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Puheenjohtaja   Puhelinnumero 
Petri Peltonen   040 353 8133
petri.o.peltonen@aalto.fi

Varapuheenjohtaja
Pasi Lehto  050 550 2035

Sihteeri
Paula Thomsson-Levä 050 574 84 62

Hallituksen jäsenet
Rita Hatakka  050 344 0374
Börje Helenius  050 590 6388
Tiina Kotti  050 3735970
Pasi Lehto   050 550 2035
Timi Lehtola  050 569 8113
Laura Mure  050 407 9041
Janne Salonen  050 400 3546 (varajäsen)
Matti Seppä   050 568 0363
Merja Seppänen 050 593 7712 (varajäsen)
Helena Topdagi  050 521 8822

Pääluottamusmies
Petri Peltonen  040 353 8133 
petri.o.peltonen@aalto.fi
  
Varapääluottamusmies
Helena Topdagi  050 521 8822

Luottamusmiehet
Rita Hatakka  050 344 0374
Börje Helenius   050 590 6388
Timi Lehtola  050 569 8113
Heli Liukko  050 372 5940
Mari Partanen  050 355 6195
Janne Salonen  050 400 3546
Helena Topdagi  050 521 8822

Varaluottamusmiehet
Tiina Kotti  050 373 5970
Laura Mure  050 407 9041

Jäsensihteeri ja virkistysvastaava
Helena Topdagi  050 521 8822

Taloudenhoitaja ja jäsenasiat
Petri Peltonen   040 353 8133

Tiedottaja
Jaakko Marttila  050 4117914

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@aalto.fi ellei toisin mainita.
Yhdistyksen www-sivut: http://aaltohy.aalto.fi

Facebook: https://www.facebook.com/aaltohenkilostoyhdistys

Kannen kuva: Börje Helenius

Hyödyllistä tietoa jäsenille

Jäsenmaksu on 1,25 % palkasta, mutta enintään 49 
€ kuukaudessa. Jäsenmaksun voi vähentää ansiotu-
loveroista täysimääräisesti.

Jäsenmaksua ei makseta sen kalenterikuukauden 
ajalta, jolta et koko aikana saa palkkaa tai muilta palk-
attomilta ajoilta, kuten opiskelu, armeija/siviilipalvelus, 
sairaus/kuntoutustuki, äitiys/isyys/vanhempainloma ja 
hoitovapaa.

Proplus-sivut palveluksessasi 24/7

Proplussasta löydät tietoa työsuhdeasioistasi, jäsene-
duistasi, jäsenmaksuistasi, voit muuttaa omia tietojasi, 
ilmoittautua koulutuksiin sekä olla yhteydessä asian-
tuntijoihimme 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Kirjautumiseen tarvitset jäsennumerosi, joka löytyy 
jäsenkortistasi. 

Pron mobiilisovellus tarjoaa muun muassa 
jäsenedut, palvelut ja uutiset, kätevästi ja nopeasti. Voit 
ladata sen maksutta puhelimesi sovelluskaupasta. 

Pron yhteystiedot:

Jäsenpalvelu päivystää maanantaista perjantaihin kello 9–15
numerossa 09 1727 3440. 
Sähköposti: jasenasiat@proliitto.fi 
https://www.proliitto.fi 

Osotteenmuutokset AaltoHY:lle

Petri Peltonen, p. 040 353 8133 tai sähköpostitse
petri.o.peltonen@aalto.fi

Hallitus ja toimihenkilöt 2022

http://aaltohy.aalto.fi
https://www.facebook.com/aaltohenkilostoyhdistys
https://www.proliitto.fi 
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Taas lähestyy vuosi loppuaan. Ja mielenkiintoinen vuo-
si tämä on ollutkin. Koronapandemian hellittäessä ja 
kaikkien odottaessa vapaampia aikoja hyökkäsi Venä-
jä Ukrainaan ja syöksi maailman uuteen kurimukseen. 
Nousevat energian ja kulutushyödykkeiden hinnat sekä 
vuosikymmeniin ennätyskorkeaksi noussut inflaatio ovat 
aiheuttaneet monille suomalaisille todellisia vaikeuksia.
Nämä vaikeudet saattavat heijastua myös vuodenvaih-
teen tienoilla käynnistyviin yliopistojen palkkaneuvotte-
luihin. Korkeana jatkuva inflaatio vaikuttaa kansalaisten 
ostovoimaan, ja ostovoiman säilyttävän tai varsinkin 
sitä parantavan palkkaratkaisun saavuttaminen voi olla 
haasteellista. Siksi meidän täytyy varautua vaikeisiin 
neuvotteluihin.

Puheenjohtajan tervehdys yhdistyksen jäsenille

Aalto-yliopistossa jaetaan tänä syksynä edellisen palk-
karatkaisun mukaiset talokohtaiset varat, jotka kohden-
netaan työnantajan päätöksellä henkilöstön palkan suo-
ritusosiin. Suorituksenarviointikierros on ollut käynnissä 
5.9.–1.11.2022 ja korotukset tulevat voimaan 1.12.2022 
alkaen. Kaikille ei näitä korotuksia valitettavasti tule. 
Seuraavissa palkkaneuvotteluissa tavoitteena onkin 
saada mahdollisimman suuri osuus korotusvarallisuu-
desta kohdennettua yleiskorotuksiin, jolloin se hyödyt-
täisi kaikkia palkansaajia.

Korona-ajan jälkeen alamme palata normaaliin elä-
mänmenoon. Tämän vuoksi yhdistyksen tämän vuoden 
syyskokouskin järjestetään läsnäolotilaisuutena edellisi-
nä vuosina käytetyn hybridimallin sijasta. Vuosikokouk-
sen jälkeen yhdistys tarjoaa jäsenille illallisen ravintola 
Fat Lizardissa Tietotiellä. Tarjoilujen varaamista varten 
pyydän kaikkia halukkaita ilmoittautumaan yhdistyksen 
sihteerille: yhteystiedot löytyvät toisaalta tästä lehdestä. 
Itse vuosikokoukseen voi osallistua ilman etukäteisilmoi-
tusta.

Toivotan kaikille jäsenille hyvää loppuvuotta ja erin-
omaista tulevaa vuotta!

Petri Peltonen
Pääluottamusmies, puheenjohtaja
Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys PRO ry

• Uusi jäsen saa yhdistykseltä: 20 € lahjakortti (K-ryhmä/Stockmann/S-ryhmä), postitetaan liittymisen jälkeen
• Vie potentiaalinen jäsen lounaalle: Aalto HY:n nykyinen jäsen voi tarjota jäsenyydestä kiinnostuneelle henki-

lölle kohtuuhintaisen lounaan voidakseen kertoa hänelle lisää jäsenyydestä. Yhdistys korvaa lounaan kustan-
nukset jäsenelle. Lisätietoa yhdistyksen puheenjohtajalta.

• Ammattiliitto Pro antaa jäsenen hankkineelle jäsenelle 40 € arvoisen SuperLahjakortin. Täytä lomake jäsenen 
hankittuasi: www.proliitto.fi/pron-jasenyys/suosittele-jasenyytta

Lisäksi jäsenhankkija saa yhdistykseltä lahjakortin, se postitetaan liittymisen jälkeen (ilmoita hankkimastasi jäse-
nestä puheenjohtajalle).

Lisätietoa jäsenyydestä: https://bit.ly/3tEY3wR

Joukossa on voimaa. Tule mukaan hankkimaan uusia jäseniä!

http://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/suosittele-jasenyytta
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Kutsu henkilöstöyhdistyksen syksyn 2022 varsinaiseen kokoukseen

Tervetuloa Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys Pro ry:n sääntömääräiseen syksyn kokoukseen:
 
 Tiistaina 22.11.2022 kello 15.00 alkaen
 T003, Ekonominaukio 1, Otaniemi

Kokouksen esityslistalla ovat sääntömääräiset asiat. Valitsemme myös enintään viisi varaluottamusmiestä kauden 
2022-2023 loppuun asti.

Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa jäsenille illallisen ravintola Fat Lizardissa, osoitteessa Tietotie 1.

Illalliseksi on valittu Menu Fat L: alkuun Tiger Prawns 2.0, pääruoaksi Fat L Half Pounder Burger ja jälkiruoaksi 
Flaming Alaska. Katso lisätiedot: https://ravintolafatlizard.fi/espoo/ruoka
Tarjoilua varten pyydämme illalliselle osallistuvia ilmoittautumaan erikseen sekä ilmoittamaan mahdolliset ruo-
ka-aineallergiat ja/tai -rajoitteet. Ilmoittauduthan yhdistyksen sihteerille osoitteeseen paula.thomsson-leva@aalto.
fi viimeistään 14.11.2022. 

Lämpimästi tervetuloa!

AaltoHY:n hallitus

ASIALISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
4. Kokouksen sihteerin valitseminen
5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
6. Kahden ääntenlaskijan valitseminen
7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
8. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2023
9. Mahdollisen jäsenmaksun suuruuden määrääminen vuodelle 2023
10. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2023
11. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

 Hallitusta valittaessa tulee ottaa huomioon edustavuus ja yhdistyksen jäsenistön sukupuolijakauma  
 ja rakenne. Hallitukseen voidaan yhdistyksen sääntöjen mukaan valita 4–10 jäsentä sekä 
 tarvittaessa enintään 10 yleisvarajäsentä.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen vuodelle 2023
13. Enintään viiden varaluottamusmiehen valitseminen jäljellä olevaksi kaudeksi 2022–2023
14. Muut kokouksessa mahdollisesti esille tulevat asiat
15. Kokouksen päättäminen

Taloutta koskevat asiakirjat esitetään kokouksessa ja voidaan toimittaa pyydettäessä sähköpostitse etukä-
teen.

https://ravintolafatlizard.fi/espoo/ruoka
mailto:paula.thomsson-leva%40aalto.fi?subject=
mailto:paula.thomsson-leva%40aalto.fi?subject=
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AALTOHY RY toimintasuunnitelma 2023

Tarkoitus ja toiminta-ajatus
Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys Pro ry on Aalto-yli-
opistossa ja sen ulkopuolella toimivien jäsentensä 
ammattijärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
jäsentensä työolojen, palkkojen ja muiden työ- ja virka-
suhteen ehtojen parantamiseksi, tasa-arvon edistämi-
seksi sekä heidän työmarkkina-asemansa vahvistami-
seksi. Yhdistys edistää korkeaa järjestäytymisastetta 
työpaikoilla ja työskentelee jäsentensä keskinäisen 
yhteenkuuluvuuden kasvattamiseksi ja lujittamiseksi 
liitossa ja yhdistyksessä. 

Yleistä
Yhdistyksen toiminnan painopisteenä vuonna 2023 
ovat Ammattiliitto Pron asettamien tavoitteiden toteut-
taminen ja yhdistyksen jäsenten työhyvinvoinnin edis-
täminen. Pyrimme tuomaan Ammattiliitto Pron toimin-
taa lähemmäs jäseniä ja kiinnitämme huomiota Pron 
tavoitteiden mukaisesti erityisesti jäsenhankintaan.

Yhdistys edistää tavoitteitaan mm. osallistumalla Aal-
to-yliopiston strategiatyöhön, toimimalla työnantajan ja 
henkilöstön edustajien välisissä toimielimissä, järjestä-
mällä jäsentapahtumia sekä keskustelemalla jäsenten 
kanssa.

Vuoden 2020 keväällä alkanut COVID-19 -pandemia 
on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan merkittävästi. 
Vaikka pandemia on jo hellittänyt ja vuoden 2022 syk-
syllä on pystytty palaamaan normaaliin päiväjärjestyk-
seen, vaikuttavat sen jälkiseuraukset edelleen toimin-
taan.

Pandemian aikana Aalto-yliopistossa on suosittu etä-
työskentelyä. Tämä on pakottanut muuttamaan ja 
kehittämään toimintatapoja ja prosesseja kaikissa yli-
opiston toiminnoissa. Kun syksyllä 2022 on pysyväm-
min siirrytty työskentelemään ns. hybridimallin mu-
kaan  ̶  osan työajasta etänä ja osan kampuksella  ̶  tuo 
tämä työntekoon jälleen uudenlaisia haasteita. Pitkän 
etätyöskentelykauden jälkeen voi kampukselle palaa-
minen olla vaikeaa, joillekin jopa pelottava kokemus. 
Syksyn 2022 aikana kunkin toimintayksikön tai tiimin 
omiin tarpeisiin yksikkökohtaisesti laaditut hybridityös-
kentelyn pelisäännöt helpottanevat siirtymää, mutta 
poikkeuksellisena jatkuva tilanne kuormittaa edelleen 
henkilöstöä. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittymistä on 
sen vuoksi edelleen seurattava aktiivisesti ja ongelma-
kohtiin puututtava.

Yliopiston henkilöstöjohto ja pääluottamusmiehet ovat 
pandemian aikana tavanneet säännöllisesti ja kes-
kustelleet yliopiston koronatoimenpiteistä. Kyselyitä 
ja tilannekatsauksia on jatkettu keväälle 2022 asti ja 
tilannetta seurataan edelleen mm. Pulssikyselyin ja 
pääluottamusmiestapaamisissa. Tapaamisissa on kä-
sitelty myös keväällä 2022 alkaneen Ukrainan kriisin 
vaikutuksia suomalaisiin yliopistoihin yleensä ja Aal-
to-yliopistoon erityisesti. 

Yliopistojen työehtosopimus on voimassa 31.3.2024 

saakka. Sopimuksen palkkaratkaisu on kuitenkin neu-
voteltu vain vuodelle 2022 ja vuoden 2023 palkoista 
on neuvoteltava 31.1.2023 mennessä. Ellei palkoista 
päästä sopimukseen, voidaan työehtosopimus irtisa-
noa päättymään 31.3.2023. Tämän vuoksi ammatti-
liitto Pro ja sen yliopistosektorin neuvottelukunta ovat 
alkaneet valmistautua neuvotteluihin jo syksyllä 2022. 
Uusia tekstitavoitteita ei näihin neuvotteluihin ole ke-
rätty, sillä päätavoitteena on vain palkkaratkaisun 
saavuttaminen.  Nykyisen kansainvälisen tilanteen ja 
kohoavan inflaation takia tyydyttävän ratkaisun saavut-
taminen voi kuitenkin olla haasteellista. Mahdolliseen 
sopimuksen irtisanomiseen on siksi varauduttava, min-
kä vuoksi yhdistyksenkin on päivitettävä työtaisteluor-
ganisaationsa ja seurattava tilannetta aktiivisesti.
 
Ammattiliitto Pron tavoitteet yh-
distyksille
Ammattiliitto Pro asettaa vuosittain tavoitteet yhdistys-
ten toiminnalle. Kaikille yhdistyksille yhteiseksi tavoit-
teeksi vuodelle 2023 on asetettu työpaikkatoiminnan 
kehittäminen ja tukeminen: ”Yhdistyksen perustehtä-
viin kuuluu työpaikkatoiminnan tukeminen. Yhdistys 
tekee suunnitelman, kuinka yhdistys tukee työpaikan 
luottamusmiehiä, aktivoi jäseniä ja näkyy työpaikoilla.”

Yhdistyksille on asetettu myös neljä vaihtoehtoista ta-
voitetta , joista yhdistyksen tulee valita kaksi. Valitsem-
me vuodelle 2023 seuraavat tavoitteet, ja seuraamme 
niiden hallituksen kokouksissa vuoden mittaan:
• Osallistuminen liiton yhdistystapahtumiin: ”Yhdistys-
ten toiveesta järjestetään yhdistysten puheenjohta-
japäivät ja alueelliset yhdistysten koulutuspäivät. Ti-
laisuuksissa käydään keskustelua yhdistystoiminnan 
kehittämisestä ja kuinka liitto voi olla tukemassa yh-
distyksiä. Yhdistys osallistuu vuoden aikana vähintään 
toiseen.”
• Jäsenhankintaan ja jäsenpitoon panostaminen: ”Yh-
distykset määrittävät toimintasuunnitelmassa, kuinka 
jäsenhankintaa kehitetään yhdistyksen työpaikoilla 
ja tekee suunnitelman jäsenhankinnan edistämisek-
si. Tyytyväiset jäsenet tuovat mukaan uusia jäseniä. 
Yhdistykset järjestävät jäsentoimintaa, jonka kautta 
saadaan jäsenet pidettyä tyytyväisinä ja tilaisuuksien 
mainontaa työpaikoilla lisätään.”

Hallituksen toiminnan tavoitteet
Hallituksen toiminnan painopisteitä vuonna 2023 ovat:
• ammattiliitto Pron edunvalvontatoimintaan ja yhdis-
tyksille tarjottuun tukeen perehtyminen sekä liiton yh-
distystapahtumiin ja koulutustapahtumiin osallistumi-
nen (Pron tavoite 2023)
• osallistuminen Aalto-yliopiston strategiatyöhön
• Aalto-yliopiston työhyvinvointiin liittyvien kyselyiden 
tulosten ja niistä seuraavien toimenpiteiden seuranta 
ja edistäminen
• työssä jaksamisen edistäminen
• hyvin hoidettu edunvalvontatyö
• jäsenhankintaan ja jäsenpitoon panostaminen (Pron 
tavoite 2023)
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senhankintapalkinnoin. Panostamme myös muuhun 
jäsenhankintaan. Järjestämme luottamusmiehille ja 
jäsenille yhteisiä tilaisuuksia, jossa pohdimme yh-
dessä jäsenten kanssa uusia keinoja uusien jäsenten 
houkuttelemiseksi ja miten yhdistyksen aktiivit ja jäse-
net voivat tuoda yhdistystä enemmän esiin Aalto-yli-
opiston arjessa. Pohdimme myös jäsenten kanssa, 
miten ja millaisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa yhdis-
tystä voi mainostaa.

Koulutustoiminta
Tarjoamme luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettu-
jen ja muiden aktiivisten jäsenten koulutukseen Pron 
ja STTK:n sekä esimerkiksi Aktiivi-instituutin ja Työvä-
en Sivistysliitto TSL:n järjestämiä kursseja ja muuta 
koulutusta. Tuemme jäsenten osallistumista ammat-
tiliitto Pron ja muiden koulutuksentarjoajien järjestä-
mään koulutukseen.

Tuemme yhdistyksen jäsenten aktiivista itsensä ke-
hittämistä: myönnämme suoritetuista opinnoista sti-
pendejä hakemuksesta kaksi kertaa vuodessa. Sti-
pendejä myöntäessä etusijalle asetetaan suoritetut 
opintokokonaisuudet, mutta hakemuksia voi jättää 
myös yksittäisistä kursseista. Yhdistys voi myöntää 
tukea myös opinnoista aiheutuneisiin kuluihin.

Järjestämme 2023 AaltoHY:n edunvalvontapäivän 
yhdistyksen luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuil-
le ja hallituksen jäsenille.

Tiedotus
Käytämme tiedotuksessa pääasiassa sähköpostia. 
Lähetämme tärkeimmät tiedotteet tuoreeltaan säh-
köpostitse jäsenistölle. Yhdistys lähettää myös koot-
tuja tiedotteita n. kerran kuussa. Lisäksi tiedotamme 
toiminnastamme yhdistyksen omilla nettisivuilla ja 
Facebook-sivuilla, joita päivitetään säännöllisesti. Jä-
senlehteä toimitetaan vuonna 2023 kaksi kertaa vuo-
dessa vuosikokouskutsun yhteydessä. 

Toiminta Aalto-yliopistossa ja 
kampuksilla
Yhdistyksellä on edustus Aalto-yliopiston eri toi-
mielimissä, kuten yliopiston ja sen korkeakoulujen 
akateemisten asioiden komiteoissa, yhteistoiminta-
neuvottelukunnassa, työsuojelutoimikunnassa, ravin-
tolatoimikunnassa ja muissa Aalto-yliopiston ja sen 
eri koulujen toimikunnissa ja työryhmissä. Yhdistyk-
sen puheenjohtaja edustaa yhdistystä Aalto-yliopis-
ton johtoryhmässä ja Aalto Leaders’ Dialoguessa. 
Aallon elimissä toimivat yhdistyksen edustajat valvo-
vat erityisesti jäsenistömme ja yleisesti Aallon työn-
tekijöiden etuja ja seuraavat, että työehtosopimus ja 
yhteistoimintalaki toteutuvat Aalto-yliopiston kaikilla 
tasoilla.

Seuraamme Aalto-yliopiston päätöksentekoa ja vaiku-
tamme siihen yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti.

Luottamusmiestoiminta
Luottamusmiehet kaudella 2024–2025 valitaan vaali-
kokouksessa vuoden 2023 syyskokouksen yhteydes-
sä. Täydennämme tarvittaessa luottamusmiehistön 
kokoonpanoa kauden aikana vuosikokousten yhtey-
dessä.

Yhdistys tukee luottamusmiestoimintaa olemalla tiiviis-
sä yhteydessä luottamusmiehiinsä. Luottamusmiehillä 
on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen hallituksen 
kokouksissa ja jokaiseen kokoukseen sisältyy pääluot-
tamusmiehen katsaus. Järjestämme jäsentapahtumia 
yhdessä luottamusmiesten kanssa ja pidämme edun-
valvonnallisia asioita esillä tapahtumissaan. Luotta-
musmiehille ja yhdistyksen aktiivitoimijoille järjestetään 
yhdistyksen oma edunvalvontapäivä keväällä 2023 ja 
luottamusmiehiä kannustetaan osallistumaan liiton tar-
joamiin koulutuksiin.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja es-
teettömyys
AaltoHY tekee tasa-arvotyötä yhdessä muiden järjes-
töjen ja työnantajan sekä muiden toimijoiden kanssa. 
Meille on erityisen tärkeää alhaisimpien palkkatasojen 
kohentaminen. Edistämme sitä, että Aalto-yliopistossa 
työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuoleen, 
ikään, etniseen taustaan, kieleen, uskontoon, suku-
puoliseen suuntautumiseen, työntekijäryhmään tai 
muuhun vastaavaan seikkaan katsomatta. Kiinnitäm-
me huomiota myös siihen, että Aalto-yliopiston palvelut 
ovat esteettömästi kaikkien saavutettavissa. 

Yhdistyksellä on edustus Aallon yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvotoimikunnassa (EDI - Equality, Diversity, In-
clusion).

Jäsenhankinta ja -tapahtumat
Järjestämme aktiivisesti jäsentapahtumia, kuten aa-
mukahvitilaisuuksia, museovierailuita, vapaa-ajan 
toimintaa ja matkoja lähialueille. Jäsentapahtumien 
tarkoituksena on tuoda jäsenille tietoa edunvalvonnal-
lisista asioista, tarjota tilaisuuksia verkottumiseen ja 
muiden aaltolaisten tapaamiseen sekä virkistäytymi-
seen ja työhyvinvoinnin kohentamiseen. Edistämme 
yhdistyksen näkyvyyttä osallistumalla Aallon yhteisiin 
henkilöstötapahtumiin. Etsimme uusia toimintatapoja 
monipuolisten jäsentilaisuuksien järjestämiseen.

Hyödynnämme jäsenhankinnan edistämisessä ja ke-
hittämisessä yhdistyksen jäsentilaisuuksia ja myös 
Aallon erilaisia tilaisuuksia mm. tulokaskursseja. Kan-
nustamme jäseniä pyytämään mukaan tilaisuuksiin 
myös kollegoitaan, jotka eivät vielä kuulu yhdistykseen. 

Kannustamme luottamusmiehiä, muita aktiivitoimijoita 
ja yhdistyksen jäseniä jäsenhankintaan esimerkiksi jä-
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Toiminta Prossa ja YHL:ssä
Yhdistyksellä on edustus yliopistosektorin neuvottelu-
kunnassa Prossa, jossa nostamme esiin Aalto-yliopis-
ton henkilöstön tarpeita ja tavoitteita. Lisäksi yhdistyk-
sellä on YHL ry:n hallituksessa edustaja, joka vaikuttaa 
aktiivisesti YHL:n toiminnan tulevaisuuteen.

 


