
 

 
 

 

 

JÄSENTIEDOTE 1 / 2013 

 

Hyvää kevään alkua alan opettajat 

Elintarvikealan opettajien 30 – vuotis koulutuspäivät vietetään tänä vuonna nääs Tampe-
reella, heti kesän alussa 3-4.6.2013. Tarkempaa infoa lähetellään myöhemmin kun lopulli-
nen ohjelma, hinta ym. on selvillä. 

Koulutuspäiviin liittyen kyselenkin onko jäsenistöllä mahdollisesti kuvia ja tarinoita vuosien 
varrelta alaan liittyen. Materiaalin voisi lähettää tai skannata minulle tai Hilkalle. 
Samoin olisiko teillä ehdottaa muistamisia viirillä, joita voitaisiin 30 vuotuisjuhlassa myön-
tää. Hilkka on ehdottanut viiriä Pirkko Laurilalle. Pirkkohan jää eläkkeelle ensi syksynä. 
Hän on tehnyt mittavan työn elintarvikealan koulutuksen kehittämisessä, eli varmaankin 
viirin ansainnut.  

Nuorten ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen 
vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna Joensuun Areenalla 14.–16.5.2013. 
Tapahtumaan odotetaan n. 35 000 kävijää. Elintarvikealaahan siellä edustaa tänä vuonna 
kondiittorit. 

Elintarvikealan opettajien nettisivut löytyvät osoitteesta  
elintarvikealanopettajat | Just another WordPress.com site 

Sieltä löytyy tietoa jaoston toiminnasta, tästä päivästä ja historiastakin, myös nämä jäsen-
tiedotteet laitetaan sinne nähtäväksi.  Suosittelen tutustukaahan sivuihin! 
 
Rahastonhoitaja Anne Rekolalta on tullut postia kaikille jäsenmaksujen maksuun liittyvistä 
toimintaohjeista, viitenumeron käytöstä ym. Tässä on Annen yhteystiedot jos kysyttävää. 
anne.rekola@sasky.fi   
puh.040- 526 5607 

Laitan liitteeksi jäsenmaksu kaavakkeen ja viitenumerot 

 Elintarvikealan tapahtumia 

Tapahtumalistaus  tästä linkistä pääsee katselemaan elintarvikealan tapahtumia 

Leipomoalan tapahtumia 

Huhtikuu 24.-27. Modern Bakery Moscow, Moskova  
Kansainväliset leipomo- ja konditoria-alan ammattimessut. 

www.modernbakery-moscow.com 

Huhtikuu 26.-28. Lähiruoka ja luomu, Helsinki 
www.finnexpo.fi 
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Toukokuu 7. Elintarvikepäivä, Helsinki  
Suomen suurin vuosittainen elintarvikealan koulutustapahtuma. 

www.etl.fi 

Toukokuu 20.-22. Bakery China, Shanghai 
www.bakery-china.de 

 

Toukokuu 26.-27. Scandinavian Bakey Fair, Kööpenhamina 
Leipomoalan messutapahtuma 

www.bkd.dk 

Elokuu 9.-11. Suomen Leipuriliiton 113. vuosikokous ja kesäpäivät, Vuokatti, Sotkamo 
www.leipuriliitto.fi 

Syyskuu 3.-5. Pactec, Helsinki 
Pakkaaminen ja materiaalinkäsittely. 

www.finnexpo.fi 

Lokakuu 5.-9. Anuga, Köln 
Maailman johtava elintarvikkeiden messutapahtuma. 

www.anuga.com 

Lokakuu 6.-9. IBIE, Las Vegas 
Leipomoalan messut Nevadassa 

www.ibie.org 

Lokakuu 19.-22. Südback, Stuttgart 
Saksan suurin käsityövaltaisen leipomo- ja konditoria-alan messutapahtuma 

www.messestuttgart.de 

Marraskuu 22.-24. ELMA, Helsinki 
Helsingin maaseutumessut 

www.finnexpo.fi 

 
 
 
 
terveisin Mauri Manninen  

varapuheenjohtaja, tiedottaja 

Kuopio 

044 785 3229 

mauri.manninen@sakky.fi 
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