Tutkivat ry jä senkirje 2019
Vuosi 2019 on alkanut ammattiyhdistyksessämme muutoksilla. Pardian fuusioituminen Ammattiliitto
Pro ry:n kanssa tuo muutoksia myös meidän oman yhdistyksen Tutkivat ry:n toimintaan. Olet
saanut jäsenkirjeen Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt TTT:ltä marraskuussa 2018 myös asiasta.
Opetellaan nyt yhdessä uusia toimintamalleja! Ammattiliitto Pro tarjoaa jäsenilleen ja yhdistyksille
paljon uutta. Parhaiten näistä kaikista esim. jäseneduista kerrotaan nettisivuilla www.proliitto.fi.
Tuolta sivulta pääset vielä kirjautumaan Pro+ -osioon. Pro+ on jäsenen oma sivu, jossa ylläpidät
ajantasaisen tiedon sähköpostiosoitteestasi, työnantajatiedosta ym. Pro+ palvelusta pääset
ilmoittautumaan erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin, sekä varaamaan lomahuoneistoja, joita Prolla
on useita jäsenten käyttöön.
Tutkivat ry:llä on ollut käytössä nettisivut, mutta ne ollaan nyt ajamassa alas, koska Pro tarjoaa
tuolla Pro+ -palvelussa yhdistyksille oman sivuston (joka on automaattisesti näkyvissä kaikilla
Tutkivat ry:n jäsenillä, eli sinulla). Sivustolla voimme tiedottaa teille tulevista Tutkivien
järjestämistä tapahtumista, tai välittää viestiä alueellisesta toiminnasta. Jatkossa myös
ilmoittautumiset esim. vuosikokouksiin tapahtuu tuon Pro+ -palvelun kautta.
Pro tarjoaa myös alueellista toimintaa. Suomi on jaettu eri alueisiin, ja siellä toimii oma Pron
aluetoimikunta ja sieltä saat myös apua työsuhdeasioissa, jos työpaikallasi ei ole omaa Prolaista
luottamusmiestä.
Pro lähettää kohdennetusti sähköpostilla tiedotteita koko jäsenistölle, tietyllä alueella asuville
jäsenille, aktiivitoimijoille, luottamusmiehille ym. ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Pro
lähettää myös kyselyjä, joiden pohjalta Prolla on kerättynä esim. palkkatilastoja usealta eri vuodelta.

Tähän kaikkeen pääset mukaan, kun vain pidät sähköpostiosoitteesi ajan tasalla Pro+ palvelussa.
Pro+ kirjautumiseen tarvitset jäsennumerosi, joka löytyy jäsenkortistasi.
Ammattiliitto Pron sovellus on jäsenille maksuton kätevä sähköinen jäsenkortti, joka kulkee
mukanasi silloinkin, kun lompakko jää kotiin. Sovelluksen avulla luet uutisia, löydät
uusimmat jäsenetumme, käytät palveluitamme, päivität omia tietojasi, löydät
kiinnostavimmat koulutukset ja hoidat työsuhdeasioitasi työpaikkasi luottamusmiehen tai
liiton asiantuntijoiden kanssa kätevästi muutamalla pyyhkäisyllä. Sovellus toimii matkoillasi
myös vakuutuskorttinasi. Jos matkalla sattuu tai tapahtuu, löydät toimintaohjeet ja saat
avun Pron sovelluksella. Sovelluksen saat Android- ja iPhone-puhelimiin sovelluskaupoista.
Kirjaudu omaan sovelluskauppaasi ja etsi sovellus nimellä Ammattiliitto Pro
Kesä terveisin Tutkivat ry:n hallitus
Psta Marja Frank, puheenjohtaja

