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PUHEENJOHTA JAN KYNÄSTÄ

Paikalliset neuvottelut työpaikkakohtaisen erän jako-
tavasta ovat käynnissä useilla työpaikoilla. Eri työeh-
tosopimuksissa on sovittu, että käydään aito neuvot-

telu, jossa kuullaan mm. selvitykset yrityksen taloudellisesta 
tilanteesta, palkanmaksuvarasta ja palkkapolitiikasta. Vaikka 
monesti saattaa tuntua, että nämäkin paikalliset neuvottelut 
ovat varsin turhia ja lopputulos hyvinkin ennalta arvattavis-
sa, on syytä paneutua näihin neuvotteluihin täydellä tarmol-
la ja mahdollisimman perusteellisesti.  Ja vaikka neuvottelut 
eivät johtaisi työehtosopimuksissa sovittua ”perälautamallia” 
korkeampiin korotuksiin hyvin toteutetussa paikallisessa 
neuvottelussa saadaan paljon aiheeseen liittyvää tietoa yri-
tyksen edellä mainituista selvityksistä. Lisäksi yrityskohtaista 
erää voidaan jakaa monella eri tavalla tavoitteena mahdolli-
simman oikeudenmukainen palkkaus.

Totta vai tarua? Eli kuinka työpaikoilla tämä sitten toteu-
tuu? Monesti – uskon niin – käy kuitenkin siten, että työnan-
taja tai hänen edustajansa saapuu kertomaan, kuinka vaikea 
yrityksen taloudellinen tilanne on nyt tai ainakin tulevaisuu-
dessa ja kilpailutilanne markkinoilla on ainutlaatuisen kireä. 
Ja jo yleiskorotus rasittaa yrityksen taloutta kestämättömästi, 
joten yrityksellä ei yksinkertaisesti olisi varaa minkäänlaisiin 
korotuksiin. Näistä sitten johtuu, että pitää ryhtyä tehosta-
mistoimiin tuottavuutta parantamalla ja kuluja kuristamalla.  
Edellinen siis työnantajan kertomana. Useimmiten paikal-
linen sopimus tehdään ”perälautamallin” mukaisesti, jonka 
työnantaja vastahakoisesti pakon edessä hyväksyy. 

Mutta miten sitten tämä menisi, jos ”perälautamallia” 
ei olisi? Tätä on syytä itse kunkin pohtia, kun laskeskelee, 
onko jäsenyydestä ammattiliitossa mitään hyötyä.  Yleissito-
vat työehtosopimukset, joissa toisena osapuolena ovat am-
mattiliitot, ovat tässä prosessissa avainasemassa. Jos niitä ei 
olisi, niin tuskinpa saisimme edes ”perälaudan” verran yleis- 
tai paikallista korotusta.  Yksinkertainen keino nykyisenlais-
ten sopimusten jatkuvuuteen on, että ammattiliitoissa on 
riittävästi jäseniä. Tiedätkö onko työkaverisi ammattiliiton 
jäsen?

Jukka Laitinen          
puheenjohtaja
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EI OPPI OJAAN KAADA

Työeläkkeet
9.3. kokoonnuimme Tampere-talolle kuulemaan, kun 
Työeläkevakuuttajien edustajat kertoivat selkeästi ja ym-
märrettävästi työeläkeuudistuksesta ja työeläkejärjestel-
mästä yleensä. Kävimme vilkasta keskustelua mm. siitä 
kuinka eläkeikää korotetaan portaittain kohti 65 vuotta 
ja mitä tarkoittaa osittainen varhennettu vanhuuselä-
ke. Koulutuksen päätteeksi siirryimme kuuntelemaan 
Steve’n’Seagulls -yhtyeen mainioita ja vauhdikkaita 
bluegrasshenkisiä versioita heavy- ja rock-kappaleista. 
Tampere-talon keittiö oli loihtinut meille maittavan sa-
laattibuffetin koulutuksen aluksi.
 
LinkedIn
Syksyllä pidetyt LinkedIn-koulutukset osoittivat kuinka 
paljon yhdistyksemme jäseniä kiinnostaa oppia käyttä-
mään sosiaalista mediaa hyödykseen. Syyskuussa Pir-

Koulutusjaosto järjesti kuluneen vuoden aikana pari 
koulutusiltaa ajankohtaisista ja hyödyllisistä aiheista.

kanmaan koulutusrinki järjesti oman tilaisuutensa aihees-
ta ja lokakuussa yhdistyksemme järjestämä tilaisuus keräsi 
myös paljon osallistujia. 

11.10. kokoonnuimme Voionmaan opistolle Tampe-
reen yliopiston kampukselle kuulemaan TJS:n kouluttajaa 
Marika Ojalaa, joka esitteli käytännönläheisesti, millainen 
palvelu LinkedIn on. Osallistujat olivat luoneet etukäteen 
palveluun oman profiilinsa. Marika Ojala neuvoi, kuinka 
omaa osaamistaan on hyvä kuvata ja miten eri asetuksia 
kannattaa laittaa, mm. hakuvahdit.  Hän kertoi kuinka 
LinkedIn-palvelua voi hyödyntää työnhaussa ja kuinka 
työnantajat käyttävät palvelua rekrytoinnissa.  Voionmaan 
opisto tarjosi hyvät tilat koulutukselle, mutta paikan löy-
täminen oli hieman haasteellista. Tilaisuuden aluksi nau-
timme pienen iltapalan ja kotiin viemiseksi osallistujat 
saivat Pron heijastimen saadun opin lisäksi
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MAKEAA MAHAN TÄYDELTÄ!
TreSPron edunvalvojat perheineen 

tekivät retken Fazerilaan Vantaalle 
7.4.2018.Ihan pelkkää makeaa ret-

ki ei kuitenkaan sisältänyt, vaan mukana 
oli myös tiukkaa asiaa paikallisen sopi-
misen muodossa. Paikallisen sopimisen 
koulutuksen meille piti oma kummiasia-
miehemme Heidi Mettomäki.    

Koulutuksen aikana perheenjäsenet 
pääsivät polskimaan Flamingo Spahan. 
Päivän päätteeksi pääsimme tutustumaan 
vierailukeskukseen mainion oppaan joh-
dolla. Fazerin historiaa oli mielenkiintois-
ta kuulla ja Mignon-munista saa vaikka 
upeita taideteoksia, kuten kuvista voitte 
päätellä! Herkkuja sai maistella mahan 
täydeltä ja lopuksi vielä ostaa mukaan ko-
tiinkin.
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KESÄTEATTERI NOKIAN KENNONNOKKA:  
TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA

Tänä kesänä päätimme 
rikkoa vähän kaavaa 
ja lähteä Komediate-

atterin kevyestä maailmasta 
kauemmas. Heinäkuussa 
lämpimänä iltana 5.7.2018 
kävimme tällä kertaa Noki-
an Kennonnokassa katso-
massa Täällä Pohjantähden 
alla -näytelmän. Kaikki liput 
menivätkin alta aikayksi-
kön, tälle oli selkeästi tila-
usta! Nokialla näimme to-
della koskettavan ja vahvan 
esityksen, jolle kriitikotkin 
olivat antaneet viisi tähteä. 
Esitys toteutettiin harraste-
lijavoimin, mutta itse esitys 
oli kaukana harrastelijamai-
suudesta – tämä oli ammat-
tilaisten työtä! 

Esitys mukaili Väinö Lin-
nan tekstiä täysin, kolmi-
tuntiseen esitykseen mahtui 
koko trilogian koskettavat 
tapahtumat iloineen ja su-
ruineen, kyyneliltä ei voitu 
välttyä. Katsoja vietiin vuo-
sikymmenten läpi taidok-
kaasti ja välillä vähän hen-
gästyttävällä tahdilla. Yksi 
kirkkaimmin mieleenpai-
nuvista hetkistä oli ehdot-
tomasti Akselin ja Elinan 
häävalssi. Kiitos Linnan, he 
saivat toisensa. 
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Elokuussa Prolaisia hemmoteltiin Popedalla kokonais-
valtaisesti – Aluetoimisto järjesti Popeda-etkot ennen 
illan konserttia, ja TreSProlaiset saivat lunastaa lippu-

ja konserttiin edulliseen jäsenhintaan. Etkoilla olikin reip-
paasti eri yhdistysten porukkaa, eli hyvä porukka, juoma, 
ja ruoka sekä ihana, asiansa osaava Mathau Mikojan viritti 
meidät tunnelmaan ennen konserttia. Muun muassa Pope-
dan kappaleet raikasivat ja meidän tanssijalkaa vipatti jopa 
rokkaukseen asti.

POPEDA JYRÄSI  
STADIONILLA

 Etkojen jälkeen siirryimme TreSProlaisten kanssa kohti 
Ratinan konserttialuetta. Sisään pääsimme juuri sopivasti 
Jonne Aaronin aikaan, ja Mansen rokkari piti hyvin alka-
neen tunnelman yllä mainiosti. Kun Popeda vihdoin aloit-
teli, olimme onnellisesti viritettyjä ja musiikki sai vain jyrätä 
ylitse! Popeda heitti meidän iloksemme reilu kaksituntisen 
keikan, joka sisälsi kaikki vuosien varrelta tutut hitit ja pal-
jon ylläreitä. Taattua Manserockia! 

Tsekkaa kuvia myös instasta, #TreSPro #ProPopeda 

Etkoilta konserttiin 

Innokasta yleisöä Trubaduuri Mathau Mikojan viritti tunnelmaan
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VIISASTA JA VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ 
FISKARSISSA
Elokuisena perjantai-iltapäivänä koulutusjaosto kokosi 

iloisen bussilastillisen TreSProlaisia Tampereelta kohti 
Fiskarsia.  Ryhmämme täytti kokonaan Fiskarsin suu-

rimman hotellin, Hotel Tegelin.  1800-luvulla rakennettu 
Tegelin päärakennus sijaitsee joen varrella keskellä kaunista 
ja maineikasta Fiskarsin ruukkia. Myös lisärakennus sijait-
see koulutuskeskuksen välittömässä läheisyydessä.

Ryhmä kokoontui päivälliselle hotellin vieressä Fiskarsin 
joen varrella sijaitsevaan entiseen kuparipajaan. Restaurant 
Kuparipajan päivällismenu sisälsi mm. sorsaa ja muutakin 
kotimaista lähiruokaa. Ilta kului mukavasti seurustellen 
hotellin aulabaarissa ja historiaa havisevassa rauhallisessa 
miljöössä kelpasi rentoutua päivän päätteeksi ja valmistau-
tua seuraavaan päivään virkistävillä yöunilla.

Aamiaisen jälkeen koko ryhmä, sekä jäsenet että avecit, 
osallistui koulutukseen, jossa päivän aiheena oli viisas ja 
vaikuttava viestintä. Aktiivi-Instituutista saapunut loista-
van innostava kouluttaja Emma Nordback tempaisi mei-
dät mukaansa pohtimaan viestintää monella eri tasolla ja 
kaikki olimme yhtä mieltä siitä, että  tätä koulutusta olisi 
voitu jatkaa vaikka koko päivän ajan. Meillä oli kuitenkin 
vielä paljon muutakin mukavaa ohjelmaa tiedossa.

Puolen päivän jälkeen kaksi paikallista opasta haki mei-
dät tutustumaan Fiskarsin historiaan. Kävelimme pienen 

kylänraitin läpi ja kuulimme paljon paikallisista asukkais-
ta, sekä entisistä että nykyisistä. Vuonna 1649 perustettu 
Fiskarsin Ruukki on suomalaisen teollisuuden edelläkävijä, 

jossa tekemisen, luomisen ja yhtei-
söllisyyden perinne näkyy, tuntuu ja 
maistuu. Fiskarsin ruukin kävijäkun-
ta koostuu yksittäisistä matkailijoista, 
eri teemoista kiinnostuneista seu-
rueista sekä yritysryhmistä. Ruukin 
asukkaat ja yrittäjät muodostavat ak-
tiivisen ja monimuotoisen yhteisön. 
Ruukkikylän talot ovat syntyneet nel-
jän vuosisadan aikana. Pääosa nykyi-
sistä rakennuksista on 1800-luvulta, 
jolloin elettiin ruukinpatruuna Johan 
von Julinin komennossa ja suojeluk-
sessa. Ruukin mestarit asuivat keltai-
sissa ja työläiset punaisissa puutalois-
sa, joista vanhimmat ovat pääkadulta 
nousevan Peltorivin varrella. Uudisra-

 Fiskarsissa oli mahdollista osallistua oppaan johdolla kierrokselle tutustumaan Fiskarsin historiaan

Tiina Nieminen toivotti meidät tulleeksi Fiskarsiin kou-
lutusjaoston puolesta
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kennuksiakin nousee Fiskarsin alueelle tasaiseen tahtiin. 
Opastuksen jälkeen oli mahdollista tutustua ruukkiin ja 

sen lukuisiin putiikkeihin omatoimisesti. Sitten kokoon-
nuimme bussille ja lähdimme kohti, myös Raaseporissa 
sijaitsevaa seuraavaa kohdettamme, Raaseporin linnanrau-
nioita. Nautimme ensin tehokkaasti aikataulutetun mutta 
maistuvan lounaan ravintola Linnanvoudin tuvassa ja sen 
jälkeen ryhmä jakaantui taas kahteen ryhmään linnan op-
paiden kanssa. Raaseporin Snappertunassa sijaitseva linna 
rakennettiin 1370-luvulla veden ympäröimän silokallion 
päälle läntisen Uudenmaan hallintokeskukseksi ja sen teh-
tävänä oli valvoa Suomenlahden merenkulkua ja kauppaa. 
Linna oli myös tärkeä sotilaallinen tukikohta sekä Tallin-
nan vastapariksi tarkoitettu kaupallinen keskus. Raasepo-
rin kukoistuskautta olivat 1450–1460-luvut. Linna hylät-
tiin vuonna 1558 Helsingin ja Tammisaaren kaupunkien 
perustamisen jälkeen. Se seisoi autiona yli 300 vuotta, 
kunnes rauniolla aloitettiin restaurointityöt ensimmäisen 
kerran 1880-luvulla. Nykyisin Raaseporin linnanraunio-
ta hoitaa ja sen toiminnasta vastaa Metsähallitus. Oppaat 
kuvasivat elävästi linnan entisajan tunnelmia ja opastivat 
ryhmän katsomaan maisemia näköalatasanteelta.

Jatkoimme eteenpäin Raaseporin nähtävyyksiin ja bussi 
kuljetti meidät vielä Mustion linnaankin. Kahvittelimme 

VIISASTA JA VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ FISKARSISSA

aluksi ravintola Linnankrouvissa ja siirryimme sitten 
päälinnan eli museon opastukseen. Oppaamme Jouko 
Kiviranta oli kuin lämmin tuulahdus linnan kulta-
ajoilta ja ryhmämme oli aivan ihastunut hänen hen-
kevään opastukseensa. Mustion linna on yksi Suomen 
arvokkaimmista kartanoista. Linna rakennettiin vuo-
sina 1783–1792 Magnus Linder II toimesta. Raken-
nus on Suomen suurin ei-kirkollinen puurakennus ja 
se edustaa tyylisuunnaltaan siirtymäkautta rokokoosta 
uusklassisismiin, kun taas sisustus on kokonaan kus-
tavilainen. Päärakennuksen mielenkiintoisimmat koh-
teet ovat parkettilattiat, erityisesti neljästä eri puulajista 
tehty patruunan työhuoneen lattia ja toisessa kerrok-
sessa sijaitseva vierashuone, “kuninkaan huone” jossa 
yksi kuningas (Kustaa III) ja kaksi tsaaria (Aleksanteri 
I ja Aleksanteri II) ovat levänneet. 

Illalla palasimme takaisin Tampereelle. Paluumat-
kalla koulutusjaosto keräsi osallistujilta palautteet ja 
saimme runsaasti hyviä vinkkejä toivekoulutuksista ja 
ideoita seuraaviksi matkakohteiksi. Erityisesti Itä-Suo-
men kohteet nousivat kovasti esiin palautelomakkeis-
sa. Kenties suuntaamme sinne kouluttautumaan ensi 
vuonna? Lähde sinäkin mukaan!

Innokkaita retkeilijöitä linnan raunioita tutkimassa.
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TreSPron luottamustoimiset perheineen kävivät aloittamassa 
lasten syyslomaviikon mukavissa merkeissä Peurungan kyl-
pylässä ja Ähtärin eläinpuistossa sekä Pandatalossa.

Lauantaina kouluttauduimme Heidi Mettomäen asiantunte-
valla opastuksella työaikalakiin sekä työlainsäädännön ajankoh-
taisiin asioihin.  

Kaikki saivat nauttia myös kylpylästä ja osa suuntasi vielä illalla 
Peurunka Areenalle Juha Tapion keikalle.

Sunnuntaina kun suuntasimme kohti Ähtäriä, sääkin suosi 
meitä ja saimme nauttia upean lämpimästä syyspäivästä eläin-
puistokierroksella. 

Kaikkien suosikki oli varmaan kuitenkin Pandatalo ja sen 
hurmaavat asukkaat Lumi ja Pyry <3. Osa ryhmästämme näki 
pandojen myös ulkoilevan ja nukkuvan, joskin näytti siltä, että 
pandojen ykkösharrastus on bambun syönti, jota panda voi syödä 
jopa 12-20 kiloa päivässä.

Kiitos vielä kaikille reissussa mukana olleille, oli mukava vii-
konloppu!

TERVEISET PEURUNGALTA JA ÄHTÄRISTÄ!
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PRO PIRKANMAA JUHLI PIKKUJOULUJA 
YHDESSÄ

Taas tuli todistettua, että supersuosittu Pirkanmaan 
alueen yhdistysten pikkujouluristeily on paikkan-
sa ansainnut yhteisissä tapahtumissamme. Jo toista 

kertaa vietetyissä, perinteisissä pikkujouluissa oli mukana 
reippaat neljäkymmentä juhlijaa TreSProsta, ja kaiken kaik-
kiaan busseja Turkuun lähti viisi.

 Matkaan lähdettiin Keskustorilta iloisissa tunnelmissa ja 
into yltyi, kun osa porukasta kuuli vasta bussissa, että illan 
esiintyjänä oli Happoradio. Alkuilta menikin fiilistellessä 
ja iltaan virittäytyessä eri tavoin laivan antimiin tutustuen. 
Happoradion keikka olikin aalloilla loistavaa viihdettä, ja 
Akin ääni kävi sielun ytimeen. Lauantaiaamun aamiaisella 
oli rauhallinen tunnelma ja päivä meni mukavasti shoppail-
len ja verkostoituen.

 Tampereen aluetoimiston Sami Hänninen kertoi innok-
kaille prolaisille jäseneduista ennen päivällistä. Keskustelim-
me työehtosopimuksesta, lakipalveluista ja oikeusturvasta 
uusimman urapalveluiden ja rahanarvoisten etujen lisäksi. 
Tunnetko sinä tarjolla olevia etujamme? Käy tutustumassa 
lisää https://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/jasenedut .Happoradio kutsui meidän porukan all female -paneelia

TreSProlaiset kävivät tsekkaamassa uusimmat muotivirtaukset Vikingin myymälässä
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MARRASKUUSSA RYTISI JA KIPINÖI!!
Perjantaina 9.11.2018 osallistuimme 
odotettuun ja loisteliaaseen Pro On Stage 
-suurtapahtumaan. Olimme osana suoraa 
YLEn Nenäpäivä-lähetystä Vantaan Energia- 
Areenalta, jossa puitteet olivat loistavat 
ja tarjoilu maittavaa. Ehkä näitkin meidät 
televisiossa?! 

Saimme nauttia suuren maailman artisti Anastacian 
live-showsta, Paula Koivuniemen ja Ressu Redfor-
din esityksistä puhumattakaan. Mukana menossa 

oli myös Annika ”Shanghain valot” Eklund ja Jesse Kai-
kuranta. Puheenjohtaja Jorma Malinen sai tilaisuudessa 
haasteen kädenväännössä, jonka panoksena oli 5000€, ja 
summa kartutti Nenäpäivä-keräystä  - eli voitte varmaan-
kin aavistaa miten haasteessa kävi! Koko tilaisuuden ai-
kana kerättiin jäsenistöltämme rahalahjoituksia ja paljon 
saimmekin kasaan, kokonaista 58 927 €. Kiitos kaikille 
lahjoittajille! Ilta kului vauhdikkaasti artisteja katsellen, 
kuunnellen ja tanssien, meno oli kaiken kaikkiaan hui-
keaa. 

Hymy kasvoilla, vanhojen ja uusien tuttavuuksien kans-
sa verkostoitumisen jälkeen ja jalat kipeinä palasimme 

tapahtumasta yöpymään Sokos hotelli Flamingoon. Tilai-
suus oli todella onnistunut ja upea, näitä toivomme lisää!!!

Lue lisää osoitteesta https://www.proliitto.fi/uutiset/jar-
jestopro/nenapaivan-tuotoilla-tehdaan-hyvaa ja kurkkaa 
kuvia #ProOnStage #TreSPro #nenäpäivä
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Kalevan Kilta
Juhla-, koulutus- ja kokoustila
Kalevan Kilta , juhla-, koulutus- ja kokoustila, on lähellä Tampereen keskustaa. Hyvät kulkuyhteydet, sijainti 
aivan Kalevan kirkon vieressä sekä lähellä ilmaista parkkitilaa.

Juhla-, koulutus- ja kokouskäyttöön sekä yksityistilaisuuksiin vuokrattavassa tilassa on 250 neliötä, juhlasa-
li, kahvio, oleskelutila ja keittiö. Juhlasalissa on esiintymiskoroke ja piano. Langaton internet-yhteys. Tilaan 
mahtuu 120 vierasta istumapaikoille. Eteisaulasta löytyy vaatesäilytys.

Tilan vuokra on 400 €/vuorokausi + siivous, tuntiveloitus sopimuksen mukaan.
Omistajayhdistysten jäsenille jäsenkortilla hinta vain 150 €/vuorokausi,  
kun huolehdit itse tilan siivouksesta!

Kalevan Killan vuokraus:
Tampereen Seudun Pro ry
Jukka Rautalin
040-868 1584
kalevankilta@gmail.com
www.facebook.com/kalevankilta/
Kalevan Kilta, Teiskontie 8 A, 33540 TAMPERE
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TIESITKÖ, ETTÄ...

Viime maaliskuussa on käynnistetty Pro 
Ammatinharjoittajat -palvelu kaikille yksityis-
yrittäjille ja itsensä työllistäjille, jotka toimivat 
vaikkapa toiminimellä, kevytyrittäjinä tai elin-
keinonharjoittajana. Toimialalla ei ole väliä.

Pro Ammatinharjoittajien kautta saat mm. 
vakuutusetuja (esim. oikeudenkäyntikuluva-
kuutus), oikeudellista neuvontaa ja erilaisia 
koulutustilaisuuksia. Pro Ammatinharjoittajil-
la on myös oma yhdistys, jossa pääsee verkos-
toitumaan ja vaikuttamaan palvelujen kehittä-
miseen!

Kaikki tämä maksaa vain 14€/ kk vuonna 
2018. Tämän lisäksi kannattaa harkita tulevai-
suuden turvaamista työttömyyden varalle AYT-
kassan jäsenenä, jos vuosityötulorajasi ylittyy.  

Lue lisää: https://www.proliitto.fi/pron-jase-
nyys/ammatinharjoittajat

tai ole yhteydessä jasenasiat@proliitto.fi

LAUANTAINA 9.3. ON LUVASSA 
JOTAIN UUTTA KIVAA TOIMINTAA 
KEVÄTKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ  
– STAY TUNED, INFORMOIMME 
ALKUVUODESTA LISÄÄ! 

• Muistathan, että maksamatta jättäminen ei ole peruu-
tus ja omavastuun osuus palautetaan vain lääkärin-
todistusta vastaan. Ilman pätevää syytä (esim. lääkä-
rintodistus) paikalle saapumatta jääneiltä veloitamme 
tilaisuudesta koko omakustannushinnan. 

• Ilmoittautuessasi on tärkeää, että kerrot myös jäsen-
numerosi. Näin varmistumme siitä, että edulliset 
tapahtumamme tulevat nimenomaan jäseniemme 
eduksi. 

• Ilmoittautumisissa otamme pääsääntöisesti vastaan 
vain yhden (esteen sattuessa myös kaveri voi ilmoittaa 
sinut poikkeuksellisesti) ihmisen ilmoittautumisen 
kerrallaan, avec-tapahtumat toki ovat asia erikseen. 

MUISTUTUS MUUTAMASTA 
PERUSSÄÄNNÖSTÄ 
ILMOITTAUTUMISTEN SUHTEEN
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Ammattiliitto Pro ry palkitsee toistaiseksi uuden 
jäsenen hankkineen prolaisen 40 euron arvoisella 
K- tai S-ryhmän lahjakortilla: voit valita kumman 

lahjakortin otat. Mitä useamman jäsenen rekrytoit, sitä 
enemmän palkintoja tienaat.

Palkinnon saamisen edellytyksenä on, että uusi 
jäsen:
• ei ole eronnut Prosta ja liittynyt uudelleen liittymis- 
 ajankohtaa edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana 
• on ollut jäsenenä kolme peräkkäistä kalenterikuukautta 
  ja maksanut jäsenmaksunsa Pron sääntöjen mukaisesti 
• sinä (jäsenhankkija) sekä hankittu jäsen ovat Pron jäse- 
 niä palkinnon luovutushetkellä (poikkeuksena jäsen- 
 hankkijat, jotka ovat siirtyneet eläkkeelle ennen palkin- 
 non luovutusajankohtaa). 

Saat palkintosi heti, kun pystymme varmistamaan, että 
liittynyt jäsen on maksanut jäsenmaksunsa Pron sääntöjen 
ja näiden Kaveri kans! ‐sääntöjen mukaisesti. 

Pron jäsenyyden suosittelulla – uusien jäsenten rekrytoinnilla – on 
suuri merkitys ja myönteiset vaikutukset niin sinulle kuin kaikille 
prolaisille. Nyt jos koskaan se kannattaa erityisesti: saat jokaisesta 
uudesta jäsenestä aimo palkinnon! 

Näin se toimii 
Suosittele Prohon kuulumattomalle liittoa: kerro mik-
si jäseneksi kannattaa liittyä. Jäseneksi liittyminen käy 
näppärästi verkossa täyttämällä liittymislomake  (tähän 
linkki https://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/suosittele-
jasenyytta ) Lue lisää kilpailusta osoitteessa proliitto.fi/
kaverikans. Aluetoimistot (linkki https://www.proliitto.fi/
yhteystiedot/aluetoimistot ) auttavat mielellään, jos sinul-
la on kysyttävää.

Tampereen Seudun Pro Ry lisää pökköä pesään!
Kun uusi jäsen yllä olevin Pron säännöin liittyy meidän 
yhdistykseemme (yhdistysnumero on 004), saat vielä ext-
raa 10 euron K- tai S-ryhmän lahjakortin! 

Näin helppoa se on: laita tieto uusista hankki-
mistasi jäsenistä Pron ohjeiden lisäksi osoitteeseen  
 tresprory@gmail.com

JÄSENHANKINTAKAMPANJA JATKUU!!! 
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Tampereen Seudun Pro ry

MUISTILISTA TAPAHTUMIIMME ILMOITTAUTUVALLE:
Toivotamme kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi yh-
distyksemme tilaisuuksiin! Jotta pystyisimme palvelemaan 
jäsenistöämme tasapuolisesti, tässä muutamia ohjeita ta-
pahtumiin ilmoittautuville.
• ilmoittautumiset matkoille, tapahtumiin ja  tilaisuuk- 
 siin ovat aina sitovia.
• mikäli olet ilmoittautumisen jälkeen estynyt osallistu- 
 masta, kerrothan siitä mahdollisimman pian, sillä tilal- 
 lesi saattaa olla joku varasijalla jonottamassa.
• peruutuksista omavastuuosuus on mahdollista saada  
 takaisin vain lääkärintodistuksella.
• ilman pätevää syytä tilaisuuteen saapumatta jääneiltä 
 veloitamme tilaisuudesta omakustannushinnan.
• maksathan omavastuuosuutesi ilmoitettuun määrä- 
 päivään mennessä yhdistyksen tilille:  
 FI10 5730 0820 6929 17
• Ilmoittautumisesi vahvistuksessa ilmoitamme maksu- 
 viitteen. Käytä sitä. Ellei viitettä ole annettu, laita  
 maksuun viestiksi lyhyt kuvaus tapahtumasta (esim.  
 “risteily”) ja oma nimesi, näin saamme maksut  
 kohdistettua oikein.”
• jos ilmoittautumiselle on asetettu aikaraja, huomioithan 
 ne. Täten varmistetaan, että kaikilla on samat mahdol- 
 lisuudet päästä mukaan. Myös ilmoittautumisten vas- 
 taanottajilla saattaa olla erityinen syy ottaa ilmoittautu- 
 misia vain tiettyinä aikoina.

JÄSENREKISTERIASIOISSA PALVELEVAT PÄIVISIN:
Tampereen Aluekeskus, Puhelin (09) 172 731
Pyhäjärvenkatu 5 B (4. krs), 33200 TAMPERE
Helsingin päätoimisto, Puh. (09) 172 731
jasenasiat@proliitto.fi

YHDISTYKSEN JÄSENASIAT:
Seppo Hakala, jäsensihteeri, 
tresprory@gmail.com

YHDISTYKSEN TOIMISTO
Yhdistyksen yhteystiedot: Tampereen Seudun Pro ry. 
Jannentie 2 D 16, 33480 Ylöjärvi. Toimistolla ei ole 
päivystystä.

YHDISTYKSEN PANKKITILI:  
FI10 5730 0820 6929 17

LEHDEN TOIMITUS:
Joanna Leino, tiedotusvastaava, jole@pispala.net 
Rinna Hult, jäsenlehden toimittaja

JÄSENEN VELVOLLISUUS ON ILMOITTAA  
SEURAAVISTA MUUTOKSISTA:

• vaihdat työpaikkaa • menet töihin
• jäät äitiyslomalle • vaihdat yhdistystä
• jäät työttömäksi • lopetat opiskelun
• jäät hoitovapaalle • jäät eläkkeelle
• eroat liitosta
• aloitat kokopäiväisen opiskelun

Muutoslomakkeita saat työpaikkasi yhdyshenkilöltä 
tai Tampereen aluetoimistosta. Voit päivittää tietosi 
myös netin kautta liiton jäsensivuilla, osoitteessa 
www.proliitto.fi

HALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2018:
Hallituksen kokoukset kokouspäivinä klo 17.00 alkaen 
Kalevan Killassa, ellei toisin ilmoiteta. Hallituksen koko-
uksiin ovat kutsuttuina hallituksen jäsenten lisäksi kaikki 
luottamushenkilöinä toimivat yhdistyksen jäsenet. Ko-
kouspäivät voit tarkistaa ProPlussasta yhdistyksen omilta 
sivuilta osoitteesta: https://www.proplus.fi/node/3924/
tapahtumakalenteri (vaatii sisäänkirjautumisen).

YHDISTYKSEN NETTISIVUT :
Ammattiliitto Pron jäsenpalvelu ProPlus: www.proplus.fi  
Facebook: https://www.facebook.com/TreSProry/ 
Twitter: https://twitter.com/TreSProry
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Hyvää joulua!! 

T. TreSProlaiset


