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Toimintakertomus 2014 
  

 
Toimintavuosi 2014 
Vuosi 2014 oli Elintarvikealan Opettajien jaoston 31. toimintavuosi. Jaosto toimi 
ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen elintarvikealan opettajien järjestönä ja 
kuuluu Ammatillisin opettajiin eli AO ry. Jaosto toimi jälleen aktiivisesti. 
 
Jäsenistö 
Jaostossa oli 44 jäsenmaksun maksanutta 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 12.9.2014 Seinäjoella valittiin jaoston puheenjohtajaksi 
Hilkka Tuominiemi, Seinäjoki (puheenjohtaja vuodesta 2012-), jäseniksi Maire Saukko, 
Oulu, (2006-), Mauri Manninen, Kuopio (varapuheenjohtaja vuodesta 2006-), Satu Nygård, 
Helsinki, (2014-), Jukka Tarvainen, Tampere,(rahastonhoitaja 2014-, johtokunnassa 
vuodesta 2006-), Liisa Helamaa, Forssa, (2014-), Marja-Leena Loukkola, Pori, (sihteeri 
vuodesta 2014-). 
 
Toiminnantarkastajina tilikaudelle 2014 ovat olleet Eila Aspinen ja Ulla Hilden, 
varatoiminnantarkastajina Esa Salo ja Anne-Marie Mäkinen. 
 
Toimintavuonna 2014 johtokunta kokoontui kolme kertaa: 1/2014 Tampere, 9/2014 
Seinäjoki, 11/2014 Tampere. 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 Seinäjoella 12.9.2014 koulutuspäivän yhteydessä 
Mallaskosken panimon tiloissa, Vesitorninkatu 1, Seinäjoki. Läsnä oli 16 jäsentä. 
Koulutuspäivään Seinäjoella osallistui 19 opettajaa.  
 
Koulutuspäivän ohjelma sisälsi Etelä-Pohjanmaan alueen elintarvikealan koulutuksen 
esittelyä eri koulutusasteilla, ammatillinen toinen aste, ammattikorkea- ja yliopistokoulutus. 
Samaan aikaan oli Sedu Aikuiskoulutuksessa Liha-alan tutkintotoimikunnan koolle 
kutsuma tilaisuus, jossa alan kouluttajat kävivät esittäytymässä. Opetushallituksen 
elintarvikealanvastaava opetusneuvos Markku Kokkonen tuli jaoston vuosikokoukseen 
kertomaan elintarvikealan ajankohtaisia kuulumisia.  

http://elintarvikealanopettajat.wordpress.com/
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Tutustumiskäynneillä käytiin tutustumassa Foodwest Oy:n tuotekehitystoimintaan sekä 
Atrian Oyj:n Logistiikkakeskukseen.  
 
Ulkomaan opintomatka kesällä 2014 Norjaan peruuntui, koska halukkaita lähtijöitä ei ollut 
riittävästi. Matkatoimistolle tilitettiin ennakkomaksuna 3000 euroa, jota ei palautettu. 
Matkaohjelma oli mielenkiintoinen, mutta hinta korkea ja vain muutama matkalle halukas 
oli saanut taustaorganisaation rahoituksen. 
 
 
Taitaja 2014 tapahtuma Lahdessa 
Lahdessa pidettiin Taitaja2014 ammattitaitokilpailut Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa 
8.–10.4.2014, 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 finaaliin valitaan kahdeksan kilpailijaa. Kondiittori- lajin semifinaalit 2014 
järjestettiin 14.1.2014 Turun ammatti-instituutissa ja Torniossa Ammattiopisto Lappiassa. 

 
 
Yhteydet ja vaikuttaminen 

Jaosto on toiminut aktiivisesti oppilaitosten ja opettajien yhteistyön edistäjänä mm. 
opetusmateriaalihankkeissa, jolloin on saatu uusien tutkinnon perusteiden mukaisia 
oppikirjoja. Elintarvikealan opettaja Maisa Välimäki on kirjoittanut uuden 
Hygieniaosaaminen – oppikirjan. 

 

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 5000 €. 
Jäsenmaksuina saatiin 1320 €. 
 


