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MATE ry

MATE ry, puheenjohtaja MATE ry, varapuheenjohtaja 
Ulla Mikkanen Matti Alajoki
040 801 1261 040 1765962

MATE ry sihteeri 
Jaana Kruth
puh. 040 5697685

STTK ry

MATE neuvottelee, edistää ja valvoo jäsentensä virka- ja
työsuhteen ehtoja.

MATE ry 50% pääluottamusmiehet 
Ulla Mikkanen, puh. 040 801 1261
Jaana Kruth, puh. 040 569 7685

Maanmittauslaitoksen asiantuntijat MATE ry
toimii Maanmittauslaitoksessa ja maanmittausalalla työskentelevien 
virkamiesten ja työtekijöiden ammattiyhdistyksenä. MATE ry on perustettu 
vuonna 1997, mutta on toiminut neuvottelujärjestönä Maanmittauslaitoksessa 

jo vuodesta 1991.

MATE ry:n hallitus:

Matti Alajoki, puh 040 176 5962
Elina Alvinen, puh 040 723 3895
Minna Simola, puh. 040 547 8736
Antti Myllymäki, puh. 040 518 3837



Luottamusmies on lähelläsi.

Ota aina ensin  yhteyttä ongelmatilanteissa 
omaan luottamusmieheesi.

Jos ongelma ei ratkea, luottamusmies ottaa 
yhteyttä pääluottamusmieheen.

Pääluottamusmies ottaa tarvittaessa 
yhteyttä Pron toimiston asiamiehiin tai 
lakimiehiin asian ratkaisemiseksi.

MATE ry varsinaiset luottamusmiehet

Hannele Hoikka, Helsinki
Minna Simola, Salo
Elina Alvinen, Tampere 
Koivuniemi Jani, Kouvola
Peltomäki Teppo, Alajärvi 
Eija Isoherranen, Kuopio 

Matti Alajoki, Oulu

Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

MATE ry on Ammattiliitto Pron jäsenjärjestö

MIKSI LIITTYÄ JÄSENEKSI?
MATE neuvottelee, edistää ja valvoo jäsenyhdistysten 
henkilöjäsenten virka- ja työsuhteen ehtoja
• Ansiosidonnainen työttömyysturva
• Ajankohtaista tietoa edunvalvonnasta
• Vahva väylä vaikuttaa
• Jäsenedut

MITEN LIITTYÄ JÄSENEKSI?
Neuvoja saat omalta luottamusmieheltäsi tai hallituksen jäseniltä.
Täytä lomake huolellisesti verkkosivulla: www.proliitto.fi/pron-jasenyys/liity-jaseneksi

Jäsenyys tuo etuja.

Pron henkilöjäsenenä olet oikeutettu käyttämään liiton monia palveluita ja 

jäsenetuja.

Edut saat kätevimmin todistamalla jäsenyytesi voimassa olevalla jäsenkortilla.
Muovisten jäsenkorttien voimassaolo on päättynyt vuoden 2021 lopussa eikä muovisia
jäsenkortteja paineta enää. Lataamalla Pron mobiilisovelluksen puhelimeesi omasta
sovelluskaupasta, on sinulla käytössäsi sähköinen jäsen- ja matkavakuutuskortti.

Kulloinkin voimassa olevat jäsenedut löytyvät Pron kotisivuilta www.proliitto.fi/
> Edut ja palvelut

Näiltä sivuilta löydät ajankohtaista päivitettyä tietoa

• jäsenvakuutuksista

• hotelli-, matkailu- ja risteilyalennuksista

Prolaisten jäsenten vakuutusturva

Prolaisena saat automaattisesti ja maksutta matkustaja- ja vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa kaikkialla maailmassa.
Matkustajavakuutus kattaa mukana matkustavat alle 20-vuotiaat
perheenjäsenesikin. Pro on vakuuttanut jäsenensä vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksella, ammatillisella vastuuvakuutuksella sekä
järjestötehtävissä voimassa olevalla järjestövakuutuksella. Lisäksi
jäsenvakuutukseen kuuluvat ammatillinen vastuuvakuutus ja aktiivien
Lisävakuutus.
Lue lisää Pron kotisivuilta osoitteesta www.pro.fi > Jäsenyys > Jäsenedut.

http://www.pro.fi
mailto:etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
http://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/liity-jaseneksi
http://www.proliitto.fi/
http://www.pro.fi


Jäsenmaksuvapautus
Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta lomakkeella, jos sinulla ei ole ansiotuloja

Muutokset jäsentietoihin
ilmoitathan jäsentiedoissasi tapahtuvista muutoksista (esim. osoitteen muutos) lomakkeella

Yhteystietosi
Jäsenrekisterin tiedot päivittyvät Pron lähettämien tietojen pohjalta. Voit tarkistaa ja päivittää omat tietosi 

kirjautumalla Proplussaan!

Työttömyys
Työttömyyden kohdatessa voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa Työttömyyskassa Pron kautta. Sivuilta löydät ohjeet 

hakemiseen sekä sähköiset hakemuslomakkeet. Älä myöskään unohda hyödyntää Pro Noste-uraportaalia palvelua, josta 

voit saada henkilökohtaista uraneuvontaa sekä apua työnhakuun.

Eläkkeelle siirtyessä
Kun siirryt pysyvälle eläkkeelle, ilmoita siitä Ammattiliitto Pron jäsenpalveluun ja samalla liityt Pro Senioreihin.

Eläkkeelle jääminen aiheuttaa muutoksia jäsenetuihisi ja siirryt Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n jäseneksi. 

Senioriyhdistys on erillinen yhdistys (https://www.proseniorit.fi/) ja kuukauden kuluessa ilmoituksestasi saat 

senioriyhdistyksen jäsenkirjeen sekä uuden jäsenkortin. Voit myös halutessasi erota jo heti ilmoittamalla 

eroamisesta Ammattiliitto Pron jäsenpalveluun (https://lomakkeet.proliitto.fi/revoke/). Pro Seniorien jäsenedut

löydät linkistä.

Tapahtumat ja koulutukset
Löydä sinulle sopivat koulutukset ja tapahtumat kirjautumalla Pron tapahtumakalenteriin.

Ammattiliitto Prosta eroaminen
Huomioithan, että jos haluat erota Ammattiliitto Pron jäsenyydestä ennen työsuhteesi päättymistä, on Sinun itse 

huolehdittava jäsenmaksuvaltakirjasi perumisesta tekemällä tukipyyntö Palkeisiin. Työsuhteen päättyessä 

jäsenmaksun perintä päättyy automaattisesti.

Jäsenkortti
Lataa Pron sovellus oman puhelimesi sovelluskaupasta, sovelluksesta löydät myös sähköisen 

jäsenkorttisi sekä vakuutuskorttisi sekä Pron ajankohtaisia uutisia. 

VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ:

http://www.pro.fi
https://lomakkeet.proliitto.fi/membership-fee-exemption
https://proliitto.fi/fi/muuta-tietojasi
http://proplus.fi
https://www.prokassa.fi/
https://www.urapalvelut.fi/pro/index.aspx
(https:/lomakkeet.proliitto.fi/senior/
https://www.proseniorit.fi/
https://lomakkeet.proliitto.fi/revoke/
https://www.proseniorit.fi/edut-jasenille/
https://pro.etapahtuma.fi/fi-fi/
https://lomakkeet.proliitto.fi/revoke/

