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Toimintavuosi 2019
Suomi on monella tapaa yhteiskunnallisessa murroksessa; työelämä muuttuu, työpaikat muuttuvat ja
työtehtävät muuttuvat automatisaation seurauksena. Maailmanmarkkinat eivät tunne maarajoja vaan
kauppaa käydään kiihtyvään tahtiin eri mantereiden välillä ja maaryhmien välillä. Työelämän murroksessa ammatteja katoa ja uusia syntyy. Ruoantuotannossa on jo edetty pitkälle automatisaatiossa mutta se
tarvitsee yhä ihmisen panosta tuotantotehtävissä mutta tulevaisuudessa yksinkertaisemmat työtehtävät
ja ns. tylsimmät työtehtävät robotisoituvat. Monille työtehtäville on jo käynyt niin, että automatisaation
on korvannut ihmisen osuuden työtehtävästä.
Elintarvikealalla tapahtuu koko ajan tuotannon tehostamistoimia, jotka tähtäävät tuotantokustannusten
vähentämiseen. Millaiset vaikutukset sillä on alan työllisyyteen? Ruontuotanto on ollut monia vuosia tehostamistoimien piirissä mikä merkinnyt työpaikkojen menetyksiä, kun on muodostettu isoja tuotantokokonaisuuksia markkinatilanteesta johtuen kotimaassa ja ulkomailla. Kaupalliset maailmanmarkkinat ovat
poliittisen myllerryksen kourissa ja kauppasodan uhka on mitä ilmeisin ja sen vaikutukset voivat olla
Suomen vientituotannolle kohtalokas sekä mullistava työpaikoille.
Suomen luonnonolosuhteet ovat edelleen neljä vuoden ajan armoilla, jolloin alkutuotannon panostukset
ovat sääilmiöiden varassa. Monet alkutuotantotilat mm. lihantuotannossa ovat muodostaneet suuria keskittymiä tuotannon kannattavuuden takia. Alkutuotanto ei ole enää perinteisessä merkityksessä maataloutta vaan enenevissä määrin yrittäjätoimintaa. Ruotuotannon omavaraisuutta tulee ylläpitää valtion
maatalouspoliittisilla ohjelmilla.
Yhteiskunnallinen murros ulottuu kaikille elämän aloille ilmastomuutoksen ja yhteiskunnan rakenteiden
muuttuessa. Ruuantuotanto joutuu sopeuttamaan tuotantotapojaan muuttuvaan ilmastoomme sekä ympäristöömme teknologialla ja tuotantosuuntia muuttamalla. Sen vaikutukset tuotantolaitosten työtehtävien ovat sellaiset, että ne muuttuvat tuotantotapoja sekä raaka-aineita. Työelämän sosiaalista eriarvoistumista tulee edelleen vähentää muutoksissa koska se vaikuttaa ihmisen koko elämänkaareen yhteiskunnassa tässä työssä tarvitaan yhä ammattiyhdistysliikkeen panosta työehtosopimustoiminnan ohessa.
Ammattiosasto 2019
Toimintavuonna nuoret jäsenemme ovat keskiössä, jolla tähdätään ammattiosasto toiminnan jatkuvuuteen. Nuoria jäseniä tuetaan työpaikoilla luottamushenkilöiden erityispanostuksella niin, että he ovat rinnalla kulkijoita työelämässä ns. hiljaisen tiedon siirrossa. Nuorten osallistumiskynnystä madalletaan niin,
että ammattiosaston sääntömääräisiä tai johtokunnan kokouksia viedään työpaikoille, jos se on mahdollista, jossa he voivat olla seuraajina läsnä. Ammattiosaston nuorista jäsenistä muodostetaan toimintaryhmä, jonka äänivaltaisena jäsenenä on ammattiosaston puheenjohtaja. He tekevät esityksiä johtokunnalle nuorten toiminnasta.
Nuorille jäsenille tarjotaan liiton järjestämiä nuorten tapahtumia niin, että niissä on ammattiosaston taloudellinen tuki mukana. Lisäksi johtokunnan kokouksista tehdään pikatiedotteita Facebookin sivustolle,
josta koko jäsenistö saa tietoa tulevista tapahtumista.
Luottamushenkilöverkostoa tuetaan toimintavuonna niin, että liitolle esitetään viikonloppukurssina tai
iltakurssina toteutettavana (alueilla) tai ko. tapaamisen voi järjestää myös ammattiosaston toimintana,
jossa käydään lävitse nuorten työntekijöiden kohtaamisia työpaikoilla, sen erityispiirteistä.
Ammattiosaston edustajien (luottamushenkilöt) päätehtävä työpaikoilla on jäsenistön edunvalvonta mutta jäsenistölle järjestetään mahdollisuuksia myös osallistua toimintavuonna Seinäjoen kulttuuritapahtumiin, kun ne ovat hyvin saavutettavissa tapahtuman kaupungin sydämessä ilman lisäkustannuksia.
Muunlaista toimintaa jäsenistölle järjestetään vuonna-19 johtokunnan päätöksillä.
Toimintavuonna järjestetään, iltatilaisuutena, jäsenistölle ajankohtaisen ammattiosaston, liiton tai kuntapolitiikkaan liittyvä teemailta esim. ruoantulevaisuuden näkymistä alkutuotanto alueellamme tai lapsiperheiden asemasta kaupungissamme.
Ammattiosaston omistuksessa on n. 65 m² kokoustila, Kalevankatu 5 A 24:ssä, Kiinteistö Oy Lakeudentornissa. Kokoustilan käyttötarkoitusta kartoitetaan toimintavuoden aikana ja tehdään mahdolliset jatkotoimenpiteet.
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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 järjesteleminä. Sääntömääräisten kokousten päätökset toimeenpanee johtokunta.
Jäsenille järjestettävistä muista kokouksista päättää johtokunta tai jos viidesosa jäsenistä sitä kirjallisesti
vaatii johtokunnalta. Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut järjestävät palavereita luottamushenkilöille tarpeelliseksi katsomistaan aiheista. Pääluottamusmiehet tai työsuojeluvaltuutetut tiedottavat
johtokunnalle tarvittaessa tapahtumista työpaikoilla sekä liiton hallinnossa mukana olevat tuovat esille
johtokunnan kokokusissa liiton hallinnon päätöksiä.

Johtokunnan kokoukset
Ammattiosaston johtokunnan kokoukset kutsutaan koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Johtokunnan kokouksiin kutsut lähetetään (7) päivää aikaisemmin sähköpostin liitekirjeenä.
Internet-kotisivulla sekä Facebook-sivulla ilmoitetaan kokouksista niin, että jäsenet tietävät
kokouksista ja he voivat halutessaan tehdä ehdotuksia toiminnasta johtokunnalle. Johtokunnan
kokouksia pidetään johtokunnan sopimalla tavalla tai puheenjohtajan päätöksellä tarpeen mukaan.
Jäsenten aloitteet johtokunnan kokoukselle toimitetaan puheenjohtajalle sähköpostilla, puhelimitse tai puhutun sanan välityksellä. Esitykset tulee toimittaa kirjallisena, jos niihin sisältyy
rahoituspäätöksiä sekä asiakokonaisuuksia tai jotka vaativat jatko selvityksiä.
Ammattiosaston edustajavalinnat
Ammattiosaston edustajat valitaan yhteistyöjärjestöjen kokouksiin sääntöjen mukaisesti syyskokouksessa kaksivuotiskaudeksi. Yhteistyöjärjestöjen kokousasioita käsitellään tarvittaessa
johtokunnassa sekä ohjeistetaan edustajiamme tuomaan johtokunnan näkemykset esille näissä kokouksissa.
Toiminnan rahoitus
Ammattiosaston toiminnan rahoituksen kivijalka on jäsenmaksupalautukset sekä jäsenten
omavastuuosuudet 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 jatko sijoituksia, kun sijoituskohteiden määräaikaisuudet Nordea-pankissa päättyvät. Jäsenmaksupalautukset näyttävät olevan noususuuntaisia tulevana vuonna siitä huolimatta johtokunnan taloudellisilla päätöksillä tulee aina olla vankat perusteet.
Tietokonetuki luottamushenkilöille
Luottamushenkilöiden tietokonehankintoja (pöytä ja-kannettavat tietokoneet sekä tablettitietokoneet), tuetaan kahden vuoden hankinta jaksoina toimintavuonna 2019. Tietokonetuet päätetään uuden johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa toimintavuonna. Tietokonetukihakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot: hakemusosa, ostoskuitit, pankkitilin numero tuen maksamista varten sekä sähköpostiosoite.
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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 luottamushenkilöverkostossa.
Ensisijaisena kouluttautumispaikka on Kiljavan Opisto tai liiton muissa opistoissa järjestämät
kurssit luottamushenkilöille sekä samalla tiedotetaan em. opistojen koulutuspalveluista jäsenistölle. Aluejärjestön koulutustoimintaan osallistutaan aktiivisesti ja esitetään aluejärjestölle
järjestettäväksi ilta tai päivän kestäviä ajankohtaisia kursseja.
Tiedotustoiminta
Ammattiosasto tiedottaa tapahtumista tai muista ammattiosaton asioista jäsenistölle sekä luottamushenkilöille monikanavaisesti. Välineinä ovat työpaikkojen ilmoitustaulut, ammattiosaston
kotisivut, sähköpostit, Facebook, Elintae- lehti ja alueen päivälehdet. Ammattiosaston kotisivujen, www.sel52.fi, toiminnallisuutta tiedotuksessa arvioidaan toimintavuonna.
Palkansaajalehdet
Palkansaajalehtien tilauksia, jotka jäsenet tilaavat itse tuetaan johtokunnan päättämällä tavalla toimintavuonna 2019.
Kotisivut - www.sel52.fi
Ammattiosaston kotisivut www.sel52.fi – toimivat yhtenä monikanavaisena tiedotusvälineenä
jäsenistölle. Kotisivujen sisältöä arvioidaan siltä pohjalta, että miltä osin se täyttää ammattiosaston tiedotustarpeen. Tiedottaminen on siirtynyt sähköisille alustoille yhä tiiviimmin yhteiskunnassa. Ihmiset ovat omaksuneet uusia käyttötapoja näille välineille tästä näkökulmasta
tulee arvioida ammattiosaston kotisivujen käyttöä.
Muu ammattiosaston toiminta
Ammattiosaston muunlainen toiminta kohdistuu johtokunnan valitsemaan teeman tai Seinäjoella järjestettäviin tapahtumiin niistä johtokunta tekee erilliset päätökset taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen.
Jäsenhankinnan tehostaminen
Jäsenhankinta on oleellinen osa luottamushenkilöiden toimintaa, heille jaetaan toimintavuoden
alussa Eiköhän liitytä! Opas jäsenhankintaan (SAK- liitot). Opas toimii jäsenhankinnan tukena
työpaikoilla. Pääluottamusmiehet pitävät info tilaisuuden luottamushenkilöille järjestäytymisen
merkityksestä ammattiosastolle ja liitolle.
Ammattiosaston pikkujoulu 2019
Ammattiosaston pikkujoulu järjestetään marras- tai joulukuussa vuoden päätapahtumana. Pikkujoulun järjestelyissä käytetään Seinäjoen palvelun tarjontaa johtokunnan määrittelemällä
tavalla. Jäsenille myytävät pääsyliput sisältävät omavastuuhinnan. Pikkujouluun myydään ns.
avec-lippu, samanhintaisena kuin on jäsenlippu.
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Kesäteatteri-tapahtuma 2019
Toiminta-alueen kesäteatterin näytökseen järjestetään kesäkauden aikana teatteri-ilta. Näytösvalinnan tekee johtokunta sekä se määrittelee sille omavastuuhinnan.
Jäsenten huomionosoitukset
Ammattiosasto onnittelee jäseniä, jotka täyttävät 50, 60, 70, etc. onnittelukortilla toimintavuonna. Ajasta iäisyyteen siirtyneitä jäseniä muistetaan, mikäli ne tulevat ajoissa ammattiosaston toimijoiden tietoon. Ammattiosaston entiset luottamushenkilöt kutsutaan viiden vuoden välein juhlatilaisuuteen. Tilaisuudessa heitä muistetaan toiminnasta ammattiosaston hyväksi.
Kannustusstipendit
Seinäjoen ammattikoulun elintarvikelinjoilta valmistuville lahjoitetaan kannustusstipendit toimintavuonna. Stipendien raha-arvon määrittelee johtokunta vuosittain. Ammattikoulun edustajat valitsevat stipendien saajat.

Kauhajoen Ruokamessut 30.8.-1.9.2019 Hämes-Havusessa
Kauhajoen Ruokamessujen pääsylipun hintaa tuetaan toimintavuonna. Johtokunta määrittelee lippukohtaisen lipputuen määrän. Tuki maksetaan lippukantaa tai kuittia vastaan.
Huvipuistojen lipputuki 2019
Ammattiosasto tukee jäsenistön huvipuistojen pääsylippuja toimintavuonna. Tuen määrä ja
huvipuistot valitaan johtokunnan kokouksessa.
Virkistyspäivä luottamushenkilöille
Luottamushenkilöille järjestetään toiminta-alueen läheisyydessä virkistyspäivä, se on sisällöltään asiakeskeinen ja lyhytkestoinen (”työpäivän pituinen”).
Liiton talvi- ja kesäpäivät 2019

Talvipäivien korvikkeena on SEL:n suuri jäsenristeily, joka on 2.-3.2.2019 Silja Europalla Tallinnaan. Tapahtumaan valmistautuminen on jo aloitettu vuoden 2018 kesä-syyskuussa. Kesäpäivät ovat Turussa 17. 18.8.2019. Osallistumistuen määrittelee (suuren jäsenristeilyn osalta on jo määritelty) johtokunta, kun viralliset tiedot tapahtumista ovat tiedossa.
Seinäjoen yleisötapahtumat
Seinäjoen tapahtumakaupungissa järjestetään Tangomarkkinat, Provinssi 2019, Vauhtiajot
sekä siihen liittyvä rock-tapahtuma ja Solar Sound-festivaali. Pääsylippujen myyntiä alennuksella sekä lippumäärää harkitaan tapahtumakohtaisesti johtokunnassa toimintavuonna.
Paikalliset jäsenkorttietuudet
Jäsenkorttietuuksia toimintavuonna neuvotellaan Seinäjoen yrityksiin. Toimintavuonna pyritään saamaan mm. Valion Seinäjoen tuotantolaitoksen myymälä jäsenkorttietuuden piiriin.
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Eläkeläisjaoston toimintasuunnitelma 2019
Eläkeläisjaostoon kuuluvat toista toimikautta Sinikka Esko. Esa Kiikeri, Heikki Makkonen, Mauno Ojajärvi, Helena Raumanni ja Arto Talasmäki. Jaosto valitsee toimihenkilöt kevään kokouksessa. Jaosto kokoontuu toimintavuoden aikana 2-3 kertaa tarpeen mukaan.
Toimintavuodelle 2019 jaosto suunnitteli.
Järjestetään hyvän suosion saanut kahvitilaisuus jaoston kokouksen yhteydessä keväällä. Huhti-syyskuun aikana suunniteltiin teatteri, kesäteatteri tai jokin muun tapahtuma. Toimintatavasta päätetään kevään kokouksessa. Alkuperäinen suunnitelma ammattiosaston toimintasuunnitelman liitteenä yksi (1).

