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Toimintavuosi 2018
Suomalaisella elintarviketeollisuuden pitkään jatkuneet vientivaikeudet johtuvat poliittisista muutoksista
Euroopassa ja maailmalla vaikka jotkut elintarviketuotantolaitokset ovat onnistuneet avaamaan vientikanavia mm. Kiinaan. Elintarvikevienti on saamassa alan teollisuuden edustajan mukaan ”ilmaa siipiensä alle”.
Myöhemmin tullaan näkemään millä tavoin se tulee toteutumaan kovassa kansainvälisessä kilpailussa maailmalla ja kotimaassa.
Viennin elpyminen on myös avain elintarvikealan kannattavuuden parantamisessa sekä työllisyyden kohentumiselle tällä teollisuuden alalla. Elintarviketeollisuuden vakaana oljenkortena on kotimaisen kysynnän
kasvattaminen ja se vaatiikin talouskatsauksessaan maan hallitukselta toimia, jotka tukevat Suomen kotimarkkinoita.
Elintarviketeollisuuden etujärjestö katsoo, että teollisuus on myönteisessä vireessä, kun se on investoinut
kolmeen uuteen tuotantolaitokseen Suomessa. Investoinnit tarvitsevat sen mukaan vakaata toimintaympäristöä tähän lukeutuvat myös vakaat työmarkkinat sitä se ei sano suoraan mutta se on luettavissa heidän
tiedotteistaan ”rivienvälistä”.
Työantajajärjestö ja työntekijäjärjestö allekirjoittivat nelivuotisen, 1.2.2017-31.1.2021, työehtosopimukset
kuluvana vuonna, jotka takaavat työmarkkinarauhan elintarvikealalle. Elintarvikealan ”korpivaellukseen”
vaikuttavat myös alkutuotannon kannattavuus, joita vuoden 2017 sääolosuhteet ovat vaikeuttaneet huomattavasti. Sääolosuhteiden vaikutukset sekä muut alkutuotannon vaikeudet tulevat näkymään vuoden
2018 aikana.
Elintarvikealalla on myönteisiä ja kielteisiä näkymiä, jotka vaativat ponnistuksia koko tuotantoketjulta niin,
että elintarviketuotannon omavaraisuus ja kansainvälinen vientinäkymät kohentuvat. Kivijalan ollessa kunnossa se säteilee myös elintarvikealan kannattavuuteen sekä työllisyyteen.
Ammattiosasto 2018
Ammattiosaston toiminta jatkuu jäsenistön edunvalvonta tukevalla toiminnalla, jota luottamusmiehet toteuttavat käytännössä työpaikoilla samalla he eristävät järjestäytymistä työpaikoilla ammattiosaston jäsenyyteen sekä liiton työttömyyskassaan. Luottamus-ja työsuojeluasiamiehiä kehotetaan osallistumaan toimintavuonna sellaiseen koulutukseen, joka tukee heidän toimintaansa työpaikoilla.
Luottamus-ja työsuojeluasiamiesten verkostoitumista eristetään siihen sopivilla välineillä mm. palavereilla,
joita järjestetään toimintavuonna työpaikkakohtaisesti pääluottamusmiesten johdolla sekä WhatsApp viestipalvelun kautta. Ammattiosaston toiminta-alue on tapahtumakaupungin sydämessä. Tapahtumien pääsylippuja tuetaan, joita tarjotaan jäsenistölle johtokunnan päätöksillä.
Ammattiosaston jäsenistölle järjestetään toimintavuonna yksi tai kaksi asiapitoista teematilaisuutta työajan
ulkopuolella. Ammattiosasto täyttää 80-vuotta 19.1.2018. Sopivana ajankohtana jäsenistölle tarjotaan 80vuotiskakkukahvit työpaikoilla sekä pieni muotoinen juhlatilaisuus johtokunnan valmistelun pohjalta.
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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
Ammattiosaston sääntömääräiset kokoukset, kevät-ja syyskokoukset, pidetään sääntöjen mukaisesti johtokunnan valmistelun pohjalta. Sääntömääräisten kokousten päätökset toimeenpanee johtokunta.
Jäsenille järjestettävistä muista kokouksista päättää johtokunta tai jos viidesosa jäsenistä sitä kirjallisesti
vaatii johtokunnalta. Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut järjestävät palavereita tarpeelliseksi
katsomistaan aiheista työpaikoilla. Pääluottamusmiehet tai työsuojeluvaltuutetut informoivat tarvittaessa
johtokuntaa työpaikkojensa tapahtumista tai tuovat päätöspöydälle jäsenten esittämiä asioita johtokunnan
päätettäväksi.
Johtokunnan kokoukset
Ammattiosaston johtokunnan kokoukset kutsuvat koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Johtokunnan kokouksiin kutsut lähetetään (7) päivää aikaisemmin sähköpostilla tai kirjeellä. Internet-kotisivulla sekä
Facebook-sivulla ilmoitetaan kokouksista niin, että jäsenet voivat tuoda asioitaan päätettäväksi johtokunnalle. Johtokunnan kokouksia pidetään kerran kuukaudessa tai puheenjohtajan päätöksellä tarpeen mukaan.
Jäsenten aloitteet johtokunnan kokoukselle tulee toimittaa puheenjohtajalle sähköpostilla tai puhelimitse.
Esitykset tulee toimittaa kirjallisena silloin, jos niihin sisältyy rahoituspäätöksiä tai asiakokonaisuuksia, jotka
vaativat jatkoselvityksiä.
Ammattiosaston edustajavalinnat
Ammattiosaston edustajat valitaan yhteistyöjärjestöjen kokouksiin sääntöjen mukaisesti syyskokouksessa.
Yhteistyöjärjestöjen kokousasioita käsitellään johtokunnassa sekä ohjeistetaan edustajiamme tuomaan
johtokunnan näkemykset käsiteltäviin asioihin näissä kokouksissa.

Toiminnan rahoitus
Ammattiosaston toimintaa rahoitetaan jäsenmaksupalautuksista saatavilla tuotoilla sekä jäsenten omavastuuosuuksilla tapahtumalippujen myynnistä. Jäsenmaksupalautus liitolta on 12 prosenttia jäsenen maksamasta jäsenmaksusta ja työttömyyskassan jäsenmaksupalautus on 12 prosenttia.
Ammattiosaston rahasijoitukset ovat Nordean rahasto toiminnan kautta sijoitettu turvalliseksi luokitelluissa
kohteissa. Johtokunta harkitsee sijoituskohteitten mukaan mahdollisia jatkosijoituksia, kun sijoituskohteiden määräaikaisuudet Nordea-pankissa päättyvät. Jäsenmaksupalautukset näyttävät olevan laskusuuntaisia
tulevina vuosina, jolloin jäsenhankintaan tulee tiiviinpää huomiota työpaikoilla niin, että voidaan turvata
toiminnan pysyminen nykyisellä tasolla.
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Tietokonetuki luottamushenkilöille
Luottamushenkilöiden tietokonehankintoja (pöytä ja-kannettavat tietokoneet sekä tablettitietokoneet),
tuetaan nykyisen käytännön mukaisesti myös toimintavuonna 2018. Tietokonetuet päätetään johtokunnan
ensimmäisissä kokouksissa toimintavuonna. Tietokonetukihakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot: hakemusosa, ostoskuitit, pankkitilin numero tuen maksamista varten sekä sähköpostiosoite.
Koulutustoiminta
Ammattiosasto korvaa ansiomenetyksiä luottamushenkilöiden kouluttautumisesta niiltä osin, jotka eivät
kuulu Elintarviketeollisuusliitto ETL ry:n ja Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry:n koulutusryhmässä
sopimiin kursseihin. Kouluttautumisen tärkeyttä pidetään esillä luottamushenkilöiden keskuudessa toimintavuonna.
Ensisijaisesti pidetään esillä Kiljava Opiston tai liiton muissa opistoissa järjestämiä kursseja luottamushenkilöille samalla tuodaan myös jäsenistön tietoisuuteen em. opistojen koulutustoimintaa. Aluejärjestön koulutustoimintaan osallistutaan aktiivisemmin kuin muina vuosina.
Tiedotustoiminta
Ammattiosaston tiedottaminen jäsenille ja luottamushenkilöille tapahtuu työpaikkojen ilmoitustaulujen,
ammattiosaston kotisivujen, sähköpostin, Facebookin, Whatsapin, Elintae- lehden ja alueen päivälehdissä.
Ammattiosaston kotisivujen, www.sel52.fi, käyttömäärää nostetaan Facebookin avulla sekä muulla tavoin
toimintavuonna samalla harkitaan kotisivujen käyttöarvoa ammattiosaston toiminnalle.
Palkansaajalehdet
Palkansaajalehtien tilauksia, jotka jäsenet tilaavat itse tuetaan johtokunnan päättämällä tavalla toimintavuonna 2018.
Kotisivut - www.sel52.fi
Ammattiosaston kotisivut www.sel52.fi – toimivat monikanavaisena tiedotusvälineenä jäsenistölle. Kotisivujen käyttöarvoa arvioidaan toimintavuonna ammattiosaston toiminnalle johtokunnan toimesta.
Tiedottaminen on siirtynyt sähköisille alustoille yhä tiiviimmin yhteiskunnassa, kun ihmiset omaksuvat uusia
käyttötapoja näille välineille tästä näkökulmasta tulee arvioida ammattiosaston kotisivujen käyttöä.
Muu ammattiosaston toiminta
Ammattiosaston toiminnan piiriin kuuluvat sekä itse järjestetyt tapahtumat sekä Seinäjoella järjestettävät
yleisötilaisuudet. Johtokunta toimintavaltuuksillaan määrittelee tilaisuudet, joiden pääsylippuihin tuki kohdistuu. Muun toiminnan järjestämisestä kuullaan myös jäsenistön toiveita.
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Jäsenhankinnan tehostaminen
Työpaikoilla tehostetaan jäsenhankintaa niitten keskuudessa, jotka ovat muissa liitoissa tai yksityisessä
työttömyyskassassa. Luottamushenkilöiden rinnalla voivat toimia myös työkaverit. Työkaverin saadessa
henkilön liittymään ammattiosastoon niin heitä palkitaan jäsenhankinnasta. Jäsenhankinnan yhteydessä
tulee antaa ”jäsenpaketti”, jossa on ammattiosaston sekä liiton materiaalia.
Ammattiosaston pikkujoulu 2018
Ammattiosaston pikkujoulu järjestetään marras- tai joulukuussa ja se on vuoden päätapahtuma. Pikkujoulun järjestelyissä käytetään Seinäjoen palvelutarjoajien palveluja johtokunnan määrittelemällä tavalla. Jäsenille myytävät pääsyliput sisältävät omavastuuhinnan, jonka johtokunta määrittelee. Pikkujouluun myydään
ns. avec-lippu, joka on samanhintainen kuin on jäsenlippu.
Kesäteatteri-tapahtuma 2018
Seinäjoen kesäteatterin ohjelmistossa olevaan näytökseen järjestetään kesäkauden aikana jäsenistötilaisuus. 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.
Ammattiosaston entiset luottamushenkilöt kutsutaan viiden vuoden välein juhlatilaisuuteen. Tilaisuudessa
heitä muistetaan toiminnasta ammattiosaston hyväksi johtokunnan päättämällä tavalla.
Kannustusstipendit
Kannustusstipendejä lahjoitetaan Seinäjoen ammattikoulun elintarvikelinjoilta valmistuville toimintavuonna. Stipendien raha-arvon määrittelee johtokunta vuosittain. Ammattikoulun edustajat valitsevat stipendien saajat.
Kauhajoen Ruokamessut 2018
Kauhajoen Ruokamessujen pääsylipun hintaa tuetaan toimintavuonna. Johtokunta määrittelee lippukohtaisen lipputuen määrän. Tuki maksetaan lippukantaa tai kuittia vastaan.
Huvipuistojen lipputuki 2018
Huvipuistojen pääsylippujen tukea jatketaan toimintavuonna. Lipputuen piiriin kuuluvat huvipuistot ammattiosaston johtokunta päättää toimintavuoden ensimmäisissä kokoukissa.
Virkistyspäivä luottamushenkilöille
Luottamushenkilöille järjestettävä virkistyspäivää uudistetaan niin, että se on toimintapisteen läheisyydessä
sekä sisällöltään asiakeskeinen, että lyhytkestoinen (”työpäivän pituinen”).
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Liiton talvi- ja kesäpäivät 2018
Liiton talvi-ja kesäpäiviä (talvipäivät järjestetään Vuokatissa 17. – 18.3.2018 - kesäpäivät 18. – 19.8.2018
Kokkolassa) pidetään esillä ammattiosaston toiminnassa sekä kannustetaan jäsenistöä osallistumaan päiville. Osallistumistuen määrittelee johtokunta, kun viralliset tiedot tapahtumista ovat tiedossa.
Seinäjoen yleisötapahtumat
Seinäjoen yleisötapahtumien mm. Tangomarkkinoiden, Provinssi 2018, Vauhtiajot ja Solar Sound-festivaalin
pääsylippujen myyntiä alennuksella sekä lippumäärää harkitaan tapahtumakohtaisesti toimintavuonna.
Paikalliset jäsenkorttietuudet
Toimintavuonna neuvotellaan jäsenkorttietuuksia Seinäjoen yrityksiin. Toimintavuonna pyritään saamaan
mm. Valion Seinäjoen tuotantolaitoksen myymälä jäsenkorttietuuden piiriin.
Eläkeläisjaoston toimintasuunnitelma 2018
Teksti: Eläkeläisjaosto
Ammattiosastolle esitetään jaoston kokoonpanoksi vuosille 2018-2019: Sinikka Esko, Esa Kiikeri, Heikki
Makkonen, Mauno Ojajärvi, Helena Raumanni ja Arto Talasmäki.
Toimintavuonna on tarkoitus kokoontua 2-3 kertaa, tarpeesta riippuen, toimintavuonna on tarkoitus järjestää ammattiosaston eläkeläisille kahvitilaisuus, toimintavuonna on tarkoitus järjestää retki, teatteri tai kesäteatteriretki tai muu vastaava. Tapahtuma sijoittuu touko-elokuulle. Tapatumasta sovitaan ja päätetään
kevättalvella.
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