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Puheenjohtaja   Puhelinnumero 
Tiina Kotti   050 373 5970
tiina.kotti@aalto.fi 

Varapuheenjohtaja
Pasi Lehto  050 550 2035

Sihteeri
Eevi Huhtamaa   040 353 8139 

Hallituksen jäsenet
Rita Hatakka  050 344 0374
Börje Helenius  050 590 6388
Eevi Huhtamaa   040 353 8139
Susanna Koistinen 050 433 3865
Pasi Lehto   050 550 2035
Timi Lehtola  050 569 8113
Saija Nieminen  050 5112 805 
Laura Mure  050 407 9041
Janne Salonen  050 400 3546
Matti Seppä   050 568 0363
Merja Seppänen 050 593 7712
Helena Topdagi  050 521 8822

Pääluottamusmies
Petri Peltonen  040 353 8133 
petri.o.peltonen@aalto.fi
  
Varapääluottamusmies
Tiina Kotti   050 373 5970

Luottamusmiehet
Rita Hatakka  050 344 0374
Börje Helenius   050 590 6388
Tiina Kotti  050 373 5970
Timi Lehtola  050 569 8113
Heli Liukko  050 372 5940
Laura Mure  050 407 9041
Helena Topdagi  050 521 8822

Varaluottamusmiehet
Susanna Koistinen 050 433 3865
Susanna Marttala 050 3442 369
Janne Salonen  050 4003 546   

Jäsensihteeri ja virkistysvastaava
Merja Seppänen 050 593 7712

Taloudenhoitaja ja jäsenasiat
Petri Peltonen   040 353 8133

Tiedottaja
Laura Mure  050 407 9041

Sähköpostiosoitteet muodossa
etunimi.sukunimi@aalto.fi

Yhdistyksen www-sivut
www.aaltohy.aalto.fi

Facebook -sivut löytyvät nimellä AaltoHY

Kannen kuva: Aki Eerikäinen, Ammattiliitto Pro

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 2019
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Hyvä Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistyksen jäsen!

Taas alkaa kohta olla yksi toimintavuosi pulkassa. Tämä 
vuosi on yhdistyksen hallituksella ja aktiiveilla mennyt 
uusien Ammattiliitto Pron tapojen opettelemiseen. Yri-
tyksen ja erehdyksen kautta on päästy eteenpäin.

Jäsenet ovat jo päässeet osallistumaan Pron tarjoa-
maan koulutustoimintaan erilaisten webinaarien kautta. 
Pro on järjestänyt myös kontaktiopetusta, joihin yhdis-
tyksen jäseniä on osallistunut. Lisäksi olemme saaneet 
vielä viihdyttävää vapaa-ajantoimintaa: aiemmin syksyl-
lä Pron jäsenet perheineen pääsivät sirkukseen!

Yksi tärkeä asia yhdistyksen kannalta ovat uudet sään-
nöt. Ne ovat olleet esillä jo parissa yhdistyksen kokouk-
sessa, ja nyt tulevassa syyskokouksessa viimeistä ker-
taa. Silloin saadaan uusille säännöille vihdoin vahvistus.

Suuria muutoksia ei säännöissä vanhoihin verrattuna ta-
pahdu: tärkeimpänä lienee hallituksen toimikausi, joka 
aikaisemmin oli kalenterivuosi, mutta nyt uusissa sään-
nöissä yhdistyksen syyskokousten välinen aika. Uutena 
asiana säännöissä on hallituksen varajäsenet.

Pääluottamusmiehen tervehdys yhdistyksen jäsenille

Yhdistyksen syyskokous järjestetään torstaina 
28.11.2019. Kokouksessa valitaan uusi hallitus, jonka 
toimikausi alkaa välittömästi. Hallitukseen valitaan varsi-
naisia jäseniä vähemmän kuin aikaisemmin, mutta var-
sinaisten jäsenten lisäksi valitaan varajäseniä.

Jos haluat tulla mukaan yhdistyksen aktiivitoimintaan, 
hallituksen varajäsenyys on siihen matalan kynnyksen 
reitti. 

Syyskokouksen yhteydessä järjestetään myös luotta-
musmiesten vaalikokous. Jos olet kiinnostunut työsuh-
teeseen liittyvistä asioista ja haluaisit auttaa työtoverei-
tasi niiden kiemuroissa, luottamusmiestoiminta on sinua 
varten. Ammattiliitto Pro tarjoaa luottamusmiehille kat-
tavan koulutuksen. Ellet ole valmis ryhtymään varsinai-
seksi luottamusmieheksi, varaluottamusmiehen paikalta 
voi olla helpompi aloittaa. Myös varaluottamusmiehille 
tarjotaan sama monipuolinen koulutus.

Vuonna 2020 yliopistojen työehtosopimus on katkolla. 
Neuvottelutavoitteita on kerätty ja hiottu koko kuluva 
vuosi ja kohta ammattiliitto Prossa aletaan valmistautua 
neuvotteluihin. Yhdistyksen hallitus ja luottamusmiehet 
ovat aitiopaikalla tulevissa TES-neuvotteluissa.

Kannustan kaikkia osallistumaan Pron järjestämään toi-
mintaan ja toivotan kaikki tervetulleiksi yhdistyksen aktii-
vitoimintaan. Ennen kaikkea toivotan teidät tervetulleiksi 
yhdistyksen syyskokoukseen!

Petri Peltonen
pääluottamusmies

- Uusi jäsen saa yhdistykseltä: 20e lahjakortti (Stockmann/S-ryhmä), postitetaan liittymisen jälkeen
- Vie potentiaalinen jäsen lounaalle: Aalto HY:n nykyinen jäsen voi tarjota jäsenyydestä kiinnostuneelle henkilölle 
kohtuuhintaisen lounaan voidakseen kertoa hänelle lisää jäsenyydestä. Lisätietoa yhdistyksen puheenjohtajalta.
-  Ammattiliitto Pro antaa jäsenen hankkineelle jäsenelle lahjakortin (S-/K-ryhmä). Täytä lomake jäsenen hankittua-
si: www.proliitto.fi/pron-jasenyys/suosittele-jasenyytta. 

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

Lisätietoa jäsenyydestä: http://bit.ly/aaltohyjasen 

Joukossa on voimaa. Tule mukaan hankkimaan uusia jäseniä!
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Kutsu yhdistyksen syksyn varsinaiseen kokoukseen

Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys ry:n sääntömääräinen syksyn varsinainen kokous pidetään:  

 Aika: torstaina 28.11.2019 kello 15.00 alkaen
 Paikka: Top Lounge U523, Otakaari 1

Kokouksen esityslistalla on yhdistyksen sääntöjen muuttaminen sekä tavanomaiset syyskokousasiat kuten vuoden 
2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2020. Lisäksi listalla on 
jäsenmaksun suuruuden määrääminen vuodelle 2020 ja yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2020.

Pidämme myös vaalikokouksen luottamusmiesten valitsemiseksi kaudelle 2020-2021

Tarjolla pientä purtavaa.

Lämpimästi tervetuloa!

AaltoHY hallitus

ESITYSLISTA

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. Sääntömuutoksen hyväksyminen (2. käsittely)
9. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2020
10. Mahdollisen jäsenmaksun suuruuden määrääminen vuodelle 2020
11. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2020
12. 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.
13. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen
14. Muut kokouksessa mahdollisesti esille tulevat asiat
15. Kokouksen päättäminen

Taloutta koskevat asiakirjat jaetaan kokouksessa.

Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys ry:n vaalikokous luottamusmiesten valitsemiseksi kaudelle 
2020-2021

ESITYSLISTA

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. Pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmhen sekä kuuden muun luottamusmiehen ja  enintään  
 seitsemän varaluottamusmiehen valitseminen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi (2020-2021)
9. Muut kokouksessa mahdollisesti esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen
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Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys Pro ryn säännöt
Voimassa 28.11.2019 alkaen

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys 
Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen 
toiminta-alue on Suomi.

Ammattiliitto Pro ry:tä nimitetään näissä säännöissä lii-
toksi ja jäsenyhdistystä yhdistykseksi.

Yhdistys sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja liiton 
edustajiston sekä hallituksen tekemiä päätöksiä.

2. Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä työolo-
jen, palkkojen ja muiden työ- ja virkasuhteen ehtojen 
parantamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi sekä heidän 
työmarkkina-asemansa vahvistamiseksi.  

Yhdistys edistää korkeaa järjestäytymisastetta työpai-
koilla ja työskentelee jäsentensä keskinäisen 
yhteenkuuluvuuden kasvattamiseksi ja lujittamiseksi lii-
tossa ja yhdistyksessä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- avustaa ja tukee henkilöstön edustajien valintaa ja toi-
mintaa työpaikoilla 
- avustaa ja tukee liiton alueellista ja työpaikkatoimintaa 
- avustaa ja tukee yksittäisiä jäseniä heidän etujensa ja 
oikeuksiensa turvaamiseksi työelämään ja työ- sekä 
virkasuhteisiin liittyvissä asioissa 
- avustaa ja tukee liiton työ- ja virkaehto- ym. neuvottelu-
toimintaa liiton sääntöjen 20 §:n pohjalta 
- järjestää edunvalvontaa tukevaa koulutusta ja tiedotus-
ta sekä neuvontatilaisuuksia 
- voi järjestää jäsenkunnan aktivoimiseen suunnattua 
vapaa-ajantoimintaa 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lah-
joituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten 
tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna 
asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankerä-
yksiä.

3. Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen kielenä on suomi.

4. Yhdistyksen puolueettomuus
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

5. Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä julkisella ja 
yksityisellä alalla työskentelevät henkilöt sekä heihin 
verrattavat palkansaaja-asemassa olevat ammatinhar-
joittajat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja 
säännöt.

Hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Henkilön liittyessä jäseneksi jäsenyhdistykseen hänen 
on liityttävä samalla myös liiton henkilöjäseneksi ja toi-
mitettava liitolle pyydetyt jäsensuhteeseen liittyvät ja

AaltoHY:n uudet säännöt

liiton jäsenmaksun sekä yhdistyksen oman jäsenmak-
sun perintää varten tarvittavat tiedot sekä niissä tapah-
tuneet muutokset.

Kun jäsen jää pysyvästi eläkkeelle, jäsenen tulee erota 
yhdistyksestä ja halutessaan hän voi siirtyä liiton rajoi-
tetuin jäsenoikeuksin toimivaan senioriyhdistykseen. 
Tämä määräys ei koske niitä yhdistyksen eläkeläisjä-
seniä, jotka ovat kuuluneet yhdistykseen ennen tämän 
säännön voimaanastumista.

6. Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla sii-
tä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka 
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittä-
väksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen lai-
minlyö liiton edustajiston vahvistaman tai yhdistyksen 
oman jäsenmaksun suorittamisen yli kolmen kalenteri-
kuukauden ajalta tai muuten jättää täyttämättä ne velvoi-
tukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut 
tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä 
laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyy-
den ehtoja.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää samalla kaikki oi-
keutensa yhdistyksessä.

7. Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan liiton 
edustajiston syyskokouksen vuosittain päättämän jä-
senmaksun, joka määräytyy ennakkoperinnän alaisesta 
palkkatulosta liiton hallituksen antamien ohjeiden mukai-
sesti. 

Jäseniltä voidaan periä liiton edustajiston erityisestä 
syystä määräämä ylimääräinen jäsenmaksu, joka saa 
kuitenkin olla enintään kolmen kuukauden jäsenmaksua 
vastaava määrä.

Yhdistyksen syyskokous voi hallituksen esityksestä 
määrätä jäseniltä perittäväksi yhdistyksen oman jäsen-
maksun, jonka yhdistys itse perii.

9. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syysko-
kouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 - 10 muuta jäsentä, 
sekä tarvittaessa enintään 10 yleisvarajäsentä.

Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Syyskokouksessa valitun uuden hallituksen tulee pitää 
järjestäytymiskokous viimeistään seuraavan vuoden 
tammikuun aikana ja ilmoittaa yhdistyksen toimihenkilöi-
den tiedot liiton toimistoon.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä sitä vaatii.
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Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen 
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan 
luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinker-
taisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi nimetä avukseen tarvittavia toimielimiä, joi-
den tehtävät määrittelee hallitus.

Hallituksen tehtävänä on

1. johtaa ja edustaa yhdistystä näiden sääntöjen, yhdis-
tyksen kokousten ja liiton päätösten mukaisesti
2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella 
niissä käsiteltävät asiat sekä huolehtia yhdistyksen ko-
kousten päätösten toteutumisesta
3. avustaa ja tukea liiton neuvottelutoimintaa sekä työ- 
ja virkaehtosopimuksen niin mahdollistaessa valvoa ja 
hoitaa sopimus- ja neuvottelutoimintaa liiton sääntöjen 
20 §:n pohjalta
4. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, tehdä 
syyskokoukselle esitys vuosittaisesta toiminta- ja talous-
suunnitelmasta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpää-
töksen valmistumisesta.
5. laatia tarvittaessa perusteltu esitys perittävästä yhdis-
tyksen omasta jäsenmaksusta ja sen
perimistavasta
6. hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenistä liiton an-
tamien ohjeiden mukaista luetteloa.
7. pitää yhdistyksistä valituksi tulleisiin työpaikkojen luot-
tamustoimisiin jatkuvaa yhteyttä
8. edistää yhdistyksen ja liiton tavoitteiden toteutumista 
ja niiden tunnetuksi tekemistä
9. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, 
vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

10. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämät toimihen-
kilöt, kaksi yhdessä.

11. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuo-
sikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeis-
tään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunton-
sa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hal-
litukselle.

12. Yhdistyksen kokoontuminen
Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat vuosittain 
pidettävät kevätkokous, joka pidetään helmi-maalis-
kuussa ja syyskokous, joka pidetään loka-joulukuussa 
hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous 
niin päättä tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta 
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen

AaltoHY:n uudet säännöt

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pi-
dettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, 
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi 
ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei sään-
nöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannat-
tanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaa-
leissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kevät- tai syysko-
kous koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta 
ja ylimääräinen kokous vähintään kaksi (2) päivää ennen 
kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 
sanomalehdessä, liiton järjestölehdessä tai kotisivuilla 
tahi sähköpostitse. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen 
tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postit-
se taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apu-
välineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Liiton hallituksen jäsenillä ja henkilökuntaan kuuluvilla 
on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa ja 
tilaisuuksissa.

13. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa (helmi-maaliskuun aika-
na) käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöy-
täkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantar-
kastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu-
vapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu-
velvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa (loka-joulukuun aikana) 
käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöy-
täkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan yhdistyksen toiminta-ja taloussuunnitel-
ma seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yh-
distyksen puheenjohtajaksi
7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä huomioiden 
9 §:n määräykset ja valitaan hallituksen muut jäsenet. 
Hallitusta valittaessa tulee ottaa huomioon alueellinen 
edustavuus ja yhdistyksen jäsenistön sukupuolijakauma 
ja rakenne
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8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoi-
minnantarkastajaa tarkastamaan alkavan vuoden tilejä 
ja toimintaa
9. päätetään yhdistyksen mahdollisen oman jäsenmak-
sun suuruus ja sen perintätapa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yh-
distyksen sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi, 
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin 
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskut-
suun.

Ennen liiton edustajistovaalia pidettävässä yhdistyksen 
kokouksessa valitaan yhdistyksen ehdokkaat edusta-
jistovaaliin edellä kohdassa 7. mainittujen periaatteiden 
mukaisesti. 

Tarkoitus ja toiminta-ajatus
Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys Pro ry on Aalto-yli-
opistossa ja sen ulkopuolella toimivien jäsentensä am-
mattijärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsen-
tensä työolojen, palkkojen ja muiden työ- ja virkasuhteen 
ehtojen parantamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi sekä 
heidän työmarkkina-asemansa vahvistamiseksi. Yhdis-
tys edistää korkeaa järjestäytymisastetta työpaikoilla ja 
työskentelee jäsentensä keskinäisen yhteenkuuluvuu-
den kasvattamiseksi ja lujittamiseksi liitossa ja yhdistyk-
sessä. 

Yleistä
Yhdistyksen toiminnan painopisteenä vuonna 2020 ovat 
Ammattiliitto Pron yliopistosektorin neuvottelukunnan 
työehtosopimusneuvotteluiden tavoitteiden tukeminen, 
yhdistyksen jäsenten työhyvinvoinnin edistäminen ja 
Ammattiliitto Pron toiminnan tuominen lähemmäs yh-
distyksen jäseniä.

Koska vuoden 2020 työehtosopimuskierroksesta on 
odotettavissa vaikea, yhdistys varautuu mahdollisiin 
työtaistelutoimiin ja niihin liittyvien jäsentilaisuuksien jär-
jestämiseen.

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

Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys Pro ry liittyi vuoden 
2019 alusta Ammattilitto Prohon. Pron yliopistosektorin 
neuvottelukunta on aktiivinen elin työehtosopimusneu-
votteluissa ja muodostaa sektorin tavoitteet sopimusk-
ierrokselle. Prohon liittymisen myötä yhdistys on tar-
kastellut ja kehittänyt toimintatapojaan. Tämä työ jatkuu 
edelleen vuonna 2020. Lisäksi yhdistys pyrkii tuomaan 
Ammattiliitto Pron toimintaa lähemmäs jäseniä ja kiinnit-
tää huomiota jäsenhankintaan.

AaltoHY:n uudet säännöt

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkami-
nen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purka-
misesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänis-
tä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttami-
sesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa varat siirretään liitolle käy-
tettäväksi ammattiyhdistystoimintaa edistäviin tarkoituk-
siin.

15. Saavutetut jäsenoikeudet
Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsen- 
oikeudet säilyvät.

Vuoden 2019 Aalto-yliopistossa toteutetaan työhyvin-
vointikysely. Yhdistys seuraa sen tuloksia ja niitä seuraa-
vien toimenpiteiden toteutusta, sekä näiden vaikutuksia 
jäsenten työhyvinvointiin. Yhdistys pyrkii aktiivisesti 
tukemaan työhyvinvoinnin kehittymistä Aalto-yliopistos-
sa.

Kampusmuutoista aiheutuneet muutokset ja edelleen 
jatkuvat tilamuutokset ovat luoneet paljon mahdollisuuk-
sia työn kehittämiselle, mutta ovat myös vieneet hen-
kilöstöltä paljon energiaa. Yliopiston digitalisaatiota-
voitteet ovat myös aiheuttaneet paljon muutoksia ja 
epätietoisuutta tulevasta.

Ammattiliitto Pron tavoitteet yhdistyksille
Ammattiliitto Pro asettaa vuosittain tavoitteet yhdistys-
ten toiminnalle.

Kaikille yhdistyksille yhteiseksi tavoitteeksi vuodelle 
2020 on asetettu Työpaikkatoiminnan kehittäminen: 

”Yhdistyksen perustehtäviin kuuluu työpaikkatoiminnan 
tukeminen. Yhdistys tekee suunnitelman, kuinka yhdis-
tys tukee työpaikan luottamusmiehiä, aktivoi jäseniä ja 
näkyy työpaikoilla.”

Vaihtoehtoisista tavoitteista AaltoHY toteuttaa vuonna 
2020 seuraavat kaksi:

Osallistuminen liiton yhdistystapahtumiin: ”Yhdistysten 
puheenjohtajapäivillä ja alueellisissa yhdistysseminaa-
reissa käydään keskustelua yhdistystoiminnan kehittä-
misestä. Liiton tehtävänä on myös tukea yhdistyksiä, jot-
ta yhdistys voisi toteuttaa annettuja tavoitteita. Yhdistys 
osallistuu vuoden aikana joko puheenjohtajapäiville tai 
alueelliseen yhdistysseminaariin”
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Kolmevuotisen tavoitesuunnitelman laatiminen: ”Yhdis-
tystoiminnan kehittämissuunnitelmassa todetaan, että 
yhdistystoiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja tavoitteel-
lista. Yhdistys tekee kolmen vuoden tavoitesuunnitel-
man; mitkä ovat yhdistyksen tavoitteet ja kuinka niihin 
päästään. Toteuttaminen alkaa vuonna 2020.”

Hallituksen toiminnan tavoitteet
Hallituksen toiminnan painopisteitä vuonna 2020 tulevat 
olemaan:

- kolmivuotisen tavoitesuunnitelman laatiminen (Pron ta-
voite 2020)
- suunnitelman laatiminen luottamusmiesten tukemisek-
si, jäsenten aktivoimiseksi ja työpaikalla näkymiseksi 
(Pron tavoite 2020)
- ammattiliitto Pron edunvalvontatoimintaan ja yhdistyk-
sille tarjottuun tukeen perehtyminen, liiton yhdistysta-
pahtumiin osallistuminen (Pron tavoite 2020)
- TES-neuvotteluiden tukeminen ja niihin liittyvä viestintä
- osallistuminen Aalto-yliopiston strategiatyöhön
- Aalto-yliopiston työhyvinvointikyselyn tulosten ja niistä 
seuraavien toimenpiteiden seuranta
- työssä jaksamisen edistäminen
- hyvin hoidettu edunvalvontatyö
- jäsenhankinta ja -tapahtumat

Hallitus seuraa Aalto-yliopiston päätöksentekoa ja vai-
kuttaa siihen yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti.

Luottamusmiestoiminta
Luottamusmiehet valitaan vaalikokouksessa syyskoko-
uksen yhteydessä joka toinen vuosi, seuraavan kerran 
vuonna 2021. 

Yhdistys tukee luottamusmiestoimintaa olemalla tiiviis-
sä yhteydessä luottamusmiehiinsä. Luottamusmiehillä 
on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen hallituksen ko-
kouksissa ja jokaiseen kokoukseen sisältyy pääluotta-
musmiehen katsaus. Yhdistys järjestää jäsentapahtumia 
yhdessä luottamusmiesten kanssa ja pitää edunvalvon-
nallisia asioita esillä tapahtumissaan. Luottamusmiehille 
ja yhdistyksen aktiivitoimijoille järjestetään yhdistyksen 
oma koulutuspäivä ja luottamusmiehiä kannustetaan 
osallistumaan liiton tarjoamiin koulutuksiin.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja esteettömyys
AaltoHY tekee tasa-arvotyötä yhdessä muiden järjes-
töjen ja työnantajan kanssa. Meille on erityisen tärkeää 
alhaisimpien palkkatasojen kohentaminen. Edistämme 
sitä, että Aalto-yliopistossa työntekijöitä kohdellaan ta-
sa-arvoisesti sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, 
sukupuoliseen suuntautumiseen, työntekijäryhmään tai 
muuhun vastaavaan seikkaan katsomatta. Kiinnitämme 
huomiota myös siihen, että Aalto-yliopiston palvelut ovat 
esteettömästi kaikien saavutettavissa. 

Yhdistyksellä on edustus Aallon yhdenvertaisuus- ja ta-
sa-arvotoimikunnassa.

Jäsenhankinta ja -tapahtumat
Yhdistys järjestää aktiivisesti jäsentapahtumia, kuten 
aamukahvitilaisuuksia, museovierailuita, vapaa-ajan
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toimintaa ja matkoja lähialueille. Jäsentapahtumien tar-
koituksena on tuoda jäsenille tietoa edunvalvonnallisista 
asioista, tarjota tilaisuuksia verkottumiseen ja muiden 
aaltolaisten tapaamiseen sekä virkistäytymiseen ja työ-
hyvinvoinnin kohentamiseen. Yhdistyksen näkyvyyttä 
tuodaan esille osallistumalla Aallon yhteisiin henkilöstö-
tapahtumiin. 

Luottamusmiehiä, muita aktiivitoimijoita ja yhdistyksen 
jäseniä kannustetaan jäsenhankintaan esimerkiksi jä-
senhankintapalkinnoin. Myös muuhun jäsenhankintaan 
panostetaan ja pohditaan uusia keinoja uusien jäsenten 
houkuttelemiseksi. 

Koulutustoiminta
Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden 
aktiivisten jäsenten koulutukseen yhdistys tarjoaa Pron 
ja STTK:n sekä esimerkiksi Aktiivi-instituutin ja Työväen 
Sivistysliitto TSL:n järjestämiä kursseja ja muuta koulu-
tusta. Yhdistys tukee jäsenten osallistumista ammatti-
liitto Pron ja muiden koulutuksentarjoajien järjestämään 
koulutukseen.

Yhdistys tukee jäsentensä aktiivista itsensä kehittä-
mistä. Suoritetuista opinnoista myönnetään stipende-
jä hakemuksesta kaksi kertaa vuodessa. Stipendejä 
myöntäessä etusijalle asetetaan suoritetut opintokoko-
naisuudet, mutta hakemuksia voi jättää myös yksittäisis-
tä kursseista. 

Yhdistys järjestää alkukeväällä 2020 AaltoHY:n edunval-
vontapäivän yhdistyksen luottamusmiehille, työsuojelu-
valtuutetuille ja hallituksen jäsenille.

Tiedotus
Yhdistys käyttää tiedotuksessaan pääasiassa säh-
köpostia. Tärkeimmät tiedotteet lähetetään tuoreeltaan 
sähköpostitse jäsenistölle. Yhdistys lähettää myös 
koottuja tiedotteita n. kerran kuussa. Lisäksi yhdistys 
tiedottaa toiminnastaan yhdistyksen omilla nettisivuil-
la ja Facebook-sivuilla, joita päivitetään säännöllisesti. 
Jäsenlehteä toimitetaan vuonna 2020 kaksi kertaa vuo-
dessa vuosikokouskutsun yhteydessä. 

Toiminta Aalto-yliopistossa ja kampuksilla
Yhdistyksellä on edustus Aalto-yliopiston eri toimielimis-
sä, kuten yliopiston ja sen korkeakoulujen akateemisten 
asioiden komiteoissa, yt-neuvottelukunnassa, työsuoje-
lutoimikunnassa, ravintolatoimikunnassa ja muissa 
Aal-to-yliopiston ja sen eri koulujen toimikunnissa ja 
työryhmissä. Yhdistyksen puheenjohtaja edustaa yhdis-
tystä Aalto-yliopiston johtoryhmässä ja Aalto Leaders’ 
Dialoguessa. Aallon elimissä toimivat yhdistyksen edus-
tajat valvovat erityisesti jäsenistömme ja yleisesti Aallon 
työntekijöiden etuja ja seuraavat, että työehtosopimus 
ja yhteistoimintalaki toteutuvat Aalto-yliopiston kaikilla 
tasoilla.

Toiminta Prossa ja YHL:ssä
Yhdistyksen tavoitteena on, että sillä on yksi paikka yli-
opistosektorin neuvottelukunnassa Prossa. Lisäksi yh-
dis-tys pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan YHL:n toiminnan 
tulevaisuuteen.


