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    Toimintakertomus 2012 

     
 
Toimintavuosi 2012: 
 
Vuosi 2012 oli Elintarvikealan Opettajien jaoston 29. toimintavuosi. Jaosto kuuluu 
Ammatillisiin opettajiin eli AO ry. Jaosto toimi jälleen aktiivisesti. 
 
Jäsenistö: 
 
Jaostossa oli 62 jäsenmaksun maksanutta jäsentä (v 2011 79, 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 kokouksessa 24.9.2011 Joensuussa vuosiksi 2012–2013 valitsemassa 
johtokunnassa on toiminut puheenjohtajana Hilkka Tuominiemi Seinäjoelta, 
varapuheenjohtajana Mauri Manninen Kuopiosta, sihteerinä Riitta Schwartz Turusta, 
rahastonhoitajana Anne Rekola Sastamalasta. Muut johtokunnan jäsenet olivat Maire 
Saukko Oulusta, Johanna Stenström Hämeenlinnasta ja Jukka Tarvainen Tampereelta. 
 
Toiminnantarkastajina tilikaudelle 2012 ovat olleet Tuija Ijäs ja Elina Pihlava, 
varatoiminnantarkastajina Esa Salo ja Anne-Marie Mäkinen. 
 
Johtokunta kokoontui kolme kertaa: Tampereella tammikuussa, Jyväskylässä huhtikuussa 
ja Joensuussa lokakuussa. 
 
Jäsentiedotteita on lähetetty sähköpostitse kolme, keväällä kaksi ja syksyllä 1. 
 
 
Jaoston kokous ja koulutuspäivät:  
 
Jaoston kokous pidettiin Porvoossa 5. lokakuuta, jaoston koulutuspäivien yhteydessä, 
Porvoon ammattiopiston Pomotalossa. Läsnä oli 24 jäsentä. 
Koulutuspäiville 5.-6. 10. Porvoossa osallistui noin 30 opettajaa. 
Perjantaina opetusneuvos Pirkko Laurila kertoi elintarvikealan koulutuksen tilanteesta, 
SEL:n liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen kertoi heidän toiminnastaan, iltapäivällä 
vierailtiin Malmgårdin kartanossa http://malmgard.fi/, jossa tutustuimme oluen 
valmistukseen, päivän lopuksi Leipurin Oy kertoi toiminnastaan. 
Lauantaiaamuna tutustuttiin Porvoon vanhaan kaupunkiin. Iltapäivällä Teemu Leinonen 
kertoi tekemästään elintarvikealan opettajien valmiustutkimuksen tuloksista ja Katri 
Paasonen esitteli leipomoalan tutkintotoimmikunnan toimintaa. Päivien päätteeksi Riina 
Länsikallio AO:sta kertoi miten opettajien jaksamiseen voidaan vaikuttaa.  
 

http://malmgard.fi/
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Taitaja2012 tapahtuma Jyväskylässä 
 
Jyväskylässä pidettiin Taitaja2012 tapahtuma 24. - 26.4.2012. Jyväskylässä 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 AO rylta 2000 €. 
Jäsenmaksuina saatiin 1950 €. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


