
  

1 

 

                                                  
    Toimintakertomus 2011  

     
 
Toimintavuosi 2011: 
 
Vuosi 2011 oli Elintarvikealan Opettajien jaoston 28. toimintavuosi. Jaosto kuuluu 
Ammatillisten oppilaitosten opettajiin eli AOO:n. Jaosto toimi jälleen aktiivisesti. 
 
Jäsenistö: 
 
Jaostossa oli 79 jäsenmaksun maksanutta jäsentä (v 2010 79, v 2009 64, v 2008 81, v 
2007 85, v 2006 77, v 2005 91 jäsentä). Jäsenistöstä on pidetty opettajarekisteriä ja 
oppilaitosrekisteriä. 
 
Jaoston johto ja toimihenkilöt:   
 
Jaoston kokouksen 1.6.2009 Oulussa vuosiksi 2010–2011 valitsemassa johtokunnassa on 
toiminut puheenjohtajana Maire Saukko Oulusta, varapuheenjohtajana Mauri Manninen 
Kuopiosta, sihteerinä Riitta Schwartz Turusta, rahastonhoitajana Anne Rekola 
Sastamalasta. Muut johtokunnan jäsenet olivat Seija Dahlgren Seinäjoelta, Johanna 
Stenström Hämeenlinnasta ja Jukka Tarvainen Tampereelta. 
 
Tilintarkastajina tilikaudelle 2011 ovat olleet Tuija Ijäs ja Elina Pihlava, varatilintarkastajina 
Esa Salo ja Anne-Marie Mäkinen. 
 
Johtokunta kokoontui kolme kertaa: Tampereella tammikuussa, Kuopiossa toukokuussa ja 
Joensuussa syyskuussa. 
 
Jäsentiedotteita on lähetetty sähköpostitse yksi toukokuussa. 
 
 
Jaoston kokous ja koulutuspäivät:  
 
Jaoston kokous pidettiin Joensuussa 23. syyskuuta, jaoston koulutuspäivien yhteydessä, 
Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditoriossa. Läsnä oli 23 jäsentä. 
Koulutuspäiville 23.- 24.9.2010 Joensuussa osallistui noin 30 opettajaa. 
Perjantaina aiheina olivat henkilökohtaistaminen, osaamisen arviointi, tutkinnon 
perusteiden toteutuminen ja ammattia tukevat tutkinnon osat. Päivän päätti tutustuminen 
Linnunniemen osaamiskartanoon ja siellä nautittu päivällinen 
Lauantaina tutustuttiin Ilomantsissa villisian kasvatukseen: villisikatarha  Villi-Ilo http://villi-
ilo.net; sammen kasvatukseen: kaviaaritehdas Caviar ja viinitilan toimintaan: Hermannin 
viinitila http://www.hermanninviinitila.fi. Lounas syötiin Parpeinvaaralla, 
http://parppeinpirtti.fi, jossa saimme maistella paikallisia tuotteita ja kunnan edustaja kertoi 
meille Ilomantsin elinkeinoelämästä. 
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Taitaja kisat Kuopiossa 
 
Kuopiossa pidettiin Taitaja kisat 27.4.–29.4.2010. Kuopiossa oli kilpailulajina leipomo-
konditorian koulutusala. Jaoston jäsenet osallistuivat sekä kisojen järjestämiseen, että 
osallistujien ohjaukseen. 
 
 
 
Yhteydet ja vaikuttaminen 

Uudet tutkinnon perusteet on otettu käyttöön lukukauden 2009–2010 alussa.  

Jaosto on toiminut aktiivisesti oppilaitosten ja opettajien yhteistyön edistäjänä mm. 
opetusmateriaalihankkeissa, jolloin on saatu uusien tutkinnon perusteiden mukaisia 
oppikirjoja.  

Jaosto osallistuu elintarvikealan koulutuksen kehittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen 
yhdessä alan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ja opetusviranomaisten kanssa. Jaoston 
jäseniä on mukana elintarvikealan koulutustoimikunnassa ja elintarvikealan 
tutkintotoimikunnissa: elintarvikealan tutkintotoimikunta, leipomoalan tutkintotoimikunta, 
liha-alan tutkintotoimikunta ja meijerialan tutkintotoimikunta. 

 
Talous 
 
Toiminta-avustusta saatiin AOO:lta 2000 €. 
Jäsenmaksuina saatiin 1950 €. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


