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Toimintavuosi 2016
Ammattiyhdistysliike on haastavien aikojen edessä kun yhteiskunnallinen muutosprosessi kohdistuu voimakkaammin kenties kuin koskaan aikaisemmin tällä vuosikymmenellä palkansaajiin. Yhteiskunnallisia
merkkejä on olemassa siitä, että ammattiyhdistysliikkeen toimintaoikeuksia halutaan rajoittaan poliittisilla
päätöksillä työmarkkinoiden rakenteisiin puuttumalla mahdollisesti ns. pakottavalla lainsäädännöllä. Aiemmin työmarkkinoilla valinnut kolmikantainen sopimisenkulttuuri on murentumassa kun poliittinen enemmistö haluaa muuttaa työmarkkinoiden yleisesti hyväksyttyjä pelisääntöjä.
Yhteiskunnan poliittisen ilmapiiriin muuttumisen taustalla ovat kansantalouden vaikeudet että velkaantuminen sekä poliittiset päämäärät. Toimintavuoden aikana tulemme näkemään millaiseen muotoon sosiaalinen oikeudenmukaisuus, neuvottelukulttuuri ja yhteiskunnallinen ilmapiiri asettuvat. Ammattiyhdistysliikkeen tehtävänä on puolustaa jäsentensä yhteiskunnallista asemaa erilaisissa olosuhteissa niin, että heidän
kohtuullinen sosioekonominen asema säilyy yhteiskunnassa.
Elintarvikealan rakennemuutos jatkuu edelleen kuten tähänkin saakka, johon vaikuttavat myös globaalit
markkinat, Euroopan jäätyneet konfliktit (mm. Ukraina), Euroopan Unionin pakotepolittikka suhteessa Venäjään jne. Venäjä on ja on ollut Suomen tärkein elintarvikkeiden vientimaa ennen pakotepolitiikkaa. Elintarvikeala on ollut sijaiskärsijä EU:n talouspolitiikassa kun siihen ovat kohdistuneet EU:n pakotepolitiikan
toimenpiteet kohtuuttoman ankarasti. Se on merkinnyt työpaikkojen menetyksiä ja osittain lisännyt myös
työttömyyttä alalla.
Sianlihan tuotannon osalta PTT:n ennusteet näyttävät 4 prosentin laskua kuluvaan vuoteen nähden, joten
ne ovat dramaattiset samoin kuin teollisuuden tuotantomäärien ja liikevaihdon lasku. Ennusteet lupaat,
joillekin tuotantoaloille seesteisempää ajanjaksoa kuten siipikarjalihatuotantoon, joka on kasvussa niin tuotannon kuin kulutuksenkin suhteen. Monien epävarmuustekijöiden takia auvoisia aikoja ei ole odotettavissa
elintarvikealalle työllisyyteen yms. toiminta-alueellamme eikä koko maassa.
Ammattiosasto 2016
Ammattiosaston tavoitteet ja toimintaedellytykset pysyvät ennallaan toimintavuonna kun taloudellinen kivijalka pidetään kunnossa. Toimintavuonna jokainen toimintatapahtuma tulee perustua harkittuun ja suunniteltuihin toimenpiteisiin talousarviokehyksien puitteissa. Jäsenistön suuntaan tehdään uusia toimintatapa-avauksia järjestämällä mm. jäsentoreja työpaikoilla aluksi ainakin kerran vuodessa. Samalla tutkitaan
tietoliikenneyhteyksien hyödyntämistä ammattiosaston toiminnassa.
Toimintavuonna edelleen luottamushenkilöorganisaatio huolehtii siitä, että järjestäytymisaste pysyy korkeana työpaikoilla. Tulevana vuonna tuetaan luottamushenkilöiden toimintaa monilla keinoilla: koulutuksella, vapaamuotoisilla tilaisuuksilla, tietoliikenneyhteyksiä parantamalla. Toimintavuonna harkitaan minitablettien hankintaa luottamushenkilöiden käyttöön, joilla he voivat olla suoraan internetyhteydessä ammattiosastoon, liittoon tai muihin organisaatioihin jäsenistöä koskevissa asioissa sekä niitä voivat hyödyntää myös jäsenistö tarpeisiinsa.
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. (ammattiosaston, säännöt)
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Ammattiosaston kokoukset
Ammattiosaston syys-ja kevätkokoukset järjestetään sääntöjen edellyttämällä tavalla. Johtokunnan tehtävänä on toimeenpanna sääntöjen määräykset syys- ja kevätkokouksien osalta. Mahdollisia jäsenkokouksia
pidetään johtokunnan päätöksellä tai jos viidesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii johtokunnalta. Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut järjestävät kokouksia tarpeelliseksi katsomistaan aiheista työhuonekunnissaan. Pääluottamusmiehet tai työsuojeluvaltuutetut antavat selvityksen ammattiosaston johtokunnalle kokousaiheista ja päätöksistä tarvittaessa tai sitä erikseen pyydettäessä.
Johtokunnan kokoukset
Ammattiosaston johtokunnan kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Johtokunnan
kokoukset kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää aikaisemmin sähköpostilla, kirjeellä, Internet-kotisivulla tai
matkapuhelimen tekstiviestillä. Kokouskutsuun liitetään mahdollisuusien mukaan kokouksessa käsiteltävät
aiheet
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 edustajavalinnat
Ammattiosasto valitsee edustajat yhteistyöjärjestöjen kokouksiin syyskokouksessa. Edustajat informoivat
johtokuntaa yhteistyöjärjestöjen kokouksista. Yhteistyöjärjestöjen kokousasioita käsitellään johtokunnassa
sekä tarvittaessa ohjeistetaan edustajia tuomaan esille johtokunnan näkemyksiä käsiteltävään asioihin järjestöjen kokouksissa.
Toiminnan rahoitus
Ammattiosaston toiminnanrahoitus tapahtuu pääsääntöisesti jäsenmaksupalautuksista tulevilla tuotoilla
sekä jäsenten omavastuu osuuksilla tapahtumista. Jäsenmaksupalautus liitolta on 12 prosenttia jäsenen
maksamasta jäsenmaksusta ja työttömyyskassan jäsenmaksupalautus on 12 prosenttia. Ammattiosaston
rahasijoitukset ovat turvallisiksi luokitelluissa kohteissa Nordean rahasto toiminnan kautta sijoitettu. Johtokunta on katsonut, että jäsenmaksupalautuksia ei ole syytä sijoittaa riskipääomaan.
Tietokonetuki luottamushenkilöille
Luottamushenkilöiden tietokonehankintoja tuetaan vakiintuneen käytännön mukaisesti myös toimintavuonna 2016, tukisumma päätetään johtokunnan kokouksessa toimintavuoden alussa. Tietokonetukihakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot: hakemusosa, ostoskuitit, pankkitilin numero tuen maksamista varten
sekä sähköpostiosoite.
Koulutustoiminta
Ammattiosasto korvaa luottamushenkilöiden kouluttautumisesta johtuvia ansiomenetyksiä harkinnanvaraisesti. Liitto korvaa muita koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Toimintakaudella lähetetään tiedotteita
opiskelumahdollisuuksista luottamushenkilöille. Liiton Kiljava Opistolla tai muissa opistoissa järjestämiä
kursseja pidetään esillä toimintavuoden aikana ja kehotetaan luottamushenkilöitä hakeutumaan liiton koulutukseen. Lisäksi huomioidaan aluejärjestön järjestämä koulutus toimintavuonna ja harkitaan omia illan
mittaisia koulutuksia jäsenille ja luottamushenkilöille.
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Tiedotustoiminta
Ammattiosaston jäsenille tiedotetaan järjestettävästä toiminnasta monikanavaisesti. Tiedotusvälineinä käytetään: työpaikkojen ilmoitustauluja, ammattiosaston kotisivuja, luottamushenkilötiedotteita, sähköpostia,
Facebookia (ammattiosaston Facebook-sivu uudistetaan toimintavuoden aikana), Instagramia, Elintae- lehteä ja alueen päivälehtiä. Luottamushenkilöille lähetetään suunnitelmakaudella sähköpostilla tiedotteita tai
käytetään muita virtuaalisia tekniikoita.
Palkansaajalehdet
Jäsenistön palkansaajalehtien tilauksia tuetaan johtokunnan päättämällä tavalla myös toimintavuonna
2016.
Kotisivut - www.sel52.fi
Ammattiosaston kotisivuja www.sel52.fi - osoitteessa ylläpidetään toimintavuonna siten, että siellä ovat
esillä 52:n toiminta yms. Sivuston käyntitiheyttä nostetaan keskustelupalstan sääntelyn moderoinilla lopetuksella toimintavuonna. Keskuspalstalta poistetaan aktiivisella seurannalla epäasialliset ja loukkaavat kirjoitukset sekä sivustolle nimetään johtokunnan toimesta vastuuhenkilö. Sivustoa tuodaan esille erilaisissa
ammattiosaston reklaameissa.
Sivustolle avataan puheenjohtajan, liittovaltuuston, liittohallituksen jäsenten-palsta, jossa he kirjoittavat
ammattiyhdistysliikettä koskettavista ajankohtaisista asioista. Kotisivuista tehdään reklaami työpaikkojen
ilmoitustauluille. Siinä kerrotaan myös, että luottamushenkilöillä on tietoliikenneväline halussaan, joka on
myös jäsenten käytettävissä.
Muu ammattiosaston toiminta
Ammattiosaston toiminnassa on edelleen ostotoimintaan ja omiin järjestelyihin perustuvia tapahtumia. Seinäjoella ulkopuolisten järjestämiin tapahtumiin osallistumista tuetaan pääsylippujen muodossa. Tarjonnassa pidetään perinteiset Seinäjoen yleisötapahtumat mutta niiden sisältöalueet johtokunta harkitsee
erikseen.
Ammattiosaston pikkujoulu
Ammattiosaston pikkujoulu järjestetään marras- tai joulukuussa, joka on ammattiosaston vuoden päätapahtuma. Pikkujoulun järjestelyissä käytetään ko. palveluiden tarjoajien palveluksia myös esiintyjien osalta.
Jäsenille myydään tilaisuuteen pääsyliput siten, että johtokunta määrittelee lipulle omavastuuhinnan. Tapahtumaan myydään ns. avec-lippu samaan hintaan kuin jäsenelle.
Kesäteatteri-tapahtuma 2016

Kesäkaudella järjestetään kesäteatteri-tapahtuma alueen kesäteattereissa sekä tapahtumasta peritään omavastuuosuus johtokunnan tekemällä päätöksellä. Järjestelysisältöä tarkastellaan erikseen johtokunnan päättämällä tavalla.
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Jäsenten huomionositukset
Ammattiosasto lähettää onnittelukortin niille jäsenille, jotka täyttävät 50, 60, 70, etc. Ajasta iäisyyteen siirtyneitä jäseniä muistetaan sikäli kun ne tulevat ammattiosaston toimijoiden tietoon. Vuosittain ammattiosaston entiset luottamushenkilöt kutsutaan erityisvieraina pikkujouluun kun he ovat täyttäneet 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 2016
Kauhajoen Ruokamessujen pääsylipun hintaa tuetaan myös toimintavuonna. Johtokunta määrittelee lipputuen suuruuden. Tuki maksetaan lippukantaa tai kuittia vastaan.
Taitaja-kilpailut Seinäjoella 2016
Taitaja-kilpailussa kilpailevat ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret ja siinä on lajeja 44. Taitaja-kilpailut järjestetään Seinäjoella 10.–12.5.2016. Ammattiosasto tukee tapahtuman pääsylippuja jäsentensä
osalta johtokunnan päättämällä tavalla.
Seinäjoen Asuntomessut 8.7. – 7.8.2016
Asuntomessualueena Seinäjoella on Pruukinranta. Ammattiosasto tukee jäsenten pääsylippuja asuntomessuille johtokunnan päättämällä tavalla ja siitä tiedotetaan jäsenille hyvissä ajoin ennen asuntomessuja.
Huvipuistojen lipputuki 2016
Ammattiosasto tukee jäsenten huvipuistojen pääsylippuja johtokunnan määrittelemällä tavalla. Lipputuen
piiriin kuuluvat huvipuistot ammattiosaston johtokunta päättää toimintavuoden alussa.
Seinäjoen yleisötapahtumat
Ammattiosaston johtokunta harkitsee tapahtumakohtaisesti Seinäjoen yleisötapahtumien kuten Tangomarkkinoiden. Provinssi 2016, Vauhtiajot ja Solar Sound-festivaalin pääsylippujen tukemista.
Liiton talvi- ja kesäpäivät 2016
Tapahtumista tiedotetaan ammattiosaston jäsenille. Tiedottaminen aloitetaan, kun tapahtumien viralliset
ohjelmat on julkistettu. Ammattiosaston toimijat hoitavat päivistä tiedottamisen ja järjestävät kuljetukset
tapahtumapaikalle. Ammattiosaston osallistujia tuetaan majoituksen osalta niin, että sen on saman-suuruinen kaikille 52:n osallistujille. Päivärahakäytäntö lopetetaan tulevana toimintakautena.
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SEL:n talvipäivät Vierumäellä 13. - 14.2.2016
Talvipäivät järjestetään Liikuntakeskus Vierumäellä, Heinolassa, helmikuussa. Ammattiosasto tiedottaa tapahtumasta, järjestää yhteiskuljetuksen, ottaa 52 osanottajien ilmoittautumiset vastaan sekä tukee tasasuuruisella summalla majoittumista talvipäiville.
SEL:n kesäpäivät Jyväskylässä 27. - 28.8.2016.
SE:n kesäpäivät järjestetään Jyväskylässä, elokuussa. Ammattiosasto tiedottaa tapahtumasta, järjestää yhteiskuljetuksen, ottaa 52 osanottajien ilmoittautumiset vastaan sekä tukee tasasuuruisella summalla majoittumista kesäpäiville.
Virkistyspäivä luottamushenkilöille
Luottamushenkilöille järjestetään virkistyspäivä johtokunnan määrittelemässä paikassa ja aikana. Virkistyspäivän ohjelmaan kuuluu sekä koulutusta että vapaamuotoisempaa ohjelmaa. Lisäksi pyritään samaan tapahtuman kustannusten kattamiseen sponsori.
Jäsentorit 2016
Ammattiosaston pääluottamusmiehet järjestävät yhteistyössä muiden luottamushenkilöiden kanssa keväällä tai syksyllä jäsentorit, joissa jäsenillä on mahdollisuus tulla keskustelemaan ammattiosaston edustajien tai muiden asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisesta teemasta. Jäsentorien järjestelykustannukset otetaan huomioon talousarviossa. Jäsentorien yhteydessä suoritetaan lomakekysely ja vastanneiden kesken
arvotaan johtokunnan päättämä tavara tai muu palkinto.

Paikalliset jäsenkorttietuudet
Ammattiosasto neuvottelee jäsenkorttietuuksia jäsenille paikallisista palveluyrityksistä silloin kuin se on
mahdollista. Toimintavuonna käydään neuvottelu mm. Valion tehdasmyymälän edustajien kanssa sen saamiseksi jäsenkorttietuuden piiriin.

