
  Hyvää keskikesää! 
 
Olemme kohta saaneet jo viikon verran nauttia jalkapallon MM-kisojen annista, ainakin television väli-
tyksellä, ellei joku ole kipaissut paikan päällekin. Edessä on vielä aikamoinen jalkapallokisamaraton, 
ennen kuin mestari on selvillä ja kisat ovat ohi. Tuleekohan kisojen jälkeen vieroitusoireita ja haikeu-
den tunnetta niille innokkaille penkkiurheilijoille, jotka ovat seuranneet otteluita intensiivisesti! 
 
Aikamoinen maraton on edessä myös MATE:n hallinnolla, kun selvitetään tämän vuoden aikana, mikä 
on MATE:n tulevaisuuden keskusjärjestöorientaatio. MATE on istunut luontevasti jo usean vuoden 
ajan palkansaajajärjestö Pardiaan ja sitä kautta STTK:laiseen keskusjärjestöön.  
Pardian hallitus päätti kokouksessaan 12.6. allekirjoittaa aiesopimuksen fuusioitumisestaan ammatti-
liitto PRO:hon. Tämän päätöksen johdosta aloitetaan tarkempi sopimusvalmistelu lopullisen fuusion 
aikaansaamiseksi, jolloin Pardian olemassaolo päättyisi 31.12.2018.  
Pardia kutsuu koolle ylimääräisen edustajakokouksen 28.8., jossa käsitellään pääosin fuusioon liittyviä 
asiakohtia. 
 
Nyt jokainen pardialainen jäsenjärjestö, MATE mukaan lukien, joutuu pohtimaan omaa keskusjärjes-
tösuuntautumistaan. Jos nykyisin Pardiaan kuuluva jäsenjärjestö päättää hakeutua PRO:n jäseneksi, 
on hakemus jätettävä 14.11.2018 mennessä. Jos haetaan jotain muuta ratkaisua, sekin on selvitettävä 
tämän vuoden aikana. 
 
MATE ry koostuu viidestä itsenäisestä jäsenyhdistyksestä. Nyt nämä jäsenyhdistykset - KAV, MHDI, 
MLTA, VMT ja SKY - joutuvat päättämään omissa hallinnoissaan, mikä keskusjärjestö on se oikea hei-
dän jäsenilleen jatkossa. Nämä päätökset suodattuvat sitten MATE ry:n kannaksi ja ohjaavat tehtävää 
keskusjärjestövalintaa joko kokonaisuudessaan MATE:n tai joidenkin matelaisten jäsenyhdistysten 
osalta PRO:hon tai johonkin toisaalle. Tilanne voi johtaa siihen, että kaikki nykyiset matelaiset jä-
senyhdistykset eivät jaa enää samaa keskusjärjestöpolkua, jolloin edessä on tuntuviakin muutoksia 
MATE:n toimintavolyymiin. 
Jäsenyhdistystasoiset päätökset eivät ole varmastikaan helppoja synnyttää ja niillä on jatkossa vaiku-
tuksia jäseniinsä mm. jäsenmaksun ja jäsenetujen muodoissa. Edunvalvonnasta olisi kuitenkin pidet-
tävä hyvää huolta, olivatpa ratkaisut mitä tahansa.  
 
MATE:n hallitus kokoontuu 27.6. vielä ennen kesälomia pohtimaan olemassa olevaa tilannetta ja päät-
tämään jatkoselvityksistä. MATE:n ylimääräinen liittokokouskin häämöttää tällä tietoa lokakuussa 
2018. 
 
Vaikka tilanne on tällä hetkellä haastava, niin en nostata suuria huolen aaltoja. Uskon, että MATE ja 
sen jäsenyhdistykset osaavat tehdä vastuullisia päätöksiä ja muodostaa keskusjärjestöön kuulumisen 
jatkovalinnat jäsenen edun parhaaksi. Matelainen jäsenyhdistysten yhteistyö on todettu hedelmäl-
liseksi ja yhteistyön säilyttämistä halutaan vaalia jatkossakin Maanmittauslaitoksessa, vaikka muutok-
sen tuulet puhaltaisivatkin. 
Jos asia huolettaa tässä vaiheessa, niin minuun voi ottaa yhteyttä, samoin kuten kaikkiin alueellisiin 
luottamusmiehiimmekin, pääluottamusmiehiimme ja oman jäsenyhdistyksen toimijoihin. 
 
Juhlavaa juhannusjuhlaa! 
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