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Ensimmäinen vuosi Ammattiliitto Prossa

Ensimmäinen vuosi Pron jäsenenä alkaa olla lopuillaan. Toimintatavat ovat uusia ja
niihin on pikkuhiljaa totuteltu. Toiveena oli, että jäsen ei huomaisi muuta muutosta
kuin jäsenetujen parantumisen. Saadun palautteen perusteella yhdistymistä Prohon
voidaan pitää pääsääntöisesti onnistuneena. Jonkun verran kaukaiseksi on jäänyt
muun muassa Pron aluetoiminta, mutta yritetään yhdessä keksiä keinoja, jotta
saadaan Prosta kaikki mahdollinen hyöty irti. Talvella ja keväällä kuitenkin jatketaan
Pro tutuksi -kiertuetta, jonka tarkoitus on jalkautua yksiköihin ja tavata jäsenistöä
Pron aluetoimistoilla.

Pron edustajisto valitaan syksyllä 2020 ja ehdokasasettelu alkaa 2.3.2020 päättyen
9.4.2020. Vaalit järjestetään elo-syyskuun taitteessa 2020. Edustajisto on Pron
päättävä elin ja edustajistosta valitaan Pron hallitus. On siis tärkeää saada omia
ehdokkaita ja erityisen tärkeää on, että jäsenistömme käy äänestämässä.

Virkaehtosopimusasiaa

Kuten olemme saaneet tiedotusvälineitä lukea, niin neuvottelut ovat lähteneet
käyntiin kovin nihkeästi. Eniten erimielisyyttä vaikuttaisivat aiheuttavan ns. kiky-
tunnit sekä palkankorotusten taso. Myöskään lakoilta tai työsuluilta ei ole vältytty.
Näihin on osallistunut myös Pron jäsenyhdistyksiä. RikHe ei kuitenkaan ole
osallistumassa lakkoihin, koska meillä on sopimus voimassa.

Valtion virkaehtosopimus umpeutuu 31.3.2020 ja tällä hetkellä käydään Ves-
neuvotteluja valmistelevia neuvotteluja. Pääluottamusmies Pekko Summanen on
mukana Pron Julkisen sektorin neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnassa on käyty
läpi Pron yleisiä sekä yhdistysten omia neuvottelutavoitteita. Seuraavassa
kokouksessa 13.1.2020 on tarkoitus vetää tavoitteet yhteen ja päättää ne tavoitteet,
joita lähdetään viemään neuvottelupöytään. Luvassa on siis jossain määrin ikävä
kokous, kun pitää karsia tavoitteita, koska kaikkia esiin tulleita asioita ei
luonnollisestikaan voi neuvottelupöytään viedä. Pidetään kuitenkin huoli, että
saadaan vietyä meille tärkeitä asioita eteenpäin.

Sopimusasioista tiedotetaan kevään aikana lisää.



Toimihenkilömuutoksia

Puheenjohtaja Reijo Virkkunen eläköityi kesällä. Puheenjohtajan kauden jäädessä
kesken, otti puheenjohtajan tehtävän vastaan varapuheenjohtaja Heidi Lind.
Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi keskuudestaan Sirpa Marttilan Riihimäen
vankilasta. Heidin tilalle varapääluottamusmieheksi valittiin Jani Naapila
Täytäntöönpanoyksiköstä Vantaalta.

Jäsenkysely

Marraskuussa toteutettiin kaikille RikHen jäsenille suunnattu jäsenkysely.
Vastaukset käydään hallituksessa tarkasti läpi ja talven aikana tehdään päätöksiä
toivotuista toimenpiteistä sekä työstetään edelleen esitettyjä kehittämisideoita.
Tämän lisäksi kyselyn pohjalta on aloitettu RikHe ry:n brändistrategian ja uuden
visuaalisen ilmeen valmistelu, mistä kuulette lisää ensi vuoden vuosikokouksessa.
Kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin elokuvalippuja ja onnettaren suosimiin
henkilöihin ollaan lähiaikoina yhteydessä. Lämmin kiitos kaikille vastanneille
aktiivisesta panoksestanne yhteiseen kehittämiseen.

Tulevia tapahtumia

RikHen Kriminaalipoliittinen koulutuspäivä järjestetään Turussa Forum
Mariniumissa 2.4.2020. Tilaisuus on kaikille avoin. Ilmoittautuminen avataan ensi
vuoden puolella ja siitä tiedotetaan erikseen.

Rikhen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Viking Grace -laivalla 3.4.2020.
Laivaan noustaan em. koulutuspäivän päätteeksi.

Seuraavat henkilöstön edustajien (HED) päivät pidetään toukokuussa. Paikka ja aika
tarkentuu myöhemmin.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta toivottaen

RikHe ry:n hallituksen puolesta

Puheenjohtaja Heidi Lind ja pääluottamusmies Pekko Summanen


