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YLEISTÄ
THHL:n hallitus teki tiiviisti työtä mm. ryhmissä. Isoin asiakokonaisuus vaati rauhoitettua aikaa, pohdintaa ja keskustelua
siitä miten ensi vuonna uusi valtakunnallisen THHL-yhdistyksen toiminnat järjestetään ja miten uusia sääntöjä käytäntöön
tuodaan.
Koska alueyhdistykset jäsenistöineen ovat PROsssa, edunvalvonta on PROssa. Toteuttajina alueilla ovat pitkälti ovat
edelleenkin THHL-taustaiset toimijat eli luottamusmiehet, yt-toimijat jne. THHL-yhdistysten tukena alueilla ovat
käytettävissä myös PROn aluetoimistot ja kummit. Moni heistä tarvitsee vielä runsaasti perehdytystä tähän koko
valtiosektorin sekä ELY/KEHA että TE-sektorin alakohtaiseen ymmärtämiseen. Siinäpä on työsarkaa THHL-porukalle.
Nykymallinen THHL ry päättyy siis Ylimääräisessä edustajakokouksessa pe 15.1.2021. Seuraavana päivänä la
16.1.2021 kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa uusien sääntöjen mukainen Työ- ja elinkeinohallinnon
valtakunnallinen yhdistys, jossa valitaan mm. tuleva hallitus. Edelleen kaikilla alueyhdistyksillä on siinä omat
edustajat 1/alue ja heillä 2 henkilökohtaista varaedustajaa. Tehtävät vaan ovat erilaiset.
PRON EDUSTAJISTO
PROn vastavalittu Edustajisto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa viikko sitten. Tämä oli myös järjestäytymiskokous,
jossa valittiin PROn puheenjohtajaksi edelleen Jorma Malinen.
-PROn hallitukseen valittiin THHL:n varaplm Marika Englund.
-PROn Työttömyyskassan hallituksen ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin THHL:n Marja-Leena
Hannula, Keski-Suomen THHL-pj. sekä luottamusmies
Tässä siis jo heti selkeästi tulosta siitä, että THHL:n jäsenistö oli antanut äänensä edustajiston vaalissa ja varmistanut
näin Marikan ja Marja-Leenan kautta myös THHL-porukan äänen kuuluville PROssa sen tärkeissä vaikuttamisen
pöydissä. Hyvä te!
THHL:N OMA TYHY-KYSELY JA ARVONTA
THHL:n tyhy-kyselystä hallitus sai jo ensivedoksen juuri kokouksen alla. Emme sitä vielä ehtineet käsitellä, koska
kukaan ei ollut ehtinyt siihen vielä perehtyä. Viimeistään ylimääräiseen edustajakokoukseen saamme tuloksista paree
työstetyn kalvosarjan. Yhdistysten omat tulokset valmistunevat tammikuussa.
Niiden äänestäneiden kesken, jotka osallistuivat arvontaan, suoritettiin arvonta ihan automaatiotekniikan avulla. Arpaonni
suosi seuraavia THHL-jäseniä:
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6 kpl a´ 50 euron lahjakorttia
Risto Kekarainen, Porvoo
Tanja Itkonen, Espoo
Aila Salonius, Kauttua
Sanna Rautio-Väliheikki, Kello
Riikka Leino, Juvesniemi
Katriina Kekkonen, Rovaniemi
6 kpl HALTI-kevytreppuja
Mauno Salmela, Seinäjoki
Markku Heinänen, Lohja
Ulla Kauppila, Kemi
Marcus Åberg, Kirkkonummi
Carita Rosengren, Tampere
Sari Parviainen, Joensuu

nro 239
nro 220
nro 555
nro 15
nro 666
nro 90
nro 432
nro 313

nro 166
nro 728

nro
nro

44
16

Voitot postitetaan toimiston työtilanteesta riippuen joko tällä tai ensi viikolla.
THHL:N PERINTEINEN JOULUTERVEHDYS
Koskapa joulu jälleen vauhdikkaasti lähestyy, eikä vauhti hidastu Koronan vuoksi, hallitus päätti liiton joulutervehdyksestä.
Olemme jo vuosia laittaneet joka joulu tervehdyksemme Hyvä Joulumieli-keräykseen, jossa kerätään varoja
vähävaraisille perheille joulu ruokakassia varten. Olemme saaneet kuulla, että ruoka-avun tarve lapsiperheissä on miltei

tuplannut avuntarpeen Koronan myötä. Surullista monella tapaa. Ruokakassi-keräykseen se on vaikuttanut siten, että
yhden kassin on laskennallisesti ollut 70 euroa, mutta nyt sen arvo on laskettu 50 euroon sen varmistamiseksi, että
mahdollisimman monet tarvitsijat saavat tämän avun. Voimme siis itse kukin miettiä, olisiko meillä mahdollisuus laittaa
pieni tervehdys omana itsenämmekin.
THHL ry:n joulutervehdys on 700 euroa, joka riittää 14 ruokakassiin.
LOPUKSI
Yt-neuvotteluja niin toimistojen organisaatiomuutosten kuin kuntakokeilujenkin merkeissä käydään parasta aikaa. Tämä
on joillekin kovinkin raskasta aikaa. Tukekaa toisianne ja muistakaa, että luottamusmiehet ovat teidän tukenanne. Myös
toimistojen työsuojelu-valtuutetut ovat tukenanne. Toki he itsekin ovat samassa tilanteessa. Puhuminen auttaa.
Muista PROn virtuaalipikkujoulu koko jäsenistölle. Tsemppiä ja uskoa parempaan aikaan ja paluuseen uuteen normaaliin
tältä ”Coronation streetiltä”.

TONTTUILLAAN JA ETÄHALAILLAAN.
HALI-HALIA KULLEKIN
Hallituksen psta
Eija Tuutti
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