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    Toimintakertomus 2013 

  
 
Toimintavuosi 2013: 
Vuosi 2013 oli Elintarvikealan Opettajien jaoston 30. toimintavuosi. Jaosto toimi 
ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen elintarvikealan opettajien järjestönä ja 
kuuluu Ammatillisin opettajiin eli AO ry. Jaosto toimi jälleen aktiivisesti. 
 
Jäsenistö: 
Jaostossa oli 81 jäsenmaksun maksanutta jäsentä (v 2012 62; 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 rekisteriä ja sen lisäksi 
on ylläpidetty oppilaitosrekisteriä niistä oppilaitoksista, jotka järjestävät elintarvikealan 
ammatillista koulutusta. 
 
Jaoston johtokunta ja toimihenkilöt:   
Jaoston yleisessä kokouksessa 24.9.2011 Joensuussa valittiin jaoston puheenjohtajaksi 
vuosiksi 2012–2013 Hilkka Tuominiemi Seinäjoelta. Varapuheenjohtajana toimi 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 2013 ovat olleet Eila Aspinen ja Ulla Hilden, 
varatoiminnantarkastajina Esa Salo ja Anne-Marie Mäkinen. 
 
Johtokunta kokoontui kaksi kertaa Tampereella; 1/2013 ja 6/2013.  
Lisäksi johtokunta hoiti asioita sähköpostin välityksellä. 
 
Tiedotus: 
Jäsentiedotteita on lähetetty sähköpostitse kaksi, maaliskuussa ja joulukuussa. 
Sähköpostitiedotuksen lisäksi tiedotusta jaetaan jaoston nettisivuilla 
http://elintarvikealanopettajat.wordpress.com/  
 
 
Jaoston vuosikokous ja koulutuspäivät:  
Jaoston vuosikokous pidettiin Tampereella 4. kesäkuuta 2013 vuosittaisten 
koulutuspäivien yhteydessä TREDU:n auditoriossa, os. Sairaalankatu 6, Tampereella. 
Läsnä oli 32 jäsentä.  
Koulutuspäiville 3.-4.6.2013 Tampereella osallistui 44 opettajaa.  
 
Koulutuspäivien ohjelma oli antoisa ja monipuolinen.  
Maanantaina 3.6. oli ohjelmassa erikoisruokavalioluento, Leipurin Oy: n esittely, 
tutustuminen Hervannan toimipisteen uusittuihin koulutustiloihin sekä laitteisiin ja 
konekantaan, sekä iltapäivällä oli tutustumismatka Saarioisten Sahalahden 
tuotantolaitokseen.  

http://elintarvikealanopettajat.wordpress.com/
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Tiistai 4.6. aloitettiin tutustumalla Tampereen kauppahallin myyntipisteisiin ja 
tuotantotiloihin.  Iltapäivällä jakaannuttiin neljään ryhmään, jotka tutustuivat valitsemiinsa 
kohteisiin: Linkosuo http://www.linkosuo.fi/, Tapola http://www.tapola.fi/tapola/ , 
Valio http://www.valio.fi ja Mokkamestarit http://www.mokkamestarit.fi/ . 
Kohteissa saatiin mielenkiintoiset esittelyt talojen toiminnasta ja tuotteista. 
 
Maanantai-illalla oli jaoston 30-vuotisristeily Pyhäjärvellä, jossa muistettiin ansioituneita 
jäseniä jaoston viirillä.  
 
Jäsenmaksun maksaneiden kesken arvottiin yllätyspalkinto, jonka sai Elina Pihlava. 
 
 
Taitaja 2013 tapahtuma Joensuussa 
Joensuussa pidettiin Taitaja2013 tapahtuma 14. - 16.5.2013, jossa elintarvikeala oli 
edustettuna vain kondiittori-kilpailulajissa. Jaoston jäsenet osallistuivat sekä kisojen 
järjestämiseen että kilpailuun osallistuvien opiskelijoiden ohjaukseen ja valmennukseen. 

Yhtenä merkittävänä yhteistyön kohteena on joka vuosi järjestettävät Taitaja- kisojen 
semifinaalit, joissa valitaan yhteensä 8 kilpailijaa. Kondiittori- lajin semifinaalit 2013 
järjestettiin Lapin ammattiopistossa, Rovaniemellä ja Koulutuskeskus Salpauksessa 
Lahdessa. 

Rovaniemellä osallistui semifinaaleihin 16 kilpailijaa ja Lahdessa osallistui 17 kilpailijaa, 
kumpaankin 9:stä eri oppilaitoksesta yhteensä 18 oppilaitoksesta.   

 
 
Yhteydet ja vaikuttaminen 

Viimeisimmät perustutkinnon perusteet on otettu käyttöön lukukauden 2009–2010 alussa 
ja nyt alkaa olla tutkinnon perusteiden toimivuudesta kokemusta.  

Ammattitutkintojen uudistusta on tehty lihateollisuuden at:n ja lihajalostajan at:n 
perusteissa. Elintarviketeollisuuden at:n ja elintarvikejalostajan at:n perusteet on uudistettu 
ja ne on painettu syksyllä 2013. Tutkintojen uudistustyötä ohjaa opetusneuvos Pirkko 
Laurila OPH:sta.  

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 ry:ltä 3000 €. 
Jäsenmaksuina saatiin 2430 €. 
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