Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry

10.08. - 04.09.2020 Edustajistovaalit 2020
Edustajistovaalit järjestetään 10.8 – 4.9.2020. Äänestystapana on sähköinen
äänestäminen. Äänestysohjeet lähetetään jäsenillemme ehdokaslistoineen elokuussa. Ehdokkaisiin voit
tutustua tämän sivun alla olevista lyhyistä esittelyistä. Lisäksi voit tutustua heidän mielipiteisiinsä Ammattiliitto Pron vaalikoneen kautta. Siellä voit vertailla ehdokkaita ja nähdä heidän vastauksiaan ja ajatuksia prolaisiin sekä ajankohtaisiin asioihin. Lisäksi vaalikoneessa näkyvät ehdokkaiden perustiedot.

Muistathan siis äänestää yhdistyksemme ehdokasta!
Luottamusmies
Yhdistyksen koulutussihteeri
Hei, olen palvelusektorin ehdokkaasi Pron edustajistoon tulevalle kaudelle. Olen toiminut pitkään
ay- aktiivina sekä yhdistys- että liittotasolla, joten näkemystä ja kokemusta Sinun etujesi ajamiseen löytyy. Toimin tällä hetkellä myös Pron palvelualojen neuvottelukunnassa puheenjohtajana.
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Tiina
Rakennuskoski

Innokkaana haluan jatkaa Sinun etujesi ajamista myös jatkossa. Vain yhdessä voimme vaikuttaa.
Tiina, nro 115.
97 Teija Leppivuori
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Teija Leppivuori

70
Päivi
Polso

Yhdessä yhteisten etujen puolesta!
Sama palkka samasta työstä!
Ikärasismi pois työpaikoilta!
Sopimushoppailu seis!
Ei nollatuntisopimuksille!
Innolla mukana!
Syrjintää työpaikoilla ei saa hyväksyä!
Kiitos kuuluu kaikille!
Annetaan nuorille mahdollisuus!

Olen pirteä ja pippurinen palveluneuvoja Oulusta, toimihenkilöiden luottamusmies Ensin Palveluissa, joka toimi sähkömyynnin palveluyhtiönä. Olen ollut Ammattiliitto Pron jäsen vuodesta
2006 lähtien. Olen suorittanut ay-tutkinnon ja jatkotutkinnon 2019. Olen toiminut aktiivisesti työpaikalla proklubivastaavana, työsuojeluvaltuutettuna ja nyt toista kautta luottamusmiehenä. Yhdistyksen hallituksessa olen ollut parissa eri tehtävässä ja pidän asioiden kehittämisestä ja
eteenpäin viemisestä. Olen Sttk:n aluejohtokunnan sihteeri ja liitossa energia-alan neuvottelukunnan jäsen. Edustajistossa yritän vaikuttaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen työelämässä ja
vastustan syrjimistä ja kiusaamista. Haluan lisäksi tuoda työelämää lähemmäksi nykyajan vaatimuksia. Ei sanojen helinää, vaan tekoja!
Tasa-arvoisen työelämän puolesta Päivi nro 70 edustajistoon!
Toimin Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n puheenjohtajana. Lisäksi toimin Ammattiliitto Pron
Oulu-Kainuun aluetoimikunnan puheenjohtajana. Edustajistossa olen ollut nyt ensimmäisen kauteni. Työpaikallani olen pääluottamusmies sekä työsuojeluvaltuutettu. Lisäksi toimin Proklubivastaavana. Olen suorittanut AY- tutkinnon 2010 ja AY-jatkotutkinnon 2011.

159
Henri
Ukonaho

Mielestäni edustajiston jäsenen tulee toimia esimerkkinä muille. hänen tulee toimia tavoilla, joilla
luodaan yhteishenkeä ympäröivään yhteisöön. On tärkeää, että edustajiston jäsen pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisesti myös yhteisönsä ulkopuolella. Tärkeää on luoda hyvät viestintäyhteydet erilaisten instanssien päättäviin elimiin. Näin varmistetaan, että saat äänesi varmasti kuuluville paikoissa joissa päätöksiä tehdään. Äänesi kuuluu siis Henrille – yksimielisesti 159.
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