
 

 
 

 

 

JÄSENTIEDOTE 3 / 2014 

 

Kesälomia odotellessa!  

Elintarvikealan opettajien opintopäivät ja vuosikokous Seinäjoella 12.–13. syyskuuta 2014 
 

Ulla Hilden Koulutuskeskus SEDU Seinäjoelta ilmoitti että, ohjelman juoni alkaa olla kasassa, vielä 
joitakin varmistuksia vaille valmis (savolaisittain se olisi alottamista vaelle valamis). Tarkemmin asi-
asta ilmoitellaan heti elokuun alussa. Ilmoittautuminen on elokuun loppuun mennessä. 
  
Tulevaa koulutusta 
  
VASTUULLINEN RUOKAKETJU – Ravitsemus- elintarvike- ja maatalousalan opettajien pedagoginen 

kehittäminen 
 
Ensi syksynä (18.9.2014) alkaa toisen asteen opettajille täydennyskoulutuskokonaisuus 
vastuullisesta ruokaketjusta. Koulutus koostuu viidestä 2-4 päivän koulutusosiosta, joita 
ovat 
  

-       Ruokaketjun ympäristövaikutukset 
-       Yrittäjyys 
-       Ihmisten hyvä ravitsemus osana ruokaketjua 
-       Eläinten hyvinvointi ja hyvä hoito sekä 
-       Bioenergia 

  
  
Osallistujille suositellaan osallistumista kaikkiin osioihin sillä ne on suunniteltu täydentä-
mään toisiaan, mutta toimivat myös yksittäin. Opettajat luovat koulutuksessa uusia mene-
telmiä työelämäyhteyksien ja työpaikkaohjaajien koulutukseen sekä ohjauksen kehittämi-
seen yhteistyössä kollegoidensa kanssa. Lisäksi koulutuksessa pohditaan tieto- ja viestin-
tätekniikan käytön mahdollisuuksia opiskelijoiden ohjauksessa ja arvioinnissa sekä tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntämistä työpaikkaohjaajien koulutuksen järjestämisessä. 
  
Koulutus lisää ruokaketjun opettajien välistä yhteistyötä ainutlaatuisella tavalla, sillä siihen 
voivat osallistua ravitsemus- ja elintarvikealan opettajien lisäksi myös maatalousalan opet-
tajat soveltuvin osin. 
  
Koulutus on osallistujille maksutonta ja sen voi suorittaa vaihtoehtoisesti joko monimuoto- 
tai etäopiskeluna. 
  
Tiedustelut 
Aija Kortesmaa 
aija.kortesmaa@helsinki.fi 
p. 040 569 4262 
 
Katso lisätietoja 
http://blogs.helsinki.fi/ruokaketju/ 
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Elintarvikealan opettajien nettisivuthan löytyvät osoitteesta  
elintarvikealanopettajat  Just another WordPress.com site 
Sieltä löytyvät jäsentiedotteet, sekä tietoa jaoston toiminnasta. 

 

Messuja ja muita alan tapahtumia 2014 

 
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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