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YLEISTÄ
THHL:n hallitus keskusteli tällä kertaa pitkälti hallinnon Koronatilanteesta ja sen vaikutuksista arkeen. Tästä teemasta on
kevään jälkeen tullut merkittävä aikavaras kaikkien ”pöytien” ääressä pidetyissä kokouksissa. Eikä suotta. Se on ainakin
selvää, että tämä vuosi jää lähtemättömästi kaikkien mieleen Korona-vuotena. Toivotaan, ettei uusi vuosia aikanaan jatku
näissä merkeissä.
Toki meillä oli paljon muitakin asioita. Valmistelimme mm. tulevan valtakunnallisen THHL-yhdistyksen uutta
kokonaiskuvaa. Työllä alkaa olla jo kiire, mutta ymmärrettävästi valmistelu takkuaa, koska edessä on uuden
toimintamallin luominen. TEAMS-kokoukset eivät ole järin innovatiivisia tapaamisia, eikä aikaansaannokset sitä luokkaa,
mitä ne samaan pöydän ääressä istuen olisivat. Tämänkin vuoksi on syytä toivoa, että jokin uusi normaaliin paluu
saataisiin pian käyttöön.
THHL:N OPISKELUSTIPENDIT
Hallitus käsitteli liitolle tulleet jäsenten opiskelustipendit. Hakemuksia tuli yhteensä 12 kpl ja stipendi päätettiin myöntää
7:lle hakijalle. Painotuksena oli mm. aktiivisuus ay-toiminnassa.
Stipendin saajat ja ei-saajat saavat henkilökohtaisen päätöksen sähköpostiinsa viikolla 44.
PRON ELY+KEHA+TE-TOIMISTOT LUOTTAMUSMIEHISTÄ
TE-toimistojen prolaisten luottamusmiesten valintaprosessi on käynnissä. Valtaosalla alueista on saatu aikaan ns.
sopuvaali. Eli ehdokkaita oli varsinaisiksi ja varoiksi ilmoittautunut juuri tarvittava määrä. Onnittelut kaikille tärkeään
luottamustehtävään valituille! Joillekin alueille tarvittaisiin vielä varaluottamusmiehiä, joten lähde rohkeasti mukaan
perehtymään mielenkiintoiseen ”maailmaan”. Koulutusta järjestyy hetimmiten ja vain, jos on ko. tehtävässä.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Satakunnassa ja Uudellamaalla olisi tulossa vaali. Te
jäsenet olette saaneet asiaa koskevan jäsentiedotteen PROsta 5.10. ja vaaliin menevien alueiden osalta tulee aikanaan
lisää viestiä vaaliin liittyen.
ELYjen ja KEHAn luottamusmiesvaalit ovat vielä käynnissä 16.10. saakka. Lähipäivinä saanette PROsta Sari
Jokikallakselta postia.
Teille jäsenille muistutamme, että kaikki valitut luottamusmiehet tarvitsevat asioiden hoitamiseksi myös täyden jäsenistön
tuen. Jos lm on poissa ”työpisteeltään” lm-asioissa muistakaa, ettei hän ole ”lintsaamassa”, vaan hoitamassa yhteisiä
asioita ja niitä kyllä riittää tulevina kuntakokeiluvuosina. Lm-tehtävän hoito on muutakin kuin vain akuutin
ongelmatilanteen ratkomista. Asioihin perehtyminen ja ajan tasalla pysyminen vaatii aikaa.
THHL:N OMA TYHY-KYSELY
THHL:n oma perinteinen tyhy-kysely ajoittunee tänä vuonna viikoille 45-46. Perinteisen tapaan se tehdään
Webropol-kyselynä, joka on aina henkilökohtainen eli sitä ei voi siirtää kaverille, joka jostain syystä ei ole saanut kyselyä
tai on tullut sen deletoineeksi. Vain yksi voi vastata kyselyyn.
Muutama asia on hyvä muistaa, kyselyssä tarkastellaan viimeisen vuoden ajalta tuntemuksia.
Poikkeavaa on kaiketi mm. Koronan vaikutukset työhön jne. sekä kuntakokeiluihin valmistautuminen. Vuoden kuluttua
tulee seuraava, näin arvelen.
Nyt siis toivomme vain, että mahdollisimman moni teistä avoimin mielin vastaa tähän THHL/PRO-jäsenten omaan
kyselyyn. Vastaamalla voit avittaa tuottamalla työvälineitä mm. luottamusmiesten, ts-valtuutettujen sekä yt-toimijoiden
käyttöön tyhy-asioista työnantajan kanssa keskusteltaessa.
VM-barokyselyn tuloksia on hissuksiin valunut ja merkillepantavaa on se, että monissa TE-toimistoissa henkilöstön
vastausprosentti oli noussut melko mukavasti. Siinäpä kehittämishaastetta ensi vuodelle niille alueille, joissa
vastausprosentit pyörivät 60%:ssa ja alle sen. Sekä VM:n että THHL/PROn kyselyihin vastaaminen kannattaa aina! Vain
näiden tulosten perusteella saadaan asioita vakavampaan pohdintaan kehittämistarpeiden näkökulmasta työnantajan
kanssa.
LOPUKSI
Syksy etenee ja koululaisten syyslomat ovat menossa. Eipä muuta kuin junnujen kanssa ulkoilemaan ja retkeilemään.
Ulkona ei Koronakaan jyllää järin pahasti. Moni on kurvaillut pitkin etelä- ja kaukomaita, muttei juurikaan tunne tätä omaa

Koto-Suomea. Nyt on kotimaan moninaisiin mahdollisuuksiin tutustumisen paikka, vaikka ihan vain lähiympäristössä.
Tokihan vielä puolukoita ja sieniäkin metsästä löytyy kerättäväksi asti ja sen jälkeen on kiva herkutella metsän antimilla.

Piristystä ja uusia avauksia kotimaahan tutustumisessa.
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