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   Toimintakertomus 2006  
     

 
Toimintavuosi 2006: 
 
Kulunut vuosi oli  jaoston  24 toimintavuosi. Jaosto on toiminut aktiivisesti. 
 
Jäsenistö: 
 
Ammatillisten oppilaitosten opettaiien (AOO) jäseniä. Elintarvikealan opettajien jaostossa 
oli 77 jäsenmaksun maksanutta jäsentä vuonna 2006 (vuonna 2005 91 hlöä)  
Kannattajajäseneksi liittyi Pulla-Pirtti ja Kasvishovi Oulusta. Jäsenistöstä on pidetty 
opettajarekisteriä ja oppilaitosrekisteriä. 
 
Jaoston johto ja toimihenkilöt: 
 
Jaoston kokouksen 30.9.2005 vuosiksi 2006-2007 valitsemassa johtokunnassa 
puheenjohtajana on toiminut Maire Saukko Oulusta, varapuheenjohtajana Marja-Leena 
Stenberg Kokkolasta, sihteerinä Ulla Hildén Seinäjoelta ja rahastonhoitajana Anne-Marie 
Mäkinen Tampereelta. Muut johtokunnan jäsenet olivat Jukka Tarvainen Tampereelta, 
Mauri Manninen Kuopiosta, Päivi Laaksonen-Reuna Turusta. Tilintarkastajiksi tilikaudelle 
on valittu varsinaiset Hanna Oinonen ja Pirjo Makkonen ja varalla Jukka E.Aaltonen ja 
Heikki Nuutinen. Johtokunta kokoontui yhteensä kolme kertaa Tampereella 27.1. 
Taitajakisojen yhteydessä, Kokkolassa 31.3. ja Porissa 28.9. Jäsentiedotteita on lähetetty 
sähköisesti kolme kertaa. 
 
Tapahtumat: 
Jaoston kokous:  
 
Jaoston kokous pidettiin Porissa 29.9.2006. Kokouksessa oli 27 jäsentä. 
 
Koulutuspäivät: 
 
Elintarvikealan opettajien jaosto järjesti onnistuneet koulutuspäivät Porissa 29.- 30.9.2006 
yhdessä Porin ammattiopiston kanssa. Koulutuspäiville osallistui vain 35 jäsentä, mutta 
ihan hyvä saavutus, kun ottaa huomioon ajankohdan, joka kesäisen ulkomaanmatkan 
takia jouduttiin pitämään kiireisenä syysaikana. Ohjelmassa oli seuraavia aiheita: 
 
- Ammattiosaamisen näytöt: Lehtori Arto Helminen esitteli materiaalin ” 

Ammattiosaamisen näytöt ammatillisessa perustutkinnossa osana opiskelijan 
arviointia” . Lisäksi saatiin ideoita, miten näyttöjä on suunniteltu eräissä oppilaitoksissa. 

- Uudistuva elintarvikelainsäädäntö ja sen tuomat muutokset. Kehityspäällikkö Marko 
Jori Pyhäjärvi-instituutista esitteli, miten omavalvonta muuttuu, millainen on 
Hygieniapaketin sisältö ym. tärkeää 
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- Porin kaupungin vastaanotolla saimme tutustua paikalliseen herkulliseen 
perinneruokatarjontaan. 

- Pori on merkittävä tuulienergian tuottaja, mihin saimme tutustua vierailulla 
Hyötytuulipuiston energiantuotantolaitokseen Reposaaressa. 

- Kävimme seuraamassa Reposaaressa taidokasta kalankäsittelyä ravintola 
Merimestassa, missä nautimme myös maittavan kala-aterian. 

- Kulttuurinnälkää tyydytimme vierailulla Noormarkussa Alvar Aallon suunnittelemassa 
Villa Maireassa. Oli todella mahtava ja harvinainen kokemus. 

- Koulutuspäivillä oli esillä myös Otavan kustantamat Elintarvikealan oppikirjat. 
 
 
 
Vaikuttaminen: 
 
Jaosto kartoitti elintarvikealan opettajien mielipiteitä kyselyllä, jonka tarkoituksena oli 
saada eväitä elintarvikealan opetussuunnitelmien uudistamiseen. Yhteenveto toimitettiin 
Opetushallitukseen ylitarkastaja Pirkko Laurilalle ja jäsenistölle. Jaoston jäseniä oli 
Elintarvikealan koulutustoimikunnan järjestämässä elintarvikealan koulutuksen 
kehittämisseminaarissa 12.5.2006 Helsingissä.  
Lehtori Tarja Ängeslevä on toiminut elintarvikealan koulutustoimikunnan jäsenenä. 
Aikuisten näyttötutkintojen kehittämiseen osallistuvissa tutkintotoimikunnissa ovat olleet 
seuraavat opettajajäsenet: leipomoalan tutkintotoimikunnassa Eila Kiilamaa, Seppo 
Hirvijärvi ja Aimo Pohjanen, liha-alan tutkintotoimikunnassa Hannu Hohtari, Marja-Leena 
Hirvonen ja Pertti Leino, Meijerialan tutkintotoimikunnassa Kirsti Kalaja ja Thorleif 
Nordström ja yleisen elintarvikealan tutkintotoimikunnassa Seija Knuutila, Eeva Salminen 
ja Maire Saukko. 
Lehtori Pekka Rannikko Turusta on toiminut AOO:ssa elintarvikealan opettajien 
edustajana. 
 
Oppimateraalia ovat olleet uudistamassa ja tekemässä useat alan opettajat. Jaoston 
jäsenistä Hilkka Tuominiemi, Arto Helminen, Jukka Tarvainen ovat olleet AEL:n Näyttöjen 
sanansaattaja –projektissa elintarvikealan koordinaattoreina.  
 
Ulkomainen opintomatka: 
 
Jaoston opintomatka Puolan matkalle kesäkuussa 5.-9.6.2006 osallistui 22 jäsentä ja 
kolme ei-jäsentä. Matka suunniteltiin yhteistyössä Foodwestin ja Puolan Elopakin ja  
puolalaisen matkatoimiston Quo vadis kanssa. Matkanjohtajina toimivat Maire Saukko ja 
Ulla Hildén. Ohjelmassa oli tutustumiskäyntejä elintarvikealan ja catering-alan opetukseen 
yliopistossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa Varsovassa ja Krakovassa sekä 
teollisuusleipomoon ja meijeriin. Kulttuurikohteina oli Varsova, Krakova, Auschwitz ja 
suolakaivokset Wielizcassa. Jaoston tuki oli 100 € / jäsen. 
 
Talous: 
 
Jäsenmaksuja saatiin 1820 €.  Toiminta-avustusta saatiin AOO:lta 1500 €. 
Kannattajajäsenmaksua 120 €. 
 
 


