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Puheenjohtajan tervehdys
Kiitän hallitusta ja jäsenistöä kuluneesta vuodesta! Käymme uuteen vuoteen taas tositoimin. Vuoden 2015 alkupuoliskolla
osallistumme 80 vuotta täyttävän Kalevalaisten Naisten Liiton juhlakonserttiin Finlandia-talolla Kalevalan päivänä 28.2.
Juhlavuoden teema on hienoudessaan: Ilon pitoa, ajan eloa. Yhdistys kustantaa osan jäsenten osallistumismaksusta.
Toukokuussa teemme puutarha- ja käsityöretken Viroon.

Marja
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Cotesin hallitus toivottaa kaikille jäsenille ja heidän läheisilleen
rentouttavaa joulunaikaa oheisen runon säkein.
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International Federation of Home Economics, IFHE

Kuva vas. Council kokous on IFHEä hallinnoiva elin ja se

Raportti Kandan London’ ista

järjestetään joka neljäs vuosi erikseen sovitussa maailman
kolkassa. Joka neljäs vuosi eli Council kokouksen
välivuonna on Kongressi sekin erikseen sovitussa
jäsenmaassa.

Council heinäkuussa 2014

C

ouncil kokous on IFHEä hallinnoiva elin ja se järjestetään joka neljäs vuosi erikseen sovitussa maailman kolkassa. Tämän
vuotisen kokouksen tärkeimmät päätettävät asiat olivat uuden puheenjohtajan ja talouden hoitajan valinnat. Aikasemmin
vuosikokouksessa Fuldassa helmikuussa oli asetettu ehdolle sudanilainen prof. Sidiga Washi, United Arab Emirates University,
Alain. Talouden hoitajaksi prof. Elisabeth Leicht-Eckardt , Oznabruckistä Saksasta. Pre-council eli council kokouksen aloittavana päivänä
sunnuntaina oli Symposium. Sen teemana oli eri ikäisten ravitsemus. Esitelmät on
luettavissa IFHE members only sivuilta.
Councilin virallisessa ohjelmassa oli tutustuminen Ontarion kotitalouden eri puoliin.
Virallisen yleiskokouksen rinnalla on komiteoiden kokoukset. IFHE Central and Eastern
European Countries Outreach committee piti muiden komiteoiden ohella
ohjelmakokouksen. Kokouksen osallistujat olivat tänä vuonna innokkaita aktiivisia
innovatiivisia ohjelman eteenpäin viejiä.

Kuva.

Päättäjäisillallisen paikallisia juustoherkkuja.
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Councilissa IFHE CEEC Outreach’in puolesta vein terveiset Tetyan Kalna –
Dubinuykilta. Hän ei arvellut voivansa pitää voimassa Fuldassa esittämäänsä
kutsua vuosikokoukseen Kieviin Ukrainaan 2016. Itäiseen Eurooppaan
laajenemisen komitealta on pyydetty retkeä, tutustumismatkaa, study touria,
itäisempään Eurooppaan joskus kun vuosikokous on Keski-Euroopassa.
Muiden komiteoiden kokouksista voi lukea Council kokouksen yhteenvedosta.
Councilin kokonaisohjelman sivujuohjelmina oli paikkakunnalle suunnatut
ruokateollisuuskäynnit, Niagaran putousten koko päivä retki ja mennoniittien
kulttuuriin tutustuminen.
Councilin aikana oli laaja käsityönäyttely Brescia yliopiston aulassa. Tilkkutyöt
ja neuleet hyvin esiteltyinä. Kehrääminen oli erikoisuutena, katso kuvat alla.
European Regional eli Euroopan alueellisen boardin, neuvottelukunnan
kokouksen sisältö on saatavilla IFHEn alla nimellä ”European Association for
Economics (EAHE)”.
Teksti ja kuvat

Leena Savisalo, Itäisen euroopan pj.
Chair of IFHE CEEC Outreach committee
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Puhdistusteknologinen
ylempi korkeakouluopetus ja tutkimus

P

uhdistuspalvelualan vaativuus ja työmäärät ovat merkittävästi lisääntyneet, ja siksi jatkuva työn ja
menetelmien kehittäminen ja osaamisen ylläpitäminen ovat erittäin tärkeitä. Puhtausteknologiseen
opetukseen ja tutkimukseen tulisi sisältyä cleantech -ajattelua ja cleantech -innovaatioiden soveltamista
puhdistusmenetelmien kehittämiseksi. Tällä käsitteellä tarkoitetaan ratkaisuja, joilla edistetään tuotteiden,
palveluiden, prosessien ja järjestelmien kestävää käyttöä ja haitallisten ympäristövaikutuksien pienentämistä.
Tämän vuoksi poikkitieteellinen puhdistusteknologinen tutkimus kaipaa asiantuntijoita ja tutkijoita, jotta uutta
teknologiaa voidaan sovellettuna ottaa alalle käyttöön ja näin vähentää työn fyysisiä kuormitustekijöitä.
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Tulevaisuudessa Suomessa ei valmistu ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneita puhdistusteknologian uusia osaajia ja pedagogeja
Helsingin yliopiston Maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa monitieteisen oppiaineen Koti- ja
laitostalousteknologian opetus alkoi vuonna 1969 ja päättyi vuonna 2007. Tätä asiantuntijuutta tarvitaan:
koulutuksien suunnittelutehtävissä, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen erikoisammattitutkinnon
opettajantoimissa korkeakoulututkinto on välttämättömyys. FIN-IFHE –neuvottelukunta on laatinut kannanottoa
puhdistusteknologisen ylemmän korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen puolesta. Toivomme, että tätä keskustelua
käydään lisää, jotta ratkaistaan opiskelumahdollisuus tämän alan monitieteellisiin ylempiin korkeakouluopintoihin,
jotka tähtäävät myös soveltavaan tutkimukseen Cleantech -ratkaisujen hyödyntämiseksi.

Ympäristöasioihin tulisi kiinnittää huomiota kaikessa opetuksessa
Puhdistuspalveluala kaipaa kehitykseen, suunnitteluun ja johtamiseen sellaista
ympäristöosaamista, jossa on otettu huomioon työn fyysiset ja psyykkiset tekijät kuin
myös muut riski- ja vaaratekijät. Puhtausteknologista syvällistä tietämystä ja
toiminnallista suunnittelua tarvitaan esimerkiksi alku- ja elintarviketuotannossa, laitosja hoivatalouksissa ja monilla muilla aloilla teollisuudessa. Puhdistuspalvelualan
arvostuksen ja ammatillisen työvoiman turvaamiseksi sosiokulttuurinen
ympäristöosaamisen pitäisi kuulua jokaisen kansalaisen perustaitoihin ja ammatilliseen
pätevyyteen. Kodin hoitoon , asumiseen ja ympäristöasioihin tulisi kiinnittää huomiota
kaikessa opetuksessa varhaiskasvatuksesta ammatilliseen ja myös korkeakoulu- ja
yliopistokoulutukseen. Tämä on mittava haaste koulutusjärjestelmälle ja erityisesti
opettajien osaamiselle ja osaamisen kehittämiselle, koska ympäristöasioissa vaaditaan sekä

Kuva. Luminometri mittauslaitetta käytetään
biologisen yleispuhtauden arviointiin.

alakohtaista soveltamista että laaja-alaista ympäristökysymysten ymmärtämistä.
Teksti Sirpa Hara
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Syksyn vuosikokouksessa valittiin uusi varapuheenjohtaja. Tutustu Elisaan!
Hei kaikki!
Olen Elisa Jalonen ja valmistunut Kuluttajaekonomiasta 2007. Ennen yliopistovuosia olin jonkin aikaa kaupan
alalla töissä ja ihmettelin joskus reklamoivia asiakkaita siitä, että ovat viemässä valituksensa kuluttajaasiamiehelle. Siitä se innostus sitten kuluttajan oikeuksista ja myöhemmin myös velvollisuuksista alkoi minua
kiinnostamaan. Vuosien varrella olen toiminut kouluttajana, tehnyt kuluttajatutkimuksia, viettänyt kesän
toimituksessa ja nyt viimeiset vuodet rahoitusalalla. Työajan jälkeen aloitan yleensä iltavuoron kahden vilkkaan
pojan äitinä ja kotielämä on opettanut minulle paljon uusia taitoja, kuten pitkäjänteisyyttä, aikataulujen
venyttämistä sekä muiden ohjaamista tiettyihin tavoitteisiin, vaikkei henkilöillä itsellään olisi motivaatiota
kohdallaan. Jos ja kun minulla on vapaa aikaa, vietän sitä Viikin Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnassa
tai liikunnan ja käsitöiden parissa. Haluaisin pian palata kirjojen pariin, mutta
nykyisellä tahdilla – 1 kirja per vuosi – sitä ei voi sanoa harrastukseksi. Cotesin
toimintaan lähdin mukaan, koska haluan olla mukana pohtimassa, miten
voisimme olla paremmin mukana jäsentemme työelämässä.
Terveisin Elisa

