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• Seuraava Sekahedelmä ilmestyy helmikuussa.
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• Johtokunta kokoustaa kesäkuukausia lukuun ottamatta joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko.
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Urheilujaos:
Jaska Nissinen, Jari Siro

hankittava tavara välttämätön vai voisiko
lahjaksi antaa jotain aineetonta. Ja miettiä, löytyisikö lahjaksi jotain kotimaista.
Jos siis ihminen lahjoja haluaa antaa.
Minulle joulu on rauhoittumisen aikaa,
jolloin saa olla tekemättä mitään. Pimeä
syksy on takana ja valon määrä alkaa
vihdoin lisääntyä. On aika levätä, lukea
hyvää kirjaa ja syödä suklaata niin paljon,
että tulee huono olo.
Jouluun liittyy myös ajatus uudesta ja
jostain jännittävästä. Vanha vuosi on lopuillaan ja uusi kolkuttelee jo ovella. Uusi
vuosi, jonka voi aina ajatella olevan parempi kuin nykyinen. Ja se ajatus tuntuu
hyvältä.

Vielä muutama vuosi sitten joulu ja joulunvietto aiheutti minulle suurta stressiä.
Minulla oli mielessäni kuva, kuinka joulua
vietetään ”oikein” ja sen kuvan toteuttamiseksi stressasin ja kiukuttelin ja olin
kamala läheisilleni.
Vasta viime vuosina olen oppinut pitämään joulusta. Olen vihdoin ymmärtänyt
joulun keskeisen idean, joka on, että tee
juuri sitä mitä haluat. Ja älä stressaa. Jos
oikeasti haluat siivota ja laittaa joulupöydän koreaksi itsetehdyillä herkuilla, tee
niin. Jos et halua, älä siivoa äläkä kokkaa.
Ja mikä tärkeintä, älä stressaa siitä, jos et
niin tee. Jos sinulle joulu on yhdessäolon
sukujuhlaa, vietä sitä sukulaisten seurassa.
Jos taas haluat olla yksin, ole. Jos haluat
viettää joulu, vietä. Jos taas et halua, voit
nauttia muutamasta ylimääräisestä vapaapäivästä ilman, että uhraat ajatustakaan
joululle.
Näinä ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen kiihtymisen aikoina toivoisin, että
ihmiset pysähtyisivät miettimään, onko

Oikein ihanaa joulunaikaa kaikille,
miten ikinä siitä nautittekaan!

				

Tiedotusjaos:
Sekahedelmän päätoimittaja,
puheenjohtaja ja sihteeri.
Eläkeläisjaos:
Heikki Vesanto, Pauli Paavola
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Minttu

Meidän äänemme on yhteinen.
Se on ääni vapaudelle.

Puheenjohtajalta

Vapaiden valtakunta –kampanja haluaa muuttaa Suomen
politiikan suuntaa

Kovuus ja
oikeudenmukaisuus

L

ja sopimuksista sekä kun haemme palkkoihin liukumia tilanteen salliessa.

uottamusmiesorganisaatiot valitaan
työpaikoille kahden vuoden välein.
Valinnat tehdään vuorovuosin työsuojeluvalintojen kanssa.
Kympin alueen luottamusmiesvalinnat
on tämän syksyn osalta tehty.
Onnittelut valituille! On suuri kunnia ja
luottamuksen osoitus päästä kantamaan
vastuuta työkavereiden työsuhteiden hoidosta.
Uusille luottamusmiehille ensimmäiset
kuukaudet tulevat olemaan melkoista uuden oppimista. Etenkin uusille pääluottamusmiehille saattavat ison ruudun iso
vastuu ja yksinäisyys tulla yllätyksinä. Yksin ei kuitenkaan tarvitse, eikä saa, olla.
Aluesihteeri ja ammattiosaston johtokunta
ovat monissa liemissä keitettyjä konkareita, joiden puoleen kannattaa tarpeen tullen kääntyä. Uuden luottamusmiehen kannattaa myös tutustua välittömästi Liiton
tarjoamaan kurssitarjontaan. Kurssien tarjoamat mahdollisuudet verkostoitumiseen
ja vertaistuen saamiseen ovat arvokkaita.
Eikä kouluttautuminen mene hukkaan kokeneemmillakaan henkilöstön edustajilla.
Työ- ja yrityselämän peruslainalaisuuksien
ja lainsäädännön hallinta sekä yhtenäinen
porukka ovat vahvoja valtteja, kun pidämme kiinni turvaksemme säädetyistä laeista
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IRTISANOMISLAIN UUDISTUS
Se tuli hoidettua maaliin. Kyllä. Aivan. Uudessa kirjauksessa on maininta työntekijä
määrän huomioimisesta. Silti lain sisältö
pysyi ennallaan, koska vanhassakin laissa
oli maininta työpaikan kokonaistilanteen
huomioimisesta.
Marginaalinen ”pilkunviilaus”-muutos
lakiin tuli, jotta hallitus pystyi pakittamaan
kasvojaan menettämättä. Selkävoiton napanneen SAK:n johto ei korrektiussyistä
johtuen voi kovin avoimesti henkseleitään
paukutella, mutta valitsemalleni linjalle
uskollisena minulla ei noita pidäkkeitä ole.
Vaikka SEL ja Kymppi sen osana ovatkin
vain pieni osa suomalaisesta työmarkkinakentästä, on roolimme valtakunnan
asioiden hoidossa kokoamme suurempi.
Esim. tällä kertaa juuri SEL avasi pelin lakkotyökalun käyttämisen osalta.

pelosta, epävarmuudesta ja kiristyksestä,
eikä työttömyydestä rangaista.
Me annamme eduskuntavaaleissa äänemme ehdokkaille ja puolueille, jotka
haluavat seistä rinnallamme puolustamassa
vapauttamme. Vapautta järjestäytyä, sopia
työehtosopimuksista ja vaikuttaa työelämän lakeihin.
Me äänestämme ehdokkaita, jotka ajavat
sellaista Suomea, jossa jokainen voi elää
palkallaan, vapaana mielivaltaisen irtisanomisen pelosta. Meidän edustajamme eivät
ratkaise asioita pakkolaeilla tai leikkureilla,
vaan sopimalla.”
Nuorten aktiivien käynnistämää kampanjaa ovat lähteneet tukemaan Teollisuus
liitto, PAM, JHL, AKT, Sähköliitto ja SEL.
Kampanjan tukijaksi voi liittyä osoitteessa: vapaidenvaltakunta.fi

Syyskuun lopussa nuoret palkansaaja-aktiivit käynnistivät kampanjan, jonka tarkoituksena on, että kevään eduskuntavaaleissa eduskuntaan tulee valituksi mahdollisimman moni ehdokas, joka jakaa kampanjan
arvot työntekijöiden vapaasta järjestäytymisestä, mielipiteen vapaasta ilmaisusta ja
yleissitovista työehdoista.
”Me emme halua rakentaa riitaa, sillä
esteet ylitetään rakentamalla siltoja. Mutta
me emme enää alistu määräilyyn.
Me haluamme vapautta sanelusta, pakkolaeista ja tyhjistä lupauksista. Me haluamme Suomen, jossa jokainen voi elää palkallaan ja voi olla työstään ylpeä, vapaana

Rauhan ja Rakkauden täyteistä
Joulun odotusta toivotellen
Kympin PJ Jukka Nissinen16.10.2018
Voimia ja
Siunausta toivotellen
4
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Tämän työpaikan SEL:n jäsenten jäsenetu:

Vuokraa mökki Himokselta!
SEL:n Etelä-Suomen ammattiosastot 1, 10, 36, 39, 41, 91 ja 135 tarjoavat
jäsenilleen mahdollisuuden vuokrata mökki Himokselta 1.10.2019 saakka.
• Mökin osoite: Käpylinna B, Länsihuipuntie 37, Himos, Jämsä
• Hinta: 350 €/viikko ja sesonkina 700 €/viikko
• Huoneiston koko n. 80 m²
• Makuupaikat 8 hengelle

Tosi
hyvä
etu!

• Alakerrassa makuuhuone, sauna, pesuhuone, keittiö ja olohuone
• Yläkerrassa makuuhuone ja makuualkovi sekä oleskelutila jossa tv, parveke
• Lattialämmitys, vuolukivitakka, astianpesukone, kahvin- ja vedenkeitin, mikro,
kalusteet ja astiat, hiiligrilli
• Vuokraaja tuo omat lakanat ja pyyhkeet
• Hiihtohisseille n. 200 metriä, kauppaan n. 1 km
• Sesonkiaikoja ovat joulun ja uudenvuoden aika (23.12.–13.1.), viikko 8, pääsiäinen,
festivaalit ja alueelliset suurtapahtumat kuten messut ja Neste Ralli

SEL:n liittovaltuusto:
Seuraavan hallituksen
lisättävä ihmisten hyvinvointia
ja turvaa
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL haluaa muuttaa Suomen politiikan suuntaa
leikkauspolitiikasta ihmisten hyvinvointia ja turvaa parantavaksi. SEL haluaa eduskuntavaaleissa vaihtaa hallituksen palkansaajamyönteiseksi. Nykyinen hallitus on osoittautunut
palkansaajavihamieliseksi ja erityisesti työttömiä on kuritettu. Kylmää kyytiä hallitukselta
ovat saaneet myös opiskelijat, eläkeläiset ja vammaiset.
SEL vaatii, että Suomen seuraava hallitus lopettaa ilmaistyön teettämisen työttömillä.
Työt on teetettävä työsuhteissa ja työehtosopimuksen mukaisilla palkoilla ja muilla työehdoilla. Pelkäksi työttömyysturvan leikkuriksi osoittautunut aktiivimalli on kumottava.
SEL esittää työllistymismahdollisuuksien parantamista lisäämällä työttömien henkilökohtaista ohjausta, vapauttamalla oikeuden opiskella työttömyysturvalla sekä luopumalla
työttömyysturvan karensseista.
Suomeen jo syntyneet kahden kerroksen työmarkkinat on purettava. SEL vaatii muun
muassa nollatyösopimusten kieltämistä, alipalkkauksen kriminalisointia, kanneoikeutta
ammattiliitoille sekä takuupalkkaa vuokratyöntekijälle.
Harmaa talous aiheuttaa Suomessa useiden miljardien euron vuosittaiset verojen ja
maksujen menetykset kansantaloudelle. SEL haluaa laittaa harmaan talouden kuriin
lisäämällä viranomaisten, kuten poliisin, verottajan ja työsuojelun resursseja sekä kiristämällä rangaistuksia.
SEL haluaa, että Suomi on hyvinvointivaltio, jossa on toimivat julkiset palvelut ja tärkeä
infrastruktuuri kuten liikenneverkot, energiahuollon verkostot, jätehuolto, vesihuolto ja
tietoliikenneverkot ovat julkisessa omistuksessa. Valtion omistajaohjauksella on huolehdittava, että valtionyhtiöiden työpaikat pysyvät Suomessa.
SEL vetoaa jokaiseen elintarvikealan työntekijään, jotta jokainen käyttäisi valtaansa
ja äänestäisi huhtikuussa eduskuntavaaleissa. Seuraavat eduskuntavaalit ovat myös
työehtovaalit, joiden tulos antaa suuntaa sille, miten työntekijöiden asema ja oikeudet
toteutuvat ja kehittyvät työelämässä.
SEL:n liittovaltuusto Espoossa 30.11.2018
Lue SEL:n hallitusohjelmatavoitteet: www.selry.fi

Katso vapaat viikot, tarkemmat varausehdot ja tee varaus:
https://selmokit.fi/himos/b • www.selry.fi/etela-suomi
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SEL:n suuri
jäsenristeily
2.–3.2.2019
Silja Europa
Stand
up
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Katso hinnat, ammattiosastosi tuki ja varaa paikkasi:
www.selry.fi/risteily
Hauskat bileet ♥ Hyvää seuraa ♥ Bilebändi Phil Harmonic Band ♥ Improteatteri
Neljäs Seinä ♥ Humppatanssit ♥ Pubivisa, bingo, pokeriturnaus ja muuta kivaa
ohjelmaa ♥ SEL:n karaokemestaruus ♥ Parhaat tyypit ♥ Buffet-illallinen juomineen

