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Toimintakertomus 2015 
  

 
Toimintavuosi 2015 
Vuosi 2015 oli Elintarvikealan Opettajien jaoston 32. toimintavuosi. Jaosto toimi 
ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen elintarvikealan opettajien järjestönä ja 
kuuluu Ammatillisin opettajiin eli AO ry. Jaosto toimi aktiivisesti järjestäen alakohtaisia 
koulutuksia ja tapaamisia. 
 
Jäsenistö 
Jaostossa oli 57 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 2.6.2015 Helsingissä valittiin jaoston puheenjohtajaksi 
Hilkka Tuominiemi, Seinäjoki (puheenjohtaja vuodesta 2012-), jäseniksi Maire Saukko, 
Oulu, (2006-), Satu Nygård, Helsinki, (2014-), Jukka Tarvainen, Tampere, (rahastonhoitaja 
2014-, johtokunnassa vuodesta 2006-), Liisa Helamaa, Hämeenlinna, (2014-), Marja-
Leena Loukkola, Pori, (sihteeri vuodesta 2014-) ja Hanna Oinonen, Tampere. 
 
Toiminnantarkastajina tilikaudella 2015 ovat olleet Hanna Oinonen ja Anne-Mari Mäkinen 
sekä varatarkastajiksi Jukka Aaltonen ja Heli Laukka. 
 
Toimintavuonna 2015 johtokunta kokoontui kolme kertaa: 1/2015 Tampere, 6/2015 
Helsinki, 9/2015 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 Ruokamatka  2. - 4.6.2015 Viron Tarttoon  
Jaoston vuosikokous pidettiin Helsingissä Opetushallituksen tiloissa 2.6.2015, johon 
osallistui 34 alan opettajaa. Ennen kokousta saimme kuulla opetusneuvos Markku 
Kokkosen ajankohtaiset asiat ammatillisen koulutuksen sektorilta. Jaosto tarjosi 
osallistujille lounaan OPH:n ravintolassa, jonka jälkeen matkattiin Länsi-satamaan, josta 
lähdimme Ruokamatkalle Viroon, Tarttoon. Matkakertomus liitteenä. 
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Jaoston koulutuspäivä 25.9.2015 
Elintarvikealan opettajien jaosto järjesti jäsenilleen koulutuspäivän 25.9.2015 Tampereella,  
johon osallistui 30 alan kouluttajaa. Päivän aiheina olivat koulutuskohtaiset toteutukset 
uudistetun elintarvikealan perustutkinnon tutkintosuunnitelman mukaan ja muuttuneet 
pakkausmerkintäsäännökset, jotka on syytä ottaa alan opetuksessa huomioon.  
 
Koulutuksen edustajat esittivät omat koulukohtaiset toteutussuunnitelmat sekä 
resurssoinnit, mitä yhä niukkenevassa taloustilanteessa on eri puolilla suomen. Aihe 
puhutti kovasti jäsenistöä ja sitä, miten alan koulutuksen mahdollisen ”alasajon” sekä eri 
puolilla olevien yt:en aiheuttamista muutoksista tulevaisuudessa selvitään.  
 
Pakkausmerkinnöistä olivat luennoimassa Tampereen kaupungin terveystarkastaja Maija-
Liisa Rantala ja teollisuuden näkökulmaa pakkausmerkintöjen muutoksista oli kertomassa 
Saarioisten laatujohtaja Anneli Hautaniemi.  

   
Taitaja 2015 tapahtuma Turussa 
Turussa pidettiin Taitaja2015 ammattitaitokilpailut 5-7.5.2015, jossa elintarvikealalta oli 
vain konditoria-laji 501 mukana. 
 
Jaoston jäseniä on osallistunut 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 2015 
järjestettiin tammikuussa Seinäjoella.  

 
 
Yhteydet ja vaikuttaminen 

Jaosto on toiminut aktiivisesti oppilaitosten ja opettajien yhteistyön edistäjänä mm. 
opetusmateriaalihankkeissa, jolloin on saatu uusien tutkinnon perusteiden mukaisia 
oppikirjoja. Elintarvikealan opettajat  (jo eläköityneet) Maija-Liisa Välimäki (nyk. Saloniemi) 
ja Tuija Ijäs tiedustelivat koulutuspäivien yhteydessä 25.9.2015 jäsenistöltä mahdollisten 
opetusmateriaalien tarpeesta. Maija-Liisa on aiemmin kirjoittanut uuden 
Hygieniaosaaminen – oppikirjan, josta on painos loppunut.  

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 6000 €. 
Jäsenmaksuina saatiin 1710 €. 
 


