
 

 
 

 

 

JÄSENTIEDOTE 1 / 2014 

 

Hyvää kevään alkua alan opettajat 

Ulkomaan matka, Norjaan Bergenin seudulle 3-6.6.2014 Johanna Stenström on suunnitellut matkaa ja nyt olisi 

ilmoittautumisen aika. 

Liitteenä matkasuunnitelma josta selviää aikataulu hinta ym. matkaan liittyvää. Viimeinen ilmoittautumispäivä  

15.4.2014  matkanjohtajalle  Johanna Stenström  puh +358 40967 1077   

sähköposti  johanna.stenstrom@hamk.fi 
 
 

Juuritullut uutinen, ehti vielä mukaan 
 
”Lihateollisuuden tutkimuskeskus irtisanoo kaikki työntekijänsä 
Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK:n hallitus on päättänyt lopettaa kaikki LTK:n toiminnot. 
Yhtiön kaikki 16 työntekijää irtisanotaan 4. helmikuuta alkaen. 
– LTK:n toiminta on ollut viime vuodet erittäin tappiollista, minkä vuoksi päädyimme toimintojen lopet-
tamiseen. Vaikka LTK:n toiminta lakkautetaan, niin sen tarjoamille palveluille ja työntekijöille on haettu 
ja haetaan edelleen jatkuvuutta muiden elintarvikealan kehittämisorganisaatioiden kanssa Suomessa, 
kertoo LTK:n toimitusjohtaja Mikko Salonen.” 
 

 

 

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

Sieltä löytyvät jäsentiedotteet, sekä tietoa jaoston toiminnasta. 

 

 
Messuja ja muita alan tapahtumia 2014 

 

Maaliskuu 8.-12. Europain-Intersuc, Pariisi 
Kansainväliset leipomo- ja konditoria-alan messut, mukana myös suklaa ja jäätelö. 

www.europain.com 

 

Maaliskuu 14.-19. Internorga, Hampuri  
Hotellit, ravintolat, catering, leipomo- ja konditoria-ala 

www.internorga.de 

 

Maaliskuu 19.-21. Gastro, Helsinki 
Horeca-alan ammattimessut 

www.messukeskus.com 

 

Huhtikuu 11.-13. Lähiruoka ja luomu, Helsinki 
www.messukeskus.fi 

 

Huhtikuu 23.-26. Modern Bakery Moscow, Moskova  
Kansainväliset leipomo- ja konditoria-alan ammattimessut. 

www.modernbakery-moscow.com 
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Toukokuu 13. Elintarvikepäivä, Helsinki  
Suomen suurin vuosittainen elintarvikealan koulutustapahtuma. 

www.etl.fi 

 

Toukokuu 13.-16. Bakery China, Shanghai 
www.bakery-china.de 

 

Toukokuu 8.-14. Interpack 2014, Düsseldorf  
Maailman suurin pakkausalan messu, joka järjestetään joka kolmas vuosi.   

www.interpack.com  

 

Syyskuu 18.-20. Sveriges Bageri & Konditorimässa, Tukholma 
Leipomoalan messutapahtuma. 

www.sverigesbagerimassa.se 

 

Lokakuu 8.-10. NordicFood & NordicPack 2014 , Tampere  
NordicFood ja NordicPack kokoavat yhteen elintarvike- ja pakkausalan 

päätöksentekijät, yritykset, ostajat ja vaikuttajat. 

www.nordicpackexpo.fi 

 

Lokakuu 18-21. Südback, Stuttgart 
Saksan suurin käsityövaltaisen leipomo- ja konditoria-alan messutapahtuma 

www.messestuttgart.de 

 

Lokakuu 19.-23. Sial, Pariisi 
Maailman johtava elintarvikkeiden messutapahtuma. 

www.sialparis.com 

 

Lokakuu 26.-27. Nordic Organic Food Fair and Natural Products Scandinavia, Malmö 
Luomuruoan skandinaavinen messutapahtuma. 

www.nordicorganicexpo.com. 

 

Marraskuu 8.-11.ELMA, Helsinki 
Helsingin maaseutumessut 

www.elmamessut.fi 

 
 

terveisin Mauri Manninen  

varapuheenjohtaja, tiedottaja 

Kuopio 

044 785 3229 
mauri.manninen@sakky.fi 
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