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AOO:n Elintarvikealan opettajien jaosto     

 

 
 

Toimintakertomus vuodelta 2007   
 

Yleistä: 

Vuosi 2007 oli AOO:n (Ammatillisten oppilaitosten opettajat) Elintarvikealan opettajien 
jaoston 24. toimintavuosi, joka oli edelleen  aktiivinen. 
 
Jäsenet ja kannattajajäsenet: 
 
Elintarvikealan opettajien jaostossa oli 85 jäsenmaksun maksanutta jäsentä vuonna 2007. 
( v 2006 77 hlöä). Kannattajajäseneksi liittyi Condite Oy Naantalista. Jäsenistöstä on 
pidetty opettajarekisteriä ja oppilaitosrekisteriä. 
 
Jaoston johto ja toimihenkilöt: 
 
Toimintavuoden 2007 johtokunnassa (valittu 30.09.2005) 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 2007 (Porissa 28.9.2006) on 
valittu varsinaiset Hanna Oinonen ja Pirjo Makkonen ja varalla Jukka E.Aaltonen ja Heikki 
Nuutinen. Johtokunta kokoontui yhteensä kolme kertaa; Joensuussa 1.2.Taitaja-kisojen  
yhteydessä, Seinäjoella 4.5. ja 6.9. Jaoston kokous pidettiin Ilmajoella 7.9.2007, jossa 
valittiin uusi johtokunta vuosiksi 2008 - 2009. 
 
Tiedotus: 
Jäsentiedotteita on lähetetty sähköisesti kolme kertaa, maaliskuussa, toukokuussa ja 
syyskuussa, joissa on ollut tietoa ajankohtaisista tapahtumista. 

Tapahtumat:  

Jaoston kokous:  

Jaoston kokous järjestettiin Seinäjoen koulutuspäivien yhteydessä syyskuussa 8. 
Ilmajoella Koskenkorvan Trahteerissa. 

Koulutuspäivät: 

Jaoston vuosittaiset koulutuspäivät järjestettiin syyskuun 7.-8.     Seinäjoella ja Kauhajoella 
yhdessä Foodwestin ja Seinäjoen ammattioppilaitoksen kanssa. Ohjelmassa oli mm. 
seminaariesitelmät kuluttajakäyttäytymisestä, AOO:n puheenvuoro opsin uudistuksesta 
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edunvalvonnan kannalta, ammatillista ajankohtaista sekä tutustumista etelä -pohjalaiseen 
pienyrittäjyyteen  Hämes-Havusessa RUOKA-MESSUILLA.  

Yhteydet ja vaikutustoiminta: 

Opetussuunnitelmien uudistukseen vaikutettiin aktiivisesti osallistumalla. Ops-
uudistustyöryhmiin osallistui  Ilkka Pellinen  ja Markus Yli-Hemminki  (liha-ala), Marja-
Leena Tikkanen   ja Marja-Leena Loukkola  (elintarviketeknologia) ja  Anni Ratilainen ja 
Eila Kiilamaa  (leipomo-ala)  ja pyytämällä lausuntoja jäseniltä OPS-luonnoksesta. 

Elintarvikealan tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi elintarvikkeiden 
valmistajan ammattia esitettiin uutena lajina ensin näytöslajiksi ja myöhemmin 
kilpailulajiksi Taitajakisoihin, jota varten johtokunta asetti työryhmän (Seija Kelahaara, Liisa 
Hietakorpi, Ilkka Pellinen, Marja-Leena Stenberg, Maire Saukko, Hilkka Tuominiemi) 
viemään hanketta eteenpäin.     

Jaosto on toiminut oppilaitosten ja opettajien yhteistyön edistäjänä myös mm. 
opetusmateriaalihankkeissa.  

Jaosto osallistuu elintarvikealan koulutuksen kehittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen 
yhdessä alan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ja opetusviranomaisten kanssa: mm. 
elintarvikealan koulutustoimikunnassa on varsinaisena jäsenenä Maire Saukko, jonka 
varajäsenenä Marja-Leena Tikkanen. Koulutustoimikunnassa varajäsenenä on myös Tarja 
Ängeslevä. Aikuisten näyttötutkintojen kehittämiseen osallistuvissa leipomo-, liha-, meijeri- 
ja yleisen elintarvikealan tutkintotoimikunnissa on elintarvikealan opettajien edustus. 

Talous: 

Jaostolle etsittiin kannattajajäseniä yrityksistä ja uusia jäseniä myös uusista  opettajista. 
Jäsenmaksu oli 20 € / opettaja ja kannattajajäsenmaksu   väh 100 €. Jäsenmaksuina 
saatiin 1800 €, josta jäsenmaksuina 1700 €  ja kannattajajäsenmaksuina 100 €. AOO:n 
tuki oli 2000 €. 

johtokunta  17.4.08 Hki 


