
JÄSENTIEDOTE 1 / 2019 
 

 
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  
 

 
Hyvää alkanutta vuotta kaikille elintarvikealan opettajille! Muutoksien keskellä elintarvikealan opettajien 
jaosto haluaa toteuttaa mielenkiintoisia tapahtumia opettajille. Vuonna 2019 kohokohta tulee olemaan 
opintomatka Sloveniaan kesäkuussa. Jaoston puheenjohtajana toimii Hanna Oinonen Tampereelta 
(hanna.oinonen@tampere.fi) ja sihteerinä toimii Johanna Hankimaa-Khezami. Heihin voit olla 
yhteydessä, jos mielessäsi on ideoita tai ajatuksia jaoston toiminnan kehittämiseksi. 
 
Jäsenmaksu 2019 
Nyt on aika maksaa vuoden 2019 jaoston jäsenmaksu. Maksa 20€ tilille FI5710453000457704. 
Henkilökohtaiset viitenumerot löytyvät erillisestä liitteestä. Jos listalta ei löydy viitenumeroa nimellesi, 
niin kirjoita maksun viestikenttään oma nimesi, jotta tiedämme, kenen jäsenmaksusta on kysymys.  
 
Koulutusmatka Sloveniaan Ljubljanaan 3. – 7.6.2019 
Matkaohjelma: 
Maanantai  3.6.  Lento Ljubljanaan iltapäivällä. Ilta vapaata tutustumista ympäristöön. 
Tiistai   4.6.  Tutustuminen elintarvikealan koulutukseen Ljubljanassa 
    Käynti paikallisessa leipomossa ja mahdollisesti liha-alan yrityksessä 
    Kiertokävely vanhassa kaupungissa 
    Yhteinen illallinen linnan lähistöllä 
Keskiviikko  5.6.  Tutustuminen elintarvikealan koulutukseen Mariborissa 
    Vierailu Kocbekin öljytehtaalla, kurpitsaöljyn valmistus 
    Tutustuminen Celjen vanhaan kaupunkiin 
Torstai  6.6.  Retkipäivä Bledjärvelle 
    Käynti viinitilalla järven lähistöllä 
perjantai  7.6.  Omatoiminen tutustuminen Ljubljanan ruokamarkkinoihin 
    Paluulento iltapäivällä   
 
Matkaohjelmaan voi tulla vielä joitakin muutoksia ja tarkennuksia. Matkan valmisteluja johtaa 
Johanna Hankimaa-Khezami.  
 
Matkan kustannukset tulevat kokonaisuudessaan olemaan noin 700€/henkilö, ja jaosto maksaa 
tukea jäsenilleen 300€/henkilö, joten mukaan lähtijöille jää itselle maksettavaa noin 400€. 
Ensimmäinen erä 100€ on maksettava helmikuun loppupuolella ja loppuosa noin 300€ huhtikuussa. 
 
Ilmoittautuminen matkalle alkaa maanantaina 4.2.2019. Matkalle pääsee mukaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä 30 ensimmäistä jäsentä. Jos lähtijöitä on enemmän kuin 30, on 
etusijalle he, joilla on sekä jäsenmaksu 2018 (viime vuoden puolella) että jäsenmaksu 2019 
maksettu. Mitään ennen 4.2.2019 tehtyjä varauksia ei voida huomioida, vaan kaikki jäsenet ovat 
samassa asemassa. Maksakaa siis vuoden 2019 jäsenmaksu heti ja ilmoittautukaa heti 4.2. mukaan 
matkalle. 
 
 
 
  



Jaoston vuosikokous 2019 
Vuosikokous pidetään Helsingissä koulutusmatkan esitapahtumana maanantaina 3.6.2019 klo 10.00. 
Kokous pidetään Stadin ammattiopiston Meritalon toimipaikassa (Haapaniemenkatu 7-9, 00530 
Helsinki). 
 
Ennen kokousta klo 9.30 kaikki ovat tervetulleita kahville Hakaniemen hallin väistötilaan 
(Hakaniemen torilla). Kahvituksen maksaa jaosto. 
 
Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden uusiminen 
Perustutkinnon tutkinnon perusteet uudistetaan kuluvan vuoden aikana. Asiasta tiedotetaan lisää 
mahdollisimman pian. 
   
 
 
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 vuotta 2019! 
 
 
 
 

EOJ:n johtokunta 


