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Toimintakertomus vuodelta 2014

Johtokuntaan kuuluivat: Mika Huotari (puheenjohtaja), Topi Ryynänen (varapuheenjohtaja),
Jenni Pennanen (sihteeri), Rainer Kettunen (taloudenhoitaja), Samu Niskanen (nuorisovastaava),
Kari Kähkönen (eläkeläistenvastaava), Aki Heikkinen ja Laura Pitkänen
Varajäsenet: Saimi Borgman, Mauri Kosonen, Pirjo Lappalainen, Henri Leskinen, Matti Riekkinen
ja Harri Turtiainen
Johtokunta kokoontui pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina
johtokunnankokoukseen, jonka lisäksi pidettiin kevät- ja syyskokous. Heinäkuu vietettiin lomaillen.
Nuoret jäsenet järjestivät omia kokouksiaan viime vuoden aikana muutaman kerran, joissa
suunniteltiin lähinnä nuoria koskevia tapahtumia. Eläkeläiset järjestivät niin ikään joka kuukausi
kahvit liiton eläköityneille ja työttömille jäsenilleen aluetoimistolla, pois lukien heinä- ja elokuun.
Tammikuu: Johtokunta aloitti vuoden ensimmäisellä kokouksellaan 7.1 ja uusi vuosi saatiin näin
uuden johtokunnan osalta käyntiin vauhdikkaasti. Eläkeläisten kahvit järjestettiin sekä 6.1, että 22.1
markkinakahvien muodossa. Uudet työsuojeluvaltuutetut aloittivat työsuojelutehtäviensä opiskelun
työsuojeluvaltuutettujen starttikurssilla 25.1 Rauhalahdessa. Kaikkiaan Itä-Suomen alueelta
kurssille osallistui kymmenkunta henkeä ja Kuopiostakin 3 henkeä. Starttikurssin jälkeen
työsuojeluvaltuutetut lähtivät jatkamaan opiskelujaan peruskurssille Kiljavalle.
Helmikuu: Helmikuu startattiin käyntiin heti alkukuusta järjestetyillä talvipäivillä, jotka pidettiin
tänä vuonna 1.-2.2 Vantaan Rantasipissä. Kuopiosta mukana oli 7 henkeä ja meno oli mukavaa ja
tapahtuma kaikkiaan erittäin onnistunut. Tämän lisäksi ammattiosasto järjesti vielä oman alueen
jäsenilleen talvitapahtuman Kasurilassa 15.2, jossa pidettiin kivaa lasketellen suksilla, sekä pulkalla.
Tapahtumaan osallistui kaikkiaan parisenkymmentä henkeä ja se oli erityisen tykätty konsepti
talvitapahtumalle varsinkin lasten mielestä.
Maaliskuu: Maaliskuun 15. päivä ammattiosasto järjesti naisjäsenilleen mahdollisuuden käydä
Kylpylähotelli Rauhalahdessa uimassa ja ruokailemassa 8. päivä olleen naistenpäivän kunniaksi.
Huhtikuu: Aluejärjestö järjesti huhtikuun 26.–27. päivä Vuokatin Katin Kullassa alueen jäsenilleen
koulutusta YT-laista, sekä kylmä- ja kuumatyöskentelystä. Tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut
ja paikalle saapui kolmisenkymmentä henkeä kuuntelemaan luentoja, urheilemaan, rentoutumaan
kylpylässä ja viettämään yhteistä vapaa-aikaa.

Toukokuu: Nuorten odottama nuorten risteily Tukholmaan järjestettiin taas perinteisesti liiton
nuorille jäsenille 16.–18.5. Risteily oli tänäkin vuonna suosittu ja kaikkiaan matkaan lähti lähes 120
SEL:n nuorta jäsentä. Itä-Suomen alueeltakin osallistujia oli kolmisenkymmentä, joista
Kuopiolaisia oli 15. Nuorten lisäksi myös eläkeläiset ottivat pienen irti oton arjesta ja järjestivät
oman matkan Tarttoon 22.–25.5. Matkaan lähti kaikkiaan kolmisenkymmentä eläkeläistä.
Kesäkuu: Kesää kohti mentäessä myös ammattiosaston toiminta oli hiljaisempaa, eikä varsinaisia
tapahtumia enää kesäkuukausien aikana järjestetty. Johtokunta kokoontui kuitenkin vielä
kesäkuussa vaihtamaan kuulumiset ja kokoustamaan ennen lomille jääntiä. Myös eläkeläiset
tarjosivat vielä kahvit toimistolla, ennen kesäkuukausien lomaa.
Heinäkuu: Vietettiin lomaillen, lepäillen ja voimia keräillen syksyä varten.
Elokuu: Johtokunta palasi taas kesäloma kuukauden jälkeen kokoustamaan. Kesäpäivät vietettiin
Turussa 23.–24.8.urheillen ja hyvästä seurasta nauttien. Tapahtuma oli onnistunut pienistä
vesisateista ja koleasta kelistä huolimatta. Kuopiosta mukana oli vain muutama osallistuja.
Syyskuu: Syksyn aloitti eläkeläisten suosittu Koivikkoranta festarit, jonne osallistui taas yli
kuusikymmentä eläkeläistä, Kuopiostakin mukana oli 4 innokasta naisjäsentä. Tämän lisäksi
johtokunta kokoontui Tahkolle 26.–28.9. suunnittelemaan vuoden 2015 toimintaa ja viettämään
vapaa-aikaa yhdessä kokoustaen ja rentoutuen liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntosen johdolla.
Lokakuu: Pääluottamusmieskokous luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille järjestettiin
vuonna 2014 laivalla 24.–26.10 päivä Tukholmassa reissun muodossa. Kokous oli taas onnistunut ja
kokoukseen osallistui suuri joukko luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja, sekä
ammattiosastojen puheenjohtajia ympäri Suomea. Itä-Suomen alueelta osallistujia oli
nelisenkymmentä. Nuorille jäsenille järjestettiin puolestaan valtakunnallinen nuorten
superviikonloppu kylpylähotelli Peurungassa 11.–12.10, johon osallistui taas mukava määrä nuoria
suunnittelemaan nuorten tulevaa vuotta ja viettämään mukavaa aikaa yhdessä. Kuopiostakin saatiin
yksi osallistuja mukaan tapahtumaan.
Marraskuu: Lapsille järjestettiin lasten omat pikkujoulut 11.11 Kuopion musiikkikeskuksella KattiMatikaisen perhekonsertissa. Tapahtumaan meni kaikkiaan 25 lippua. Aikuiset viettivät puolestaan
omia pikkujoulujaan jouluruokailun merkeissä Kylpylähotelli Rauhalahdessa 29.11 syyskokouksen
yhteydessä ja tapahtumaan osallistui hyvin jäsenistöä myös johtokunnan ulkopuolelta. Kaikkiaan
ruokailijoista oli 25.
Joulukuu: Joulun alla järjestimme perinteisesti liiton eläkeläisille ja työttömille jouluruokailun
Kuopion Pyhän Johanneksen kirkossa lauantaina 13.12. Paikalle saapui noin 130 ruokailijaa
nauttimaan maittavasta jouluruuasta, kuuntelemaan jouluhartausta ja laulamaan joululauluja kirkon
pastorin ja kanttorin säestyksellä.
Muuten alueella mentiin lähes samoilla linjoilla kuin aikaisempinakin vuosina. Edellä mainittujen
tapahtumien lisäksi ammattiosastomme tuki rahallisesti alueelta valmistuvia elintarvikealan
opiskelijoita stipendeillä ja osallistui valtakunnalliseen Nenäpäiväkeräykseen. Ammattiosastomme
jäsenmääräkin pysyi lähes samana kuin vuonna 2013 ja vuoden 2014 lopussa jäsenmäärämme oli
804 eli se oli tippunut vuodesta 2013 31 jäsenellä.

Edellisvuosien tapaan ammattiosastomme tiedottaminen tapahtumista, kokouksista ja muista
tärkeistä asioista tapahtui vuonna 2014 pääsääntöisesti Elintae-lehden ja työpaikkojen ilmoitustaulu
ilmoitusten avulla. Tietysti tiedottamista tapahtui jonkin verran myös sähköpostitse ja sosiaalisten
medioiden avulla. Ammattiosaston omat kotisivut ja niiden päivittäminen ja siellä aktiivinen
tiedottaminen olivat kuitenkin vielä keskeneräistä.
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