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Jäsenyhdistys, joka yhdistää 
DNA:lla työskenteleviä jäseniä 

Jos olet Ammattiliitto Pron jäsen: 

Lähetä alla olevan mukainen viesti osoitteeseen  

jasenasiat@proliitto.fi, lisää kopioksi  

pro-paaluottamusmies@dna.fi  

Malliviesti.  

Haluan, että nykyinen jäsenyhdistykseni muutetaan 

DNA Toimihenkilöt Pro ry 178 jäsenyhdistykseen 

xx.xx.2015 alkaen. 

 

Ystävällisin Terveisin 

Oma Nimi ja mahdollisesti myös jäsennumerosi tä-

hän 

 

Jos et vielä ole Ammattiliitto Pron jäsen: 

Surffaa Ammattiliitto Pro:n sivulle http://www.proliitto.fi 

ja valitse sieltä kohta jäsenyydestä kiinnostuneille. Sivul-

ta löytyy jäseneksi liittymislomake. Täytä kaikki kohdat 

huolella. Muista merkitä kohtaan yhdistys DNA:lla työs-

kentelevien jäsenten oma jäsenyhdistys DNA Toimihen-

kilöt Pro ry 178. 

 

DNA Toimihenkilöt Pro ry 

DNA TOIMIHENKILÖT PRO RY 

DNA Toimihenkilöt Pro ry 

Tule mukaan kasvavaan 
joukkoomme! 

Miten mukaan? 

mailto:jasenasiat@proliitto.fi
mailto:pro-paaluottamusmies@dna.fi
http://www.proliitto.fi/


Lyhyt katsaus DNA Toimihenkilöt Pro ry:n histori-

aan.  

 

Yhdistyksen juuret löytyvät jo vuodelta 1966, 

jolloin yhdistys perustettiin MTV:n teknisille toi-

mihenkilöille. Tällöin yhdistyksen nimi oli "MTV-

Tekniset ry." ja nimi rekisteröitiin yhdistysrekiste-

riin 16.9.1966.  

 

Myöhemmin mukaan tuli lisää toimijoita, mm 

Welho ja yhdistyksen nimeksi päätettiin muuttaa 

muotoon 

"TV-Toimihenkilöt TU ry." ja nimi rekisteröitiin 

yhdistysrekisteriin 18.3.2003.  

 

Sittemmin Welho tuli liiketoimintakaupan myötä 

osaksi DNA:ta, jolloin yhdistyksen toiminta alkoi 

hiipua jäsenten siirtyessä eri paikallisyhdistyk-

siin tai vaihtaessaan työpaikkaa.  

 

Vuodesta 2013 alkaen ilmassa on ollut keskus-

telua DNAlaisten omasta jäsenyhdistyksestä ja 

kesällä 2014 päätimme herättää henkiin van-

han yhdistyksen, nyt pääsääntöisesti DNAlaisille 

jäsenille. Yhdistyksen jäsenmäärä saatiin kesän 

aikana kasvamaan nopeasti ja muutamassa 

kuukaudessa yhdistykseen kuului jo reilu kol-

mannes DNA:lla työskentelevistä jäsenistä.  

 

Elokuussa 2014 ylimääräisessä jäsenkokouk-

sessa sääntöjä päätettiin muuttaa siten, että 

yhdistyksen nimi muutetaan nykyiseen muotoon 

ja toiminta-alue kattamaan koko Suomen. Sa-

malla valittiin väliaikainen hallitus seuraavaan 

varsinaiseen keväällä pidettävään jäsenkokouk-

seen saakka. Hallitukseen valittiin jäseniä eri 

paikkakunnilta ympäri Suomea. 29.9.2014 yh-

distyksen sääntömuutos hyväksyttiin ja yhdistyk-

sen uusi nimi "DNA Toimihenkilöt Pro ry." rekiste-

röitiin yhdistysrekisteriin. 

 

Nyt yhdistys siis jatkaa DNA:lla työskentelevien 

jäsenten jäsenyhdistyksenä. 

 

Tulemme panostamaan 

 
Pro-työpaikkaklubien käynnistämiseen mahdollisimman 

monelle toimipaikalle   

 
Yhteistyön rakentamiseen ja kehittämiseen paikallisten 

jäsenyhdistysten kanssa niillä paikkakunnilla, joilla on 

DNA:n toimipiste 
 

Erilaisia jäsentilaisuuksien järjestämiseen toimipaikoilla 

 
Jäsenmäärän kasvattamiseen DNA:lla 

 

Jäsenkoulutuksiin eri paikkakunnilla yhteistyössä Am-
mattiliitto Pron kanssa 

 

Jäsenkokouksiin siten, että kaikilla jäsenillä on mahdolli-
suus osallistua niihin 

 

Vapaa-ajan toimintaan 
 

Kysymyksiä & Vastauksia 

 
Muuttuuko liito kun vaihdan jäsenyhdistystä?  

 - Jäsenyhdistyksen vaihtaminen ei vaikuta liiton jäsenyy-
teen, vaan  liitto pysyy samana. 

 

Miten käy jäsenmaksuperinnän tai jäsenetujen? 
- Jäsenmaksujen perintä, liiton tarjoamat palvelut ja 

jäsenedut säilyvät ennallaan 

 
Onko jäsenyhdistystä pakko vaihtaa? 

- Ei. Jokainen voi päättää mihin jäsenyhdistykseen kuu-

luu. Tarkoituksenmukaisempaa on mielestämme kuulua 
kuitenkin samaan yhdistykseen. 

 

Paljonko ja mistä jäseniä jo on? 
- Meitä on jo reilusti yli kolmannes  kaikista DNA:lla työs-

kentelevistä jäsenistä  Hämeenlinnasta, Jyväskylästä, 

Kuopiosta, Lahdesta, Oulusta, Porista, Pääkaupunkiseu-
dulta, Raumalta, Tampereelta ja Turusta.  

 

 

Puhalletaan yhdessä yhteen hiileen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DNA:lla työskentelevien jäsenten oma jäsenyh-

distys palvelee paremmin DNA:lla työskentele-

viä jäseniä ja heidän edunvalvontaa, koska 

yhdistys koostuu pääsääntöisesti DNA:lla työs-

kentelevistä jäsenistä 

2. Yksi iso etu on se, että voimme käyttää yhdis-

tykselle tulevia jäsenmaksuista saatuja jäsen-

maksupalautuksia pelkästään DNA:lla työsken-

televien jäsenten toimintaan eri paikkakunnil-

la. 

3. Kuulumme kaikki DNA:lla työskentelevät sa-

maan valtakunnalliseen jäsenyhdistykseen 

alueellisten yhdistysten sijaan. 

4. Pystymme paremmin huomioimaan DNA:lla 

työskentelevien jäsenten tarpeet ja suunnata 

toimintamme niihin osa-alueisiin, joita DNA:lla 

työskentelevät jäsenet kaipaavat 

5. Pystymme helpommin kehittämään myös jä-

senhankintaa, kun yhdistyksen toiminta keskit-

tyy pääsääntöisesti DNA:lla työskenteleviin. 

6. Siis mitä nopeammin ja mitä useampi DNA:lla 

työskentelevä jäsen vaihtaa omaan jäsenyh-

distykseen, sitä nopeammin saamme myös 

kehitettyä toimintaamme ja sitä yhteenkuulu-

vampia olemme. 

7. Mitä enemmän meitä on, sitä vahvempia 

olemme 

 
 
 

Valtakunnallinen, mutta kuitenkin paikallinen Jäsenyhdistys lähellä sinua 

Historia Mitä oma yhdistys tekee? Miksi oma yhdistys? 


