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Toimintavuosi 2017
Suomen teollinen tuotanto on edelleen rakenteellisen muutoksen kourissa johtuen Suomen kansantalouden riippuvuudesta maailmantaloudesta. Euroopan ja maailman poliittinen tilanne on erittäin epävakaa
sekä markkinatalouden maailmanlaajuinen toiminta luo paineita myös Suomen kansantaloudelle. Sitä lisäävät vielä Euroopan Unioni EU:n kyvyttömyys tehdä poliittisia ja taloudellisia päätöksiä lyhyellä ja pitkällä
tähtäimellä.
Näillä osatekijöillä on ollut vaikutuksensa Suomen kansantalouteen, kun maan bruttokansantuote on matala tai miinusmerkkinen. Poliittisista ja yhteiskunnallisista muutospaineista johtuen ammattiyhdistysliike on
edelleen isojen yhteiskunnallisten haasteiden edessä haettaessa palkansaajien kannalta kohtuullisia ratkaisuja tulonjaossa (tal. kansantulon jakautuminen talousyksikköjen kesken).
Digitalisaation massiivinen esiinmarssi kaikilla tuotantoaloilla lisää paineita työn ja työllisyyden muutokselle. Ennusteiden mukaan Suomesta häviää n. 100 000 työpaikkaa tämän seurauksena tai siten se tuo niitä
sama verran lisää. Millaiset vaikutukset sillä on elintarviketeollisuudelle, jossa on jo nyt puoliautomaatio tai
automaatio viety pitkälle suurimmissa tuotantolaitoksissa. Robottien tuotantokapasiteetti vaatii laajemmat
markkina-alueet. Lisäksi tuotantolaitteiden investointikustannukset ovat sellaiset, että laitteiden pitää pyöriä yötä päivää. Digitalisaation vaatii myös ketteryyttä työntekijöiden koulutuksen sekä osaamisen hyödyntämisessä sekä palkkauksen tai palkkaluokkien uudelleen arviointia.
Ammattiosaston toiminta-alueella elintarviketuotanto jatkunee nykyisen kaltaisena niin työllisyyden kuin
palkkojen osalta. Lisäksi kun liha-alan suurin toimija alueellamme on saanut vientiluvan Kiinaan. Liittomme
on juuri solminut 4-vuotisen työehtosopimuksen Elintarviketeollisuus ETL:n kanssa, johon liittyy kolmikannassa (AY, EK ja valtio) solmittu Kilpailukykysopimus Kiky, josta liittomme irrottautui. Näitten sopimusten
arviointia on mahdotonta tehdä koska niitä ei ole vielä viety työpaikkatasolle.
Muutospaineita lisäävät ammattiyhdistysliikkeelle työpaikkatasolla työnantajapuolen sekä poliittisten päättäjien vaatimukset yrityskohtaisten työehtosopimusten solmimisesta Suomen kilpailukyvyn nimissä. Näissä
muutospaineissa ammattiyhdistysliikkeen organisaatiot ja toimijat joutuvat käsittelemään yrityskohtaisten
menestystekijöiden vaikutusta jäsentensä tulokehitykseen sekä yhteiskunnalliseen asemaan. Lisäksi kun
yhteiskunnan järjestämiä sosiaali-ja terveyspalveluja järjestellään laajamittaisesti uudelleen.
Monista yhteiskunnan ja työelämän epävarmuustekijöistä johtuen palkansaajilla ei ole luvassa vuonna 2017
suvantovaiheita vaan olemme edelleen merkittävien haasteiden edessä sopimusyhteiskunnassamme, jota
se on ollut myös tähän saakka. Palkansaajaliikkeenä olemme vaativimpien haasteiden edessä sitten vuosikymmeniin.
Ammattiosasto 2017
Ammattiosaston toiminta jatkuu samanlaisena kuin edellisinä vuosina mutta toimintaa järjestettäessä sitä
peilataan saataviin jäsenmaksutuottoihin. Toiminta tulee perustua harkittuun sekä perusteluihin päätöksiin.
Toimintavuonna tulee avata keskustelu organisaatioidemme käytettävyydestä ammattiyhdistysliikkeen
toimintaan siten, että uudenlaista tekniikkaa otetaan käyttöön sekä otetaan uusia lähestymistapoja jäsenten kohtaamiseksi. Toistaiseksi luottamushenkilö organisaatiot palvelevat jäsenkunnan sitouttamisessa
ammattiosastoomme (liittoon). Uusille jäsenille tarjotaan toimintavuonna jäseneksi liittymisen yhteydessä
joko, Seinäjoella toimivan Rytmikorjaamon, konserttilippuja tai esim. illanvietto-tapahtumaa.
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Luottamushenkilöstöä kannustetaan hakeutumaan ay-liikkeen perus-ja jatko-opintoihin tukemaan heidän
työskentelyään jäsenistön parissa. Ammattiosaston toiminta ja jäsenistö ovat vahvasti sidoksissa elintarvikealan työpaikkoihin toiminta-alueellaan. Näköpiirissä ei ole dramaattisia muutoksia työpaikkojen määrään,
elleivät yhteiskunnallinen liikehdintä Euroopan alueella tai lähialueillamme muuta sitä olennaisesti kauppapoliittisista syistä johtuen.
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)
Ammattiosaston kokoukset
Sääntömääräiset syys-ja kevätkokoukset pidetään johtokunnan kutsumina ammattiosaston sääntöjen määräysten mukaisesti. Johtokunta toimeenpanee sääntöjen mukaiset ja syys sekä kevätkokouksien päätökset.
Jäsenkokouksia järjestetään tarvittaessa johtokunnan päätöksellä tai jos viidesosa jäsenistä sitä kirjallisesti
vaatii johtokunnalta. Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut järjestävät kokouksia tarpeelliseksi katsomistaan aiheista työhuonekunnissaan. Pääluottamusmiehet tai työsuojeluvaltuutetut informoivat tarvittaessa johtokuntaa työpaikkojensa tapahtumista tai tuovat päätösasioita johtokunnan harkittavaksi.
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. Johtokunnan kokouksia pidetään kerran kuukaudessa tai puheenjohtajan
päätöksellä tarpeen mukaan.
Jäsenten aloitteet johtokunnan kokoukselle tulee toimittaa puheenjohtajalle sähköpostilla tai puhelimitse.
Esitykset tulee aina toimittaa kirjallisena, jos niihin sisältyy rahoituspäätöksiä tai asiakokonaisuuksia, jotka
vaativat jatkoselvityksiä.
Ammattiosaston edustajavalinnat
Ammattiosasto valitsee edustajat yhteistyöjärjestöjen kokouksiin sääntöjen mukaisesti tai johtokunnan
esityksestä. Henkilövalinnat yhteistyöjärjestöihin valitaan syyskokouksessa. Yhteistyöjärjestöjen kokousasioita käsitellään johtokunnassa sekä ohjeistetaan edustajiamme tuomaan esille johtokunnan linjavalinnat
käsiteltävään asioihin järjestöjen kokouksissa.
Toiminnan rahoitus
Ammattiosaston toimintaa rahoitetaan pääsääntöisesti jäsenmaksupalautuksista saatavilla tuotoilla sekä
jäsenten omavastuuosuuksilla 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
harkitsee sijoituskohteitten mukaan mahdollisia jatkosijoituksia, kun vanhemmat sijoituskohteet päättyvät
Nordea-pankissa.
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Tietokonetuki luottamushenkilöille
Luottamushenkilöiden tietokonehankintoja (pöytä ja-kannettavat tietokoneet sekä tablettitietokoneet),
tuetaan vakiintuneen käytännön mukaisesti myös toimintavuonna 2017, 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 niiltä osin, jotka
eivät kuulu Elintarviketeollisuusliitto ETL ry:n ja Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry:n koulutusryhmässä hyväksyttyihin kursseihin. Liitto korvaa muita koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Liiton Kiljava
Opistolla tai muissa opistoissa järjestämiä kursseja pidetään esillä toimintavuoden aikana esillä ja kannustetaan luottamushenkilöitä osallistumaan em. järjestäjien ay-koulutukseen. Lisäksi huomioidaan aluejärjestön
järjestämä koulutustoiminta ja harkitaan omia illan mittaisia koulutuksia jäsenille ja luottamushenkilöille.
Tiedotustoiminta
Ammattiosaston jäsenille tiedotetaan järjestettävästä toiminnasta sellaisilla tavoilla, jotka eivät lisää toimintakuluja kuten: työpaikkojen ilmoitustauluja, ammattiosaston kotisivuja, luottamushenkilötiedotteita,
sähköpostia, Facebookia, Elintae- lehteä ja alueen päivälehtiä. Luottamushenkilöille lähetetään sähköpostilla tiedotteita tai käytetään muita tekniikoita tiedon välittämiseen.
Palkansaajalehdet
Jäsenistön palkansaajalehtien tilauksia tuetaan johtokunnan päättämällä tavalla myös toimintavuonna
2017.
Kotisivut - www.sel52.fi
Ammattiosaston kotisivut www.sel52.fi – toimivat tiedotuskanavana jäsenistölle. Kotisivuista tehdään reklaami työpaikkojen ilmoitustauluille, jolla pyritään nostamaan kotisivujen kävijämääriä sekä johtokunta
suunnittelee sivuston käyttöasteen nostoa erilaisten sovelluksien avulla.
Muu ammattiosaston toiminta
Ammattiosaston toiminnanpiiriin kuuluvat tapahtumajärjestäjien tapahtumat sekä omat, omiin järjestelyihin perustuvat erillistapahtumat. Seinäjoki tapahtumakaupunkina luo puitteet tukea jäsenistön osallistumista erilaisten kulttuuritapahtumiin tuki suunnataan pääsylippuihin johtokunnan päättämällä tavalla.
Ammattiosaston tapahtumatarjonnassa 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. Jäsenille myydään tilaisuuteen pääsyliput omavastuuhinnalla, jonka johtokunta määrittelee. Tapahtumaan myydään ns. aveclippu, joka on samanhintainen kuin on jäsenlippu.
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Kesäteatteri-tapahtuma 2017
Kesäkauden aikana järjestetään jäsenistölle mahdollisuus osallistua Seinäjoen kesäteatterin ohjelmistossa
olevaan näytökseen. Näytöksen valitsee johtokunta sekä se määrittelee sille omavastuuhinnan.
Jäsenten huomionosoitukset
Ammattiosasto lähettää onnittelukortin jäsenille, jotka täyttävät 50, 60, 70, etc. toimintavuodenaikana.
Ajasta iäisyyteen siirtyneitä jäseniä muistetaan, jos ne tulevat ammattiosaston toimijoiden tietoon ajoissa.
Vuosittain ammattiosaston entiset luottamushenkilöt kutsutaan erityisvieraina pikkujouluun, kun he ovat
täyttäneet 50, 60, 70 jne.
Kannustusstipendit
Ammattiosaston kannustusstipendit lahjoitetaan Seinäjoen ammattikoulun elintarvikelinjoilta valmistuville
toimintavuonna. Stipendin arvon sekä määrän päättää johtokunta, vuosittain. Ammattikoulun edustajat
valitsevat stipendien saajat.
Kauhajoen Ruokamessut 2017
Vuosittain järjestettävän Kauhajoen Ruokamessujen pääsylipun hintaa tuetaan. Johtokunta määrittelee
lippukohtaisen lipputuen määrän. Tuki maksetaan lippukantaa tai kuittia vastaan.
Huvipuistojen lipputuki 2017
Jäsenten perheitten pääsylippuja huvipuistoihin tuetaan edellisvuosien tapaan johtokunnan määrittelemällä tavalla. Lipputuen piiriin kuuluvat huvipuistot ammattiosaston johtokunta määrittelee toimintavuoden
alkaessa.
Virkistyspäivä luottamushenkilöille
Luottamushenkilöille järjestetään virkistyspäivä johtokunnan määrittelemänä ajankohtana. Virkistyspäivän
ohjelmaan kuuluu koulutuksellinen osuus, että vapaamuotoisempaa ohjelmaa. Kustannuksien kattamiseen
pyritään saamaan taloudellista tukea.
Liiton talvi- ja kesäpäivät 2017
Liiton talvi-ja kesäpäiviä (Talvipäivät järjestetään laivaristeilynä - Kesäpäivät Kuopiossa) pidetään esillä ammattiosaston tiedotuksessa sekä valmistelut aloitetaan ammattiosaston osalta silloin kuin päivien ohjelmisto on virallisesti julkistettu. Päiville osallistujien taloudellista tukea harkitaan päiviin valmistauduttaessa.
Seinäjoen yleisötapahtumat
Seinäjoen yleisötapahtumien: Tangomarkkinoiden, Provinssi 2017, Vauhtiajot ja Solar Sound-festivaalin
pääsylippujen myyntiä alennuksella sekä lippumäärää harkitaan tapahtumakohtaisesti toimintavuonna.
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Farmari 2017 maatalousnäyttely Seinäjoella 14. – 17.6.2017.
Farmari 2017 maatalousnäyttely järjestetään Seinäjoella, jossa on monipuolisesti maatalous ja ruokatuotanto esillä. Ammattiosaston johtokunta harkitsee pääsylipputukea maatalousnäyttelyn osalta toimintavuonna sekä maatalousnäyttelyä pidetään esillä ammattiosaston tiedotuksessa.
Paikalliset jäsenkorttietuudet
Ammattiosaston edustajat neuvottelevat jäsenkorttietuuksia jäsenille seinäjokelaisista palveluyrityksistä.
Toimintavuonna käydään neuvottelu mm. Valion Seinäjoen tuotantolaitoksen myymälän edustajien kanssa
sen saamiseksi jäsenkorttietuuden piiriin.
Eläkeläisjaoston toimintasuunnitelma 2017
Ammattiosaston eläkeläisjäsenille järjestetään ammattiosaston toimitiloissa kahvitilaisuus 8.3.2016. Kesäteatterimatka Pyynikin kesäteatteriin 5.8. tai12.8. Näytös ”Niskavuoren nuori emäntä. Vaihtoehtoisena
kesäteatterimatka Halkosaaren kesäteatteriin. Näytös ”Hallasuon kukka”.

