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Ammattiosasto vuonna 2014
Ammattiosaston jäsenet ovat työssä kaikilla liiton sopimusaloilla ja he työskentelevät alueen pienissä, keskisuurissa ja suurissa elintarvikeyrityksissä. Jäsenmäärä on ollut muutosliikkeessä siten,
että uusia jäseniä on liittynyt mutta myös jäsenpoistumaa on tapahtunut.
Kyselyissä ammattiliitot koetaan tärkeiksi, mutta itse toimintaan osallistuminen on vähäistä. Toimintakenttä on muuttunut oleellisesti siitä, kun ammattiosasto perustettiin. Sääntömääräisten
kokousten pitäminen vaikeutuu koska jäsenet eivät käy aktiivisesti kokouksissa, vaan ovat vain
satunnaisesti kiinnostuneita toiminnasta.

Jäsenmäärän vaihtuvuus vuonna 2014
Ammattiosaston jäsenyyttä on haettu viimevuosina alle 100 henkilön vuosivauhdilla ja tuleva vuosi
näyttää hyvin samanlaiselta. Jäsenyyteen vaikuttavat erilaiset epävarmuustekijät. Jäsenmäärä on
suorassa yhteydessä elintarvikealan työpaikkoihin. Jäsenmäärä ei todennäköisesti tule kasvamaan
toimintavuonna vaan pysyy nykyisellä tasolla, koska myös jäsenpoistuma pysynee ennallaan.
Ammattiosaston tulevaisuuden kannalta on merkittävää millä tavalla jäsenet tulevat osallistumaan
ammattiosaston toimintaan tulevina vuosina. Elintarvike-yritysten uusiin työntekijöihin tulee olla
yhteydessä niin, että he ymmärtävät järjestäytymisen merkityksen sekä itsensä että koko alalla
työskentelevien etuna, vaikka liittoihin liittyminen on vapaaehtoista.

Ammattiosaston toiminnan tarkoitus
Ammattiosaston tarkoituksena on koota toiminta-alueellaan työskentelevät elintarvikealojen
työntekijät Suomen Elintarviketyöläisten Liiton toimintaan elintarviketyöläisten työ- ja palkkaehtojen sekä yleensä taloudellisten, sosiaalisten, oikeudellisten etujen sekä yhteiskunnallisen aseman
parantamiseksi. (SEL ry, säännöt)

Ammattiosaston kokoukset
Ammattiosaston kokoukset järjestetään sääntöjen edellyttämällä tavalla. Ylimääräisiä kokouksia
voidaan pitää johtokunnan päätöksestä tai jos viidesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Myös Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut järjestävät kokouksia tarpeelliseksi katsomistaan asioista. Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut raportoivat ammattiosaston johtokunnalle kokousaiheista ja päätöksistä.

2

Toimintasuunnitelma

2014

Johtokunnan kokoukset
Ammattiosaston johtokunnan kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Johtokunnan kokoukset kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää aikaisemmin sähköpostilla.
Jäsenten aloitteet johtokunnan kokoukselle tulee toimittaa puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen
kokousta sähköpostilla tai puhelimitse. Esitykset tulee aina toimittaa kirjallisena, jos ne sisältävät
taloudellisia asioita tai sellaisia asiakokonaisuuksia, jotka vaativat jatkoselvityksiä.

Ammattiosaston sidosjärjestöt
Ammattiosasto valitsee sidosjärjestöjensä kokouksiin henkilöt syyskokouksessa. Ammattiosaston
johtokunta käsittelee järjestöedustuksia järjestökohtaisesti toimintavuoden aikana ja tekee asiasta
esityksiä kevät- ja syyskokouksille mikäli ne katsotaan tarpeelliseksi tuoda em. kokouksiin.

Toiminnan rahoitus
Ammattiosaston toiminnanrahoitus tapahtuu pääsääntöisesti jäsenmaksupalautuksista tulevilla
tuotoilla. Jäsenmaksupalautus liitolta on 12 prosenttia jäsenen maksamasta jäsenmaksusta ja työttömyyskassan jäsenmaksupalautus on 12 prosenttia. Ammattiosasto on perinyt johtokunnan päätöksellä tapahtumapääsylippujen myynnistä omavastuuosuuksia ja myös sijoitustoiminnasta on
saatu kohtuullisia korkotuottoja.
Toimintaa järjestetään jäsenmaksupalautuksista saatavilla tuotoilla sekä tapahtumapääsylipuista
perittävillä omavastuuosuuksilla myös toimintavuonna 2014.
Ammattiosaston rahasijoitukset ovat turvallisiksi ja maltilliseksi luokitelluissa kohteissa Nordean
rahasto toiminnan kautta sijoitettu. Johtokunta on katsonut, että jäsenmaksupalautuksia ei ole
syytä sijoittaa riskipääomaan. Valittua toimintalinjaa tullaan tarkistamaan tulevana vuonna.

Tietokonetuki luottamushenkilöille
Luottamushenkilöiden tietokonehankintoja tuetaan vakiintuneen käytännön mukaisesti myös toimintavuonna 2014. Tukihakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot: hakemusosa, ostoskuitit, pankkitilin numero tuen maksamista varten sekä sähköpostiosoite.
Koulutustoiminta
Ammattiosasto korvaa luottamushenkiöiden kouluttautumisesta johtuvia ansiomenetyksiä. Liitto
korvaa muita koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia.
Toimintakaudella lähetetään tiedotteita opiskelumahdollisuuksista luottamushenkilöille. Liiton
Kiljava Opistolla järjestämiä kursseja pidetään esillä toimintavuoden aikana ja kehotetaan luottamushenkilöitä hakeutumaan liiton koulutukseen. Kursseja pyritään järjestämään myös paikallisesti.
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Tiedotustoiminta
Tiedottaminen ammattiosaston jäsenille on erityisasemassa, koska jäsenmäärä on niin suuri, että
on välttämätöntä käyttää monia kanavia tiedottamiseen. Tiedotusvälineinä käytetään työpaikkojen ilmoitustauluja, ammattiosaston kotisivua, luottamushenkilötiedotteita, sähköpostia, facebook:a, Elintae- lehteä ja alueen päivälehtiä. Luottamushenkilöille lähetetään suunnitelmakaudella
sähköpostilla tai tekstiviestillä tiedotteita, jotka liittyvät ammattiosaston tai liiton toimintaan.

Palkansaajalehdet
Palkansaajalehtien tilaamista helpottaakseen ammattiosasto antaa jäsenilleen lehtiedun. Edun
suuruuden määrittelee johtokunta.

SAK:n Palkkatyöläinen-lehti
SAK:n Palkkatyöläinen-lehti tilataan ammattiosaston johtokunnan jäsenille, jos he itse sitä haluavat.

Kotisivut - www.sel52.fi
Ammattiosaston kotisivua päivitetään aktiivisesti toimintavuonna sekä sen käyttömahdollisuuksia
toiminnassa kehitetään edelleen. Sivustolla ovat esillä ajankohtaiset tapahtumat ammattiosastossa, elintarvikealan uutiset jne.

Muu ammattiosaston toiminta
Ammattiosasto järjestää toimintavuonna tapahtumia jäsenilleen tai maksaa osan Seinäjoella järjestettävien tapahtumien pääsylippujen hinnoista. Tapahtumat on määritelty toimintasuunnitelmassa, mutta johtokunta voi tarvittaessa ottaa ohjelmistoon sellaisia tapahtumia, joita tässä
suunnitelmassa ei erikseen mainita. Tapahtumien lipputuista peritään omavastuuosuus, jonka
määrittelee johtokunta tapauskohtaisesti.

Ammattiosaston pikkujoulu
Ammattiosaston pikkujoulu järjestetään marras- tai joulukuussa. Pikkujoulun järjestelyissä käytetään Seinäjoen palveluiden tarjoajia. Jäsenille myydään tilaisuuteen pääsyliput siten, että johtokunta määrittelee lipulle omavastuuhinnan. Tapahtumaan myydään ns. avec-lippu samaan hintaan
kuin jäsenelle. Tapahtuma on ilmainen eläkeläisille, työttömille ja opiskelijajäsenille.

4

Toimintasuunnitelma

2014

Jäsenten huomionositukset
Ammattiosasto lähettää onnitteluadressin niille jäsenille, jotka täyttävät 50, 60, 70, etc. Ajasta
iäisyyteen siirtyneitä jäseniä muistetaan sikäli kun ne tulevat ammattiosaston toimijoiden tietoon.
Vuosittain järjestetään ammattiosaston entisille luottamushenkilöille juhlatilaisuus syystoimintakaudella kun he täyttävät 50, 60, 70 jne.

Kannustusstipendit
Ammattiosaston kannustusstipendit lahjoitetaan Seinäjoen ammattikoulun elintarvikelinjoilta
valmistuville. Lahjoitusstipendin suuruuden sekä kappalemäärän päättää johtokunta, vuosittain.
Ammattikoulun edustajat valitsevat stipendien saajat.

Kauhajoen Ruokamessut 2014
Kauhajoen Ruokamessujen pääsylipun hintaa tuetaan myös toimintavuonna. Johtokunta määrittelee lipputuen suuruuden. Tuki tullaan maksamaan lippukantaa/kuittia vastaan.

Huvipuistojen lipputuki 2014
Ammattiosasto jakaa lipputukia jäsenten huvipuistojen pääsylippuihin johtokunnan määrittelemällä tavalla. Lipputuen piirissä ovat seuraavat huvipuistot: PowerPark Alahärmä, Ähtärin Eläinpuisto,
Huvipuisto Wasalandia Vaasa, Särkänniemen Elämyspuisto Tampere ja Muumimaa Naantali.

Risteilymatkat – Jääkiekko-ottelut
Ammattiosasto järjestää matkan risteilylle ja jääkiekko-otteluun niin, että jääkiekko-ottelumatka
on alkuvuodesta ja risteilymatka syksyllä.

Seinäjoen yleisötapahtumat
Toimintavuoden aikana tuetaan Seinäjoella järjestettävien erilaisten yleisötapahtumien pääsylippuja, kuten Tangomarkkinat ja Provinssi-rock, vauhtiajojen kohtaloa mietitään tulevan vuonna.
Ammattiosaston johtokunta päättää lipputuen määrän hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tapahtumajärjestäjien kanssa sovitaan mm. pääsylippujen ostohinta, johon sovitetaan jäsenten omavastuuhinta lipuista.
Liiton talvi- ja kesäpäivät 2014
Tapahtumista tiedotetaan ammattiosaston jäsenille. Tiedottaminen aloitetaan, kun tapahtumien
viralliset ohjelmat on julkistettu. Ammattiosaston toimijat hoitavat päivistä tiedottamisen ja järjestävät kuljetukset tapahtumapaikalle. Osallistujille maksetaan ohjesäännön mukainen päiväraha,
jonka maksaminen edellyttää osallistumista kisalajeihin.
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Virkistyspäivä luottamushenkilöille
Luottamushenkilöille järjestetään virkistyspäivä johtokunnan määrittelemässä paikassa ja aikana.
Virkistyspäivän ohjelmaan kuuluu sekä koulutusta että vapaamuotoisempaa ohjelmaa.
Ideapark / Ikea ostosmatka
Ammattiosaston jäsenille järjestetään ilmainen linja-automatka Tampereen Ikeaan ja Ideaparkkiin
myös tulevana vuonna.

Touhutalon lastentapahtuma
Ammattiosaston jäsenien perheille ilmainen touhupäivä tullaan järjestämään alkuvuodesta.

Jäsenkortti alennuksia 2014
Vaasan oy leipomomyymälän tarjous -20 % kaikista myymälän tuotteista
Etelä-Pohjanmaan katsastus tarjoaa 5€ alennuksen määräaikaiskatsastuksesta
Pomppulan / Touhutalontarjous SEL52:n jäsenille. Alennus jäsenkorttia heilauttamalla -25 % normaalista sisäänpääsystä.
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva tarjoaa vakuutusetuja 52:n jäsenille.
Uusia ideoita tulevalle toimintakaudelle 2014
Joitakin uusia ideoita/muutoksia ammattiosaton toimintaan vuodelle 2014.
– Edelleenkin lipputuet aiheuttavat ylimääräistä työtä, katsellaan keinoja joilla mahdollistettaisiin suorat tuet.
– Mahdollinen kesäjuhla ammattiosastolle.
– Teatteri reissu saanee jatkoa, paikka ja aika suunnitteluun.
– Pikkujoulun vietolle mahdollisia vaihtoehtoja harkitaan
– Mahdollisia suoria alennuksia jäsenkortilla on toivottu, yhteistyökumppania etsintään.
– Lapsiperheet on toivottu toimintaa, olisiko jotain pientä talvitapahtumaa...
– Eläkeläisten toiminnan tukemista
– Nuorille jotain...
– Sijoitustoimintaan perehtymistä
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