
JÄSENTIEDOTE 2 / 2018  
 

 
Jos jäsentiedote ei tavoita kaikkia alan opettajia ja elintarvikealan 
opettajat ry:n jäseniä, niin toivottavasti välität tietoa eteenpäin. 
Muistahan ilmoittaa osoitetietojen muutoksista sihteerille 
johanna.hankimaa-khezami@winnova.fi  
 

Lukuvuosi on hyvässä vauhdissa ja reformin sekä vuosityöajan tuomat muutokset alkavat näkyä 
toiminnassa. Keskellä muutoksia on hyvä, että meillä elintarvikealan opettajilla on toimiva yhteisö, joka 
ajaa alan opettajien ja koko elintarvikealan koulutuksen asiaa. 
 
Elintarvikealan jaoston koulutuspäivät järjestettiin kesäkuussa 5.-6.6.2018 Espoossa. 
Koulutuspäiville osallistui 26 elintarvikealan opettajaa ympäri Suomen. Koulutuspäivät olivat oikein 
onnistuneet. 
 
Jaoston vuosikokous pidettiin Tampereella 9.11.2018. Vuosikokouksen yhteydessä kuultiin 
ajankohtaista tietoa vuosityöajasta ja Taitaja-kilpailuista 2019. Vuosikokouksessa hyväksyttiin 
vuoden 2017 toimintakertomus sekä tilinpäätös. Myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2019 sai hyväksynnän. Edellisessä jaoston vuosikokouksessa valittu johtokunta jatkaa samalla 
kokoonpanolla vuoden 2019. Vuosikokous valitsi johtokunnan jäsenistä elintarvikealanopettajien 
jaoston puheenjohtajaksi Hanna Oinosen. Muut johtokunnan jäsenet ovat Johanna Hankimaa-
Khezami Porista, Päivi Katajamäki Seinäjoelta, Jukka Tarvainen Tampereelta, Osmo Korhonen 
Oulusta, Satu Nygård Helsingistä ja Mervi Timonen. 
 
Koulutusmatka Sloveniaan 
Vuosikokouksessa esiteltiin jaoston matka Sloveniaan, Ljubljanaan 3. – 7.6.2019. Matkan 
valmistelut on aloitettu ja valmisteluja johtaa Johanna Hankimaa-Khezami. Varauksia matkalle 
otetaan vastaan heti alkuvuodesta, ja johtokunta tiedottaa tästä tarkemmin lisää. Varauksissa 
etusijalla on ne henkilöt jotka ovat maksaneet jaoston jäsenmaksun vuodelta 2018. Jaoston tuen 
saavat ne, ketkä ovat maksanut myös vuoden 2019 jäsenmaksun. Matkan kustannukset tulevat 
olemaan noin 700€/henkilö, ja jaosto maksaa 300€/henkilö, joten mukaan lähtijöille jää itselle 
maksettavaa noin 400€. Maksu maksetaan kahdessa erässä, asiasta tulee tarkemmat ohjeet heti 
alkuvuodesta. 
 
Vuosikokous 2019 pidetään Helsingissä koulutusmatkan esitapahtumana maanantaina 3.6.2019 klo 
10.00. Kokous pidetään Stadin ammattiopiston Meritalon toimipaikassa (Haapaniemenkatu 7-9, 
00530 Helsinki) 
 
Jäsenyys  
Nyt on viimeinen hetki maksaa jäsenmaksu 2018. Maksa jäsenmaksu 20€ tilille FI5710453000457704. Jos 
et ole saanut viitenumeroa nimellesi, niin kirjoita viestikenttään nimesi, jotta tiedämme, kenen maksusta 
on kysymys.  
 
Perustutkinnon perusteiden uusiminen 
sähköposti 9.11.2018, Markku Kokkonen: 
 

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden (Oph:n määräys OPH-2722-2017) uudistamistyö 
käynnistyy vuoden 2019 alusta. Tässä työssä uudistetaan tutkinnon muodostuminen ja 
tutkintokohtaisten ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, arviointikriteerit ja 
ammattitaidon osoittamistavat. Uudet elintarvikealan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 
1.8.2020. Uudistamistyö toteutetaan kolmikantaisesti. Opetushallitus haluaa kuulla teidän 
mielipiteitänne tutkinnon perusteiden uudistamistarpeista. Voimassa olevat elintarvikealan 
perustutkinnon perusteet ovat luettavissa osoitteessa  



https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3328285. 
 

Vastaaminen tapahtuu osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/101A2DF6C60DD118 
avautuvalla kyselylomakkeella. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä. Vastausaikaa on 30.11.2018 
saakka. Opetushallitus toivoo, että välittäisitte tätä viestiä eteenpäin yhteistyötahoillenne ja 
yrityksen/organisaation sisällä. 

 
Annan tarvittaessa lisätietoja tutkinnon perusteiden uudistamisesta ja tästä verkkokyselystä. 

 
Yhteistyöterveisin, 

 
Markku Kokkonen 
Opetusneuvos 
Ammatillinen osaaminen  
Opetushallitus  
PL 380 (Hakaniemenranta 6)  
00531 Helsinki  
puh. 0295 331 102 
www.oph.fi  

 
  
Elintarvikealan opettajien jaosto toimii yhteisen edun nimissä OAJ:n toimintaperiaatteiden mukaan. 
Olemme OAJ:n AO ry:n alainen jaosto ja siksi haemme vuosittain AO:lta avustusta, joka on 
toiminnallemme tärkeä tuki. AO:n tuen ansiosta voimme järjestää jäsenille ajankohtaisia koulutuspäiviä 
sekä tutustumiskäyntejä koti- sekä ulkomaan kohteissa vuosikokouksen hyväksymän 
toimintasuunnitelman mukaisesti.  
 
Näkyvyys  
Elintarvikealan opettajien nettisivut löytyvät osoitteesta 
https://elintarvikealanopettajat.wordpress.com. Nettiosoitteesta löytyvät vuosittaiset jäsentiedotteet 
sekä ajankohtaista tietoa jaoston toiminnasta. Olemme myös FB:ssa, Ryhmä Elintarvikealan opettajat. 
Pysy mukana, mitä tapahtuu ja osallistu! 
 

Hyvää alkanutta lukuvuotta 2018 - 2019! 
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