Tutkimusalojen
toimihenkilöt TAT ry
Jäsentensä edunvalvoja

Toiminta
Tutkimusalojen toimihenkilöt TAT ry on paikallisesti työpaikkatasolla toimiva, useiden
eri ammattiryhmien ja ammattilaisten henkilöjäsenyhdistys. Yhdistyksen jäsenmäärä
on noin 600 henkilöä ja yhdistyksen toimialueena on lähes koko Suomi.
TAT ry:n toimintaan kuuluu oleellisesti paikallisen tason edunvalvonta sekä
ammatillisen kehityksen edistäminen. Yhdistys neuvottelee ja solmii
työehtosopimukset eri yhtiöissä (VTT Oy, Eurofins Expert Services Oy, VTT Memsfab Oy,
Eurofins Labtium Oy). Henkilöyhdistyksellä on 7 hengen luottamusmiesverkosto
jäsenistönsä tukena. Lisäksi yhdistyksellä on edustus yhtiöiden eri
yhteistoimintaorganisaatioissa.
Keskusjärjestömme on STTK, https://www.sttk.fi/ . Edunvalvonnan ja koulutuksen
tukena meillä on TTT ry, http://www.tttry.fi/ .
TAT ry:n jäsenet ovat vakuutettuja työttömyyden varalta Julkisten Alojen Teknisten
työttömyyskassa JATTK, http://www.jattk.fi/ .

Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmaksu on edullinen, 0,95 %, joka on
verovähennyskelpoinen (vrt. Rakennusliitto 1,55 %, vuonna 2018)
Jäsenmaksulla jäsen saa kattavan edunvalvonnan, erinomaiset
jäsenedut sekä oikeuden osallistua yhdistyksen omiin, edullisiin
vuosittaisiin virkistystapahtumiin.

Seitsemän hyvää syytä kuulua yhdistykseen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TAT ry huolehtii edunvalvonnastasi
Luottamusmiehen palvelut, neuvonta ja tuki työpaikalla
Ratkaisuja ongelmatilanteissa, lakimies ja oikeusapu
Työttömyysturva lomautus- ja työttömyystilanteessa
Koulutusta jäsenille ja luottamushenkilöille
Tuetut jäsentapaamiset ja tapahtumat
Kattavat jäsenedut

Jäsenetu, vakuutusedut
• Jäsenyyteen kuuluvat vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutus sekä
matkatavaravakuutus.
• Vapaa-ajan vakuutus kattaa vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat 9600 eur asti / tapaturma.
• Voimassa 45 vuorokautta. Pidemmille matkoille otettava erillinen matkavakuutus ylimenevälle
ajalle.
• Matkatavaravakuutus korvaa varastetut, rikkoutuneet tai matkalta myöhästyneet
matkatavarasi.
• Korvaussumma matkatavaroista 935 eur asti / kerta. Omavastuu 50 eur.
• Vakuutukseen kuuluu myös matkalla olevat lapset.
• Ei korvaa: kilpaurheilu lisenssin varaisesti, seuratoiminta, Extreamlajit, kiipeily,
jäätikkövaellukset, taistelulajit, moottoriurheilu, urheilu- ja laitesukellus, laskuvarjo- ja
basehyppy, voimanosto (maastaveto, jalkakyykky, penkkipunnerrus). Kuitenkin niin, että
normaali kuntosaliharjoittelu kuuluu vakuutuksen piiriin.

• Jäsenyyteen kuuluvat ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta vastuu- ja
oikeusturvavakuus
• Voit hankkia Suomen edullisimmat Primus-henkivakuutus ja –tapaturmavakuutukset,
joka sisältää selviytymisturvan (2000 eur)
Lue lisää: http://www.tttry.fi/jasenyys/jasenedut/jasenvakuutus/

Jäsenetu, vuokrattavat lomahuoneistot
• Vierumäki Chalets on 65 m2 suuruinen (4 henkilöä + 2) lomahuoneisto,
jota vuokrataan pääasiassa jäsenten virkistyskäyttöön. Vierumäki Chalets
sijaitsee osoitteessa (Cookentie 7, 19120 Vierumäki).
• TTT omistaa 65 m2:n suuruisen lomahuoneiston Levillä, Kittilän kunnan
Sirkankylässä (Myllyjoentie 5 A 2).
Kätkäläisessä on olohuone, keittiö, kolme makuuhuonetta, parvi ja
sauna sekä kaksi erillistä WC:tä, joista toinen sijaitsee
yläkerrassa. Huoneistosta löytyy myös kaksi TV:tä (ylä- ja alakerrassa),
syöttötuoli ja lasten matkasänky, silitysrauta ja lauta, kuivauskaappi, televisio, digisovitin ja matkaradio sekä
vuolukivitakka. Tilat soveltuvat hyvin 6–8 henkilölle.
• Lisäksi TTT on neuvotellut 50 %:n alennuksen Levi Hotel Span huoneiden
hinnoista ja Kustavin Lootholmasta.
Lue lisää: http://www.tttry.fi/jasenyys/jasenedut/

Jäsenetu, Opintoapuraha
TTT:n opintotukirahaston tarkoituksena on jäsenten ammatillisten
ja ammattia täydentävien opintojen ja opintomatkojen tukeminen
apurahoilla ja stipendeillä. Apurahaa myönnetään vuosittain 10 000
euroa.
Apuraha julistetaan haettavaksi keväällä ja sen saajista päätetään
TTT:n hallituksen kokouksessa touko-kesäkuussa.
Lue lisää: http://www.tttry.fi/jasenyys/jasenedut/opintoapuraha/

Jäsenetu, Urapalvelut
Jos olet jäänyt tai jäämässä työttömäksi ja kaipaat apua CV:si,
työhakemuksesi tai LinkedIn-profiilisi päivittämisessä, voit varata
ajan maksuttomaan uraneuvontaan!
Lue lisää:
http://www.tttry.fi/jasenyys/jasenedut/urapalvelut/

Jäsenetu, Maksuton yksityiselämän
lakineuvonta
TTT:n jäsenet voivat kysyä neuvoa yksityiselämänsä oikeusasioissa
puhelimitse Eversheds Asianajotoimisto Oy:n lakimiehiltä.
Puhelinneuvonta on maksutonta. Neuvoa voi kysyä esimerkiksi
perinnöistä ja testamenteista, avioehdoista ja -eroista, osituksesta
ja lahjoista sekä asunto- ja kiinteistökaupan vastuista.
Lue lisää:
https://www.tttry.fi/jasenyys/jasenedut/yksityiselamanlakineuvonta/

Jäsenetu, Polttoainealennukset
• TTT:n polttoaine-yhteistyökumppani on suomalainen energiayhtiö St1.
• St1 myöntää TTT:n jäsenkorttia vastaan alennusta polttoaineesta yli 400
St1- ja Shell-asemalta Suomessa (Shell express -automaattiasemat eivät
kuulu alennuksen piiriin), lämmitysöljystä ja kodin uusiutuvista
energiaratkaisuista. Alennuksen saa, kun maksaa tankkauksen käteisellä,
pankkikortilla, debitillä tai VisaElectronilla ja kun jäsenkortti on
rekisteröity.
• Jäsenkortilla saa myös alennusta tietyistä ruoka-annoksista ja
kuukausittain vaihtuvista tarjouksista kaikista HelmiSimpukkaravintoloista Shell-asemilla.
Lue lisää: http://www.tttry.fi/jasenyys/jasenedut/polttoainealennukset/

Jäsenetu, Katsastusalennus
• TTT:n jäsenet saavat jäsenkortillaan määräaikaiskatsastuksen
alennettuun hintaan A-Katsastus Oy:n ja Yksityiset K-Asemat Oy:n
katsastusasemilla. Alennetun määräaikaiskatsastuksen hinta on 35 euroa.
Alennus koskee henkilö- ja pakettiautojen sekä maksimissaan 3 500 kilon
perävaunujen drive-in -katsastuksia.
• Henkilöautojen bensiinipäästömittaukset ja OBD-mittaukset saat
jäsenkorttia näyttämällä 10 euron hintaan ja dieselpäästömittauksen
(max. 3 500 kg) 20 euron hintaan.
• A-Katsastuksen nettisivuilta löydät kaikki A-Katsastus Oy:n ja Yksityiset
K-Asemat Oy:n palvelupisteet ja niiden sijainnit.
www.a-katsastus.fi
Lue lisää: http://www.tttry.fi/jasenyys/jasenedut/katsastusalennus/

Pardian jäsenedut
• TAT ry:n jäsenille kuuluvat myös kaikki Pardian jäsenille kuuluvat
edut.
• Edut saa todistamalla jäsenyytensä voimassa olevalla
jäsenkortilla. Lisätiedot alennuksista/etuuksista suoraan
kohteista.
• Pardian jäsenillä on seuraavia jäsenetuja:
•
•
•
•

Hotelli- ja matkailualennukset
Kuntoremonttilomat
Risteilyalennukset
Aikakausilehtialennukset

Lue lisää: https://www.pardia.fi/jasenyys/jasenedut/

Tervetuloa joukkoomme !
www.vate.fi

Liity jäseneksi

