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Toimintakertomus vuodelta 2015 

 

 

Johtokuntaan kuuluivat: Mika Huotari (puheenjohtaja), Topi Ryynänen (varapuheenjohtaja), 

Jenni Pennanen (sihteeri), Rainer Kettunen (taloudenhoitaja), Samu Niskanen (nuorisovastaava), 

Aki Heikkinen (tiedottaja), Kari Kähkönen (eläkeläistenvastaava), Laura Pitkänen ja Kirsi Turunen 

 

Varajäsenet: Saimi Borgman, Mauri Kosonen, Pirjo Lappalainen, Henri Leskinen, Mikko Lehto ja 

Harri Turtiainen 

 

Johtokunta kokoontui joka kuukausia johtokunnankokoukseen, pois lukien heinäkuu joka vietettiin 

lomaillen. Johtokunnankokousten lisäksi pidettiin sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. 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- elo- ja syyskuun. 

 

Tammikuu: Johtokunta aloitti uudenvuoden vuoden ensimmäisellä kokouksellaan ja uusi vuosi 

potkaistiin käyntiin vauhdikkaasti. Eläkeläiset järjestivät markkinakahvit, joilla kävi aluetoimistolla 

parisenkymmentä henkeä. Uudet luottamusmiehet aloittivat luottamustehtäviensä opiskelun 

luottamusmiesten starttikurssilla Rauhalahdessa 24.1. Kaikkiaan Itä-Suomen alueelta kurssille 

osallistui 12 henkeä. 

 

Helmikuu: Uudet luottamusmiehet lähtivät heti helmikuun alussa jatkamaan opiskelujaan 

luottamusmiestenperuskurssille Kiljavalle. Tämän lisäksi liiton nuorille jäsenille järjestettiin Nuori 

tunnetko oikeutesi – kurssi Peurungalla 21.–22.2. Kuopiosta mukana oli 4 henkilöä.  

 

Maaliskuu: Ammattiosasto järjesti jäsenilleen ja heidän perheilleen talvitapahtuman Kuopion 

Neulaniemessä sunnuntaina 15.3. Päivää vietettiin aurinkoisessa säässä pilkkien, lumiveistoksia 

tehden, sekä koiravaljakolla ajellen. Lapset testasivat myös hiihtotaitojaan hiihtokilpailujen 

puitteissa. Tapahtuma onnistui hyvin ja kävijöitä oli useita kymmeniä. Maaliskuun lopussa 21.–22.3 

käytiin myös Oulussa, jossa järjestettiin liiton Talvipäivät. Kuopiostakin mukana oli muutamia 

osallistujia nauttimassa Oulun kylmästä säästä. Osasto muisti myös naisjäseniään naistenpäivänä 

elokuvalipuilla, joita naisjäsenet saivat hakea aluetoimistolta.  

 

Huhtikuu: Aluejärjestö järjesti huhtikuun 25.–26. päivä Savonlinnan Casinolla alueen jäsenilleen 

koulutusta työtapaturmista ja niiden korvauksista, sekä ammattitaudeista. Tapahtuma oli kaikin 

puolin erittäin onnistunut ja paikalle saapui parisenkymmentä henkeä kuuntelemaan luentoja ja 

viettämään yhteistä aikaa syöden ja hyvästä seurasta nauttien.  

 

 

Toukokuu: Joka vuotuinen nuorten kovasti odottama nuorten risteily Tukholmaan järjestettiin 



perinteisesti liiton nuorille jäsenille 22.–24.5. Risteily oli tänäkin vuonna suosittu ja kaikkiaan 

matkaan lähti sata kunta SEL:n nuorta jäsentä. Kuopiostakin osallistujia oli 14.  

 

Kesäkuu: Kesää kohti mentäessä myös ammattiosaston toiminta oli hiljaisempaa, eikä varsinaisia 

tapahtumia enää kesäkuukausien aikana järjestetty. Johtokunta kokoontui kuitenkin vielä 

kesäkuussa kokoustamaan ja illallistamaan yhdessä ennen lomille jääntiä. Myös eläkeläiset 

tarjosivat vielä kahvit toimistolla, ennen kesäkuukausien lomaa. 

 

Heinäkuu: Vietettiin lomaillen, lepäillen ja voimia keräillen syksyn koitoksia varten. 

 

Elokuu: Johtokunta palasi kesäloma kuukauden jälkeen kokoustamaan. Kesäpäivät vietettiin 

Seinäjoella 22.–23.8.urheillen ja elintarviketyöläistenliiton 110-vuotista taivalta juhlien. Kuopiosta 

mukana oli vain muutama osallistuja. 

  

Syyskuu: Elo-syyskuun taiteessa Koivikkorannassa järjestettiin valtakunnalliset Veteraani Festarit. 

Kuopiosta niille osallistui muutamia henkilöitä, mutta. Kuopion alueen työttömät ja eläkeläiset 

tekivät heti seuraavalla viikolla oman matkan Koivikkorantaan jolloin osallistujia oli 22.  

Tämän lisäksi johtokunta kokoontui Tahkolle 25.–27. päivä suunnittelemaan vuoden 2016 toimintaa 

ja viettämään vapaa-aikaa yhdessä kokoustaen, urheillen ja rentoutuen. 

 

Lokakuu: Lokakuun ensimmäisenä päivänä vietettiin elintarviketyöläistenliiton 110-vuotisjuhlaa 

aluetoimistolla kakkukahvein. Tämän lisäksi kakkukahveja järjestettiin alkukuun aikana monilla 

alueen isoimmilla työpaikoilla. Pääluottamusmieskokous luottamusmiehille ja 

työsuojeluvaltuutetuille järjestettiin 23.–24.10 Hyvinkäällä ja Itä-Suomen alueelta osallistujia oli 

parisenkymmentä.  

 

Marraskuu: Marraskuun alussa järjestettiin liiton Nuorille jäsenille superviikonloppu Peurungalla.   

Lapsille järjestettiin lasten omat pikkujoulut 15.11 Kuopion ABC Pitkälahden SuperCornerissa. 

Tapahtuma oli erittäin tykätty ja lapsia olikin tapahtumassa parisenkymmentä. Aikuiset viettivät 

puolestaan omia pikkujoulujaan syyskokouksen ja jouluruokailun merkeissä Ravintola Käskynkässä 

28.11.  

 

Joulukuu: Joulun alla järjestimme perinteisesti liiton työttömille ja eläkeläisille jouluruokailun 

Kuopion Pyhän Johanneksen kirkossa lauantaina 12.12. Paikalle saapui sata kunta ruokailijaa 

nauttimaan maittavasta jouluruuasta, kuuntelemaan jouluhartausta ja laulamaan joululauluja kirkon 

pastorin ja kanttorin säestyksellä.  

 

 

Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi ammattiosastomme tuki rahallisesti alueelta valmistuvia 

elintarvikealan opiskelijoita stipendeillä. Vuoden 2015 aikana Vesannon ammattiosasto lakkautettiin 

ja sen jäsenistö siirtyi Kuopion ammattiosastoon.  

 

Edellisvuosien tapaan ammattiosastomme tiedottaminen tapahtumista, kokouksista ja muista 

tärkeistä asioista tapahtui pääsääntöisesti Elintae-lehden ja työpaikkojen ilmoitustaulu ilmoitusten 

avulla. Ammattiosaston omia kotisivuja heräteltiin monen vuoden hiljaiselon jälkeen uudelleen 

henkiin ja niitä päivitettiin aktiivisesti. 

 

 

Jenni Pennanen   

Kuopion ammattiosaston sihteeri v. 2015  


