KOHTI UUTTA VUOSIKYMMENTÄ
Tervehdys InTek Pro ry:n jäsen
Olemme nyt olleet ensimmäisen vuoden Proliiton jäsenenä ja opetelleet toimimaan uudessa ympäristössä.
Kuten muistamme Pardian järjestökentästä kaikkiaan 80 % jäsenistä liittyi Prohon 1.1.2009. Samalla myös
me jouduimme muuttamaan toimintaamme siten, että alueyhdistykset lakkautettiin ja jäsenet siirtyivät
suoraan InTekin henkilöjäseneksi.
Viime vuosi oli toimintamme puolesta haasteellinen, sillä jäsenmaksupalautukset laskivat todella paljon
Prohon liittymisen vuoksi. Me saamme enää jäsenmaksupalautuksena toimintaamme maksimissaan 8 %
jäsenmaksuista. Ammattiliitto Pro tarjoaa kyllä aluetoimistojen kautta kaikkiaan viidelletoista alueelle
aktiviteetteja eri muodoissaan. Jäsenistölle on tarjolla erilaisia teatteri-iltoja, perhepäivätapahtumia,
sirkuksia, konsertteja jne. Kuitenkin aktiviteettien määrä alueittain poikkeaa paljon. Varsinkin EteläSuomessa niitä järjestetään muuta maata enemmän. InTekin hallitus on päättänyt osaltaan tukea
jäseniemme aktiivisuuta osallistua edellä mainittuihin Pron tapahtumiin mm. kustantamalla
omavastuuosuuksia. Joten kannattaa rohkeasti osallistua näihin tapahtumiin.
Meidän InTekiläisten oman toiminnan kannalta on tärkeää saada toimittaa laadukasta
Tierakennusmestarilehteä. Viime vuoden ennen joulua ilmestynyt Tierakennusmestarilehti oli tästä hyvä
osoitus. Meidän nykyinen pääministerimme oli ansiokkaasti kirjoittanut lehteemme. Kiitokset lehden
toimituksesta kuuluu päätoimittaja Matti Vuolamolle, Anni Rajalle ja Petteri Lahtiselle. Hyvin onnistuneen
lehden avulla voimme taas päästä opintomatkalle tulevana syksynä. Matka tullaan tekemään skotlannin
pääkaupunkiin EDINBURGHIIN. Tälle opintomatkalle pääsevät myös uudet jäsenet, jotka ovat liittyneet ennen
matkalle ilmoittautumista. Nyt kannattaa meidän kaikkien olla aktiivisia jäsenhankinnassa, sillä InTek maksaa
uusista jäsenistä 50 €/jäsen ja Pro 40 €/jäsen. InTekin uudet nettisivut päivitetään alkuvuodesta ja sieltä
pääsee suoraan linkin kautta myös Pron jäsenhankinnan sivuille täyttämään jäsenhakemusta. Ja aina voi
kysyä neuvoa meidän pääluottamusmieheltämme Pentti Kärhältä myös jäsenhankintaan liittyen.
Tällä hetkellä on meneillään vilkas alkuvuosi monen toimialan työehtosopimusneuvotteluissa. Näistä on
ennakoitu todella vaikeita ja niin näyttää tulevankin. Päänavaajana on lähes aina Teollisuusliiton ja
työnantajien teknologiateollisuuden välinen työehtosopimus ja niin myös tälläkin kertaa. Pitkien
neuvotteluiden, lakkojen ja työsulkujen jälkeen tammikuun alussa saatiin neuvottelutulos aikaan. Neuvoteltu
sopimus korottaa alan palkkoja 3,3 % kahden vuoden aikana ja lisäksi kiky-tunnit poistuvat.
Meidän infra-alan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät jo viime vuoden loppupuolella
ja ne ovat jatkuneet työnantajaliitossa eli Palvelualojen työnantajat Paltassa. Jatkoneuvotteluista on sovittu
tammi- ja helmikuulle. Nykyinen työehtosopimus on voimassa 31.1.2020 saakka. Käynnissä olevista
neuvotteluista Pro tiedottaa jäsenkirjeillä ja Pron kotisivuilla.
Oikein mukavaa alkanutta uutta vuosikymmentä ja muistakaa käyttää aktiivisesti Pron tarjoamia jäsenetuja
ja osallistua Pron aluejohtokuntien tarjoamiin aktiviteetteihin. Ja muistakaa osallistua InTekin syksyn
opintomatkalle Skotlantiin.
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