskeskusten jne. elintarvikealaa opettavien yhteistyöfoorumi 
(toimii AOO :n alaisena, jolta saa avustusta toimintaan). Jaoston toiminta-alueena on koko 
Suomi ja sen tarkoituksena on toimia opettajien ammattitaidon kehittämiseksi ja yhteyden 
ylläpitämiseksi sekä myös opettajien oikeudellisen ja palkkauksellisen aseman 
turvaamiseksi.  

Jaoston toimintamuotoja ovat vuosittaiset koulutuspäivät, kurssit, opintomatkat ja - retket. 
Perinteeksi on muodostunut järjestää joka toinen kesä ulkomaan opintomatka. Ensi kesän 
matka on suunnitteilla Tanskaan. Jaoston jäseniä on mukana opetussuunnitelmien 
uudistustyössä, alan kehittämisryhmissä, Taitaja-  ja Skills -tehtävissä, oppikirjojen ym. 
oppimateriaalien laatimistyössä sekä OPH :n tutkinto- ja koulutustoimikunnissa. Jaosto voi 
tehdä aloitteita, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa suoraan tai toimikuntien jäsenten 
välityksellä alan koulutuksen kehittämiseen liittyviin uudistuksiin sekä erilaisiin 
edunvalvontaan liittyviin asioihin. Monet elintarvikealan opettajat ovat kokeneet jaoston 
toiminnan tärkeäksi, jotta elintarvikealan opetus kehittyisi ja opettajat pysyisivät ajan 
tasalla. Elintarvikeala on sen verran pieni valtakunnallisesti, että on tärkeää säilyttää 
tällainen kontaktiverkosto yhteisenä toimintamuotona.  

Jaosto on perustettu v. 1983 eli kahden vuoden päästä jaosto täyttää 30 vuotta. Jaosto ei 
ole rekisteröitynyt, ja jäseniä ovat automaattisesti elintarvikealaa opettavat opettajat. 
Jaoston toimielimiä ovat jaoston kokoukset ja johtokunta. Toiminnan tukemiseksi kerätään 
pientä jäsenmaksua (ensi vuonna 30€/jäsen), jota käytetään koulutuspäivien 
sponsorointiin, ulkomaanmatkojen avustuksiin, vuosikokousten ja johtokunnan kokousten 
kuluihin sekä muuhun toimintaan. Jaostoon ei tarvitse sen kummemmin liittyä, mutta 
toivomme, että mahdollisimman moni maksaisi jäsenmaksun, jotta toiminta olisi 
mahdollista. Jäsenmaksun maksaneet saavat avustusta koulutustapahtumiin  ja 
ulkomaanmatkoihin. Jos ei ole opetustehtävissä, voi maksaa kannatusjäsenmaksun. 
Jaoston vuosikokous, jossa valitaan  mm. jaoston toimihenkilöt,  on kesä-syyskuussa 
vuorollaan eri puolella Suomea. Edellinen vuosikokous oli  23. - 24.9.2011 Joensuussa ja 
seuraava on 21.9.2012 Porvoossa.  

Jäsenmaksun maksaneiden määrä vaihtelee 80 - 100 vuosittain: johtokunta ylläpitää 
jäsenrekisteriä, johon yritämme liittää aina uudet opettajat sitä mukaa kuin saamme tietoa. 
Toivommekin, että kollegat ilmoittaisivat uusien opettajien sähköpostiosoitteet, että 
saisimme päivitettyä jäsenrekisteriä. Eläkkeelle siirtyvät opettajat voivat halutessaan pysyä 
jäseninä ilman jäsenmaksua. Yhteyttä pidämme sähköpostin välityksellä, koska 
toistaiseksi jaostolla ei ole omia www-sivuja.  

terv. Maire Saukko, jaoston pj. v. 2010-2011 

 

 

 

 

 



 

 

Elintarvikealan tapahtumia 

 

 Tapahtumalistaus  tästä linkistä pääsee katselemaan elintarvikealan tapahtumia 

 

Leipomoalan tapahtumia 

Tammikuu 21.-25. Sigep, Rimini  
Konditoriatuotteet, leivät, suklaa ja jäätelö. 
www.sigep.it 
 
 Tammikuu 20.-29. International Grüne Woche, Berliini  
www.gruenewoche.de  
 
 Tammikuu-helmikuu 29.1.-1.2. ISM, Köln  
Makeisteollisuuden messutapahtuma. 
www.ism-cologne.com 
 
 Helmikuu 15.-18. BioFach, Nürnberg  
Luomuruoan suurin maailmanlaajuinen messutapahtuma. 
www.biofach.de 
 
 Maaliskuu 3.-7. Europain. Pariisi  
Leipomo- ja konditoria-alan ammattimessut, joiden yhteydessä myös leipureiden MM-kilpailut. 
www.europain.com 
 
 Maaliskuu 9.-14. Internorga, Hampuri  
Hotellit, ravintolat, catering, leipomo- ja konditoria-ala. 
www.internorga.fi  
 
 Huhtikuu 17.-20. FHA Food & Hotel Asia, Singapore   
Kansainvälinen ruoka-alan messutapahtuma, mukana myös leipomot.  
www.foodnhotelasia.com  
 
 Toukokuu 8. Elintarvikepäivä, Helsinki  
Suomen suurin vuosittainen elintarvikealan koulutustapahtuma. 
www.etl.fi  
 
 Toukokuu 10.-12. Bakery China, Shanghai  
www.bakery-china.de  
  
Kesäkuu 13.-15. Modern Bakery Moscow, Moskova  
Kansainväliset leipomo- ja konditoria-alan ammattimessut. 
www.modernbakery-moscow.com 
  
Elokuu 10.-12. Suomen Leipuriliiton 112. vuosikokous ja kesäpäivät, Kokkola  
www.leipuriliitto.fi 
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