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Näin se kouluvuosi taas käynnistyy!  

Elintarvikealan opettajien opintopäivät ja vuosikokous Seinäjoella 12.–13. syyskuuta 2014 
Liitteenä tiedote jossa ohjelma ja aikataulu avautuvat tarkemmin. 
Maksaessa käyttäkää omaa viitenumeroa, joka löytyy liitteestä, samalla voi maksaa myös 
jäsenmaksun (30€) jos sattunut unohtumaan. Jos viitenumero puuttuu lähetä viesti  
jukka.tarvainen@tampere.fi Jukka toimittaa viitenumeron. 
Laskunhan voi maksaa ensin itse ja laskuttaa omaa työnantajaa matkalaskun  
kera/muodossa. Ulla Hilden hoitelee laskupuolen asioita. 
Sopivaa majoitusratkaisua voi hakea Seinäjoen majoitus sivuilta 

 
Taitaja 2015 
 järjestetään Turussa, jossa on vain konditoria-laji mukana. 
Taitaja- kisat järjestetään Seinäjoella 2016 ja sinne yritämme kovasti saada liha- ja elintar-
viketeknologiaa mukaan. Liha on jo melko varma, mutta teknologia on vielä vähän auki. 
Kisajärjestelyiden johtajaksi on nimetty Liisa Lähdesmäki ja alakohtaiset lajipäälliköt ovat 
Jarmo Paukku (varalla Päivi Puupponen) konditoria-laji, Antti Lakaniemi (?) liha-ala ja Mer-
ja Kivimäki (varalla Hilkka Tuominiemi) elintarviketeknologia. 
Kisatoimintojen järjestelyt ovat jo alkamassa lajipäälliköiden koulutuksilla. 
  
Kommentoikaa mitä mieltä olette, saadaanko liha-ala ja elintarviketeknologia kilpailulajeik-
si vai ovatko tulevaisuudessa vain näytöslajeina mukana? Löytyykö osallistujia oppilaitok-
sista? Alla semifinaalien sääntöjä, joiden kautta kilpailu on mahdollista toteuttaa. 
  
Jos kiinnostusta löytyy, niin semifinaalit täytyy periaatteessa Seinäjoen järjestää. 
Joten tarvitaan jo vahvaa ennakkotietoa, aletaanko suunnittelemaan semifinaaleja? 
  
Taitaja-semifinaalit järjestetään tammikuussa useilla paikkakunnilla ympäri Suomea. Semi-
finaalit toimivat Taitaja-kilpailun karsintakilpailuina. Lisäksi semifinaalitapahtuman tavoit-
teena on tehdä ammatillista koulutusta tunnetuksi. 
Semifinaaleissa karsitaan Taitaja-kilpailuun ilmoittautuneista yksilölajeissa pääsääntöisesti 
8 parasta kilpailijaa, parilajeissa 8 parasta paria ja joukkuelajeissa 8 parasta joukkuetta Tai-
taja-finaaliin. Virallisten lajien finaalikilpailijoiden lukumäärä määräytyy semifinaalikilpailuun 
ilmoittautuneiden perusteella alla olevalla tavalla. 
 
Jos semifinaaleihin ilmoittautuneita on 

 25 /< kilpailijaa/paria/joukkuetta, finaaliin pääsee 8 kilpailijaa/paria/joukkuetta 
 20–24 kilpailijaa/paria/joukkuetta, finaaliin pääsee 7 kilpailijaa/paria/joukkuetta 
 15–19 kilpailijaa/paria/joukkuetta, finaaliin pääsee 6 kilpailijaa/paria/joukkuetta 
 10–14 kilpailijaa/paria/joukkuetta, finaaliin pääsee 5 kilpailijaa/paria/joukkuetta 
 0–9 kilpailijaa/paria/joukkuetta, laji toteutetaan näytöslajina. 

 
+1-kilpailijat semifinaalissa 
Semifinaaleissa nimettyjen +1-lajien parhaiten menestynyt kilpailija pääsee lajinsa finaaliin. 
Mikäli lajin eri paikkakunnilla järjestettävät semifinaalit eivät ole vertailukelpoisia keske-
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nään, vaan finaaliin pääsy ratkaistaan paikkakuntakohtaisten kiintiöiden kautta, tulee +1-
kilpailijoille järjestää erillinen semifinaali. 
 
Semifinaalien järjestämisestä 
Semifinaaleista kokonaisuudessaan vastaa se kilpailujärjestäjä, jonka järjestämisvastuulla 
oleviin finaalikilpailuihin kyseisissä semifinaaleissa karsitaan. Semifinaalit tulee jakaa alu-
eellisesti niin, että kilpailijoilla on matkojen ja ajankohdan suhteen yhtäläiset mahdollisuu-
det osallistua semifinaaleihin; järjestämispaikan päättää Taitaja-finaalin kilpailujärjestäjä 
lajiohjausryhmän esityksestä. 
Semifinaalien yhteyteen on suositeltavaa järjestää erilaisia kilpailun tavoitteita tukevia ta-
pahtumia yleisölle ja kilpailuhuoltajille. 

 
 
 
Tulevaa koulutusta 

 VASTUULLINEN RUOKAKETJU – Ravitsemus- elintarvike- ja maatalousalan opettajien pedagoginen 

kehittäminen 
 (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/ 
 
 
 
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 
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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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