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LÄHDE KANSSAMME TEATTERIIN! 
 

Tiistaina 30.4. klo 19 TTT:n Suurella näyttämöllä intohimoinen draama 
 

 

Carmen 
 
 

Pääosissa Janne Kallioniemi ja Eriikka Väliahde. 
Lipun hinta: Jäsen 20 € ja avec 25 €. 

 
Sitovat ilmoittautumiset 15.3. mennessä s-postilla 

harri.sandell@luukku.com 
Ilmoita samalla mihin osoitteeseen liput postitetaan.  

Maksamalla lippusi yhdistyksen tilille FI46 8000 1601 2259 81 viimeistään 22.3.  
vahvistat paikkasi. Katso lisäohjeet lehden takasivulta.  

Maksetut liput postitetaan antamaasi osoitteeseen noin kaksi viikkoa ennen esitystä. 
 

Toimi nopeasti, sillä lippuja on rajoitetusti! 
Tervetuloa! 

1/2013 
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Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry 

 

 
 

 
LEHDEN TIEDOT: 
Prosyyri on Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n 
jäsenilleen neljä kertaa vuodessa julkaisema 
tiedotuslehti. Lehden painos on noin 2000 kpl ja 
lehden painaa tamperelainen Kopijyvä Oy. 
 
LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA: 
Pauliina Jaakkola, tiedotusvastaava 
pauliina.jaakkola@gmail.com 

 
YHDISTYKSEN TOIMISTO 
Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry:llä on oma 
toimisto Kalevan Killan tiloissa, os. Teiskontie 8 A. 
Toimistolla ei ole päivystystä. 
 

 
YHDISTYKSEN PANKKITILI : FI46 8000 1601 2259 81  
 
HALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2013:  
Hallituksen kokoukset kokouspäivinä klo 17 alkaen 
Kalevan Killassa. Hallituksen kokouksiin ovat 
kutsuttuina hallituksen jäsenten lisäksi kaikki 
luottamushenkilöinä toimivat yhdistyksen jäsenet. 
 
Seuraava hallituksen kokous on ke 6.3. klo 17. 
Vuoden 2013 muut kokouspäivät löydät 
nettisivuiltamme. 

 
YHDISTYKSEN NETTISIVUT :  
Ammattiliitto Pron jäsenpalvelu Proplus 
www.proplus.fi

 
 
 
JÄSENEN VELVOLLISUUS ON ILMOITTAA SEURAAVISTA MUUTOKSISTA: 

ü vaihdat työpaikkaa  
ü menet töihin 
ü jäät äitiyslomalle 
ü vaihdat yhdistystä 
ü aloitat kokopäiväisen opiskelun 

ü jäät työttömäksi 
ü lopetat opiskelun 
ü jäät hoitovapaalle 
ü jäät eläkkeelle 
ü eroat liitosta 

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

 
 
 
                 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: 
                 Helena Kivioja, jäsensihteeri 
                 helena.kivioja@gmail.com 
	  

 

Pro-klubien tukiperiaatteet: 
 
Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry 
on tehnyt päätöksen Pro–klubien 
toiminnan tukemisesta. 
 
Tukihakemuksessa (voit tulostaa valmiin 
pohjan nettisivuiltamme) on oltava 
osallistuvien toimihenkilöiden nimilista, 
tilaisuuden ohjelma sekä laskut / 
laskujäljennökset.  
Tuen suuruus on max. 10 € / henkilö.  
Alkoholitarjoilun tukemiseen emme 
osallistu.  
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Puheenjohtajan kynästä 
Mukavaa alkanutta vuotta kaikille Prosyyrin lukijoille! 
Tämäkin talvi tuntuu olevan taas runsasluminen, joten 
mahdollisuudet erilaisille talvilajien harrastamiselle ovat 
mitä parhaimmat. Mutta nyt odotellaan jo kovasti 
kevättä! 
Allekirjoittanut tuli valituksi myös kuluvalle kaudelle 
Ammattiliitto Pron hallitukseen, siitä iso kiitos kaikille 
tukijoille! Pirkanmaan edustus hallituksessa on 
poikkeuksellisen kattava. Saimme kolme edustajaa 
hallitukseen, kaikki teollisuussektorille; itse edustan 
kemiaa, Jokirannan Petri teknologiateollisuutta ja 
Mäkisen Taru elintarviketeollisuutta. 
 
Ja kuten jo edellisessä lehdessä ennakoinkin, 
Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry sai myös uuden 
edustajan edustajistoon; Onnittelut Martta Turuselle, 
joka nousi varapaikalta varsinaiseksi edustajiston 
jäseneksi. Eikä tässä vielä kaikki; yhdistyksemme sai eri 
alojen neuvottelukuntiin jäseniä enemmän kuin 
koskaan aiemmin. Tämä on hieno ja tärkeä asia, koska 
juuri neuvottelukunnat tekevät sitä tärkeää työtä 
alansa työehtosopimusten eteen. Eli huolehtivat 
jokaisen oman alansa jäsenen työehtojen ylläpidosta 
ja parantamisesta.  
 
Haluan toivottaa teille kaikille neuvottelukuntien uusille 
ja vanhoille jäsenille onnea ja voimia sinne 
neuvottelukuntiin. Jaksakaahan 
innokkaasti puurtaa kukin omien alojenne eteen, 
tehdään yhdessä toimihenkilöiden työstä ja arjesta 
parempaa ja Ammattiliitto Prosta vielä entistäkin 
vahvempi ja vaikutusvaltaisempi liitto. 
 
Yhdistyksemme on taas jo aloittanut aktiivisen 
toimintansa heti tammikuun alun koulutuksella ja siitä 
palkkiona ”koululaiset” pääsivät Teivon raveihin 
jännittämään. Koulutuksen aihe oli nyt niin monelle 
ajankohtainen aikuisena kouluttautuminen. Tämä 
tärkeä asia vetikin ison joukon jäseniä kuulemaan 
koulutuksen mahdollisuuksista ja muodoista. 

Yhdistyksemme vuosikokous pidetään lauantaina 16.3., 
jotta siitä ei tule liian pitkä ja rankka päivä, kun monet 
kuitenkin arki-iltana tulevat suoraan töistä. Paikkana on 
Puistotorni, uusi congress&culture centre Tampereella. 
Tervetuloa kuulemaan yhdistyksemme menneestä ja 
katsomaan tulevaan sekä vaikuttamaan valintoihin! 
Katso kutsu tästä lehdestä ja muista ilmoittautua! 
 
Olethan muistanut käydä tutustumassa liiton uusiin 
Proplus-jäsensivuihin? Jollet vielä ole, niin sitten vaan 
kirjautumaan ja tutustumaan. Sieltä löydät myös 
yhdistyksemme uudet sivut, jonne Jaakkolan Pauliina 
on päivittänyt myös ihan uutta asiaa. Yhdistyksen 
sivuilta näet myös hallituksen kokousajat. Muistathan, 
että Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n 
työpaikkojen luottamustoimiset ovat edelleen 
tervetulleita yhdistyksemme hallituksen kokouksiin 
kuulemaan yhdistyksemme kuulumiset ja tuomaan 
terveiset työpaikoiltaan. 
 
Lukekaa myös edelleen aktiivisesti Prosyyriä, kaikkea 
mielenkiintoista ja mukavaa asiaa ja tapahtumaa on 
tulossa myös tänä vuonna! 
 
Nähdään vuosikokouksessa ja tulevissa tapahtumissa ja 
jos asiaa tulee muutenkin, niin minut tavoittaa 
parhaiten s-postilla: sari.helenius@prohallitus.fi tai 
sari.helenius@suominen.fi 
 

 
 

Sari Helenius 
Puheenjohtaja 
 
 

 

 

 
Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry   

                

VUOSIKOKOUS 
 

Paikka :  Puistotorni, Hämeenpuisto 28   (TTT-teatterin vanha päänäyttämö / puistotornin sisäänkäynti) 
Aika  :  lauantai 16.3.2013 klo 10.00 

 

Ilmoita osallistumisestasi 8.3. mennessä osoitteeseen sari.helenius@suominen.fi 
 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. 
Aloitamme kokouksen aamukahvilla ja nautimme lounaan puolelta päivin. Kokous päättyy viimeistään klo 14. 

 

Tervetuloa! 
 

Hallitus 
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MUISTILISTA TAPAHTUMIIMME ILMOITTAUTUVALLE: 
 
 
 
 

 
Toivotamme kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi yhdis- 
tyksemme tilaisuuksiin! Jotta pystyisimme palvelemaan  
jäsenistöämme tasapuolisesti, tässä muutamia ohjeita  
tapahtumiin ilmoittautuville. 
 
 

• ilmoittautumiset matkoille, tapahtumiin ja 
tilaisuuksiin ovat aina sitovia. 

 
• mikäli olet ilmoittautumisen jälkeen estynyt 

osallistumasta, kerrothan siitä mahdollisimman 
pian, sillä tilallesi saattaa olla joku varasijalla 
jonottamassa. 

 
• matkaperuutuksista omavastuuosuus on 

mahdollista saada takaisin vain lääkärin-
todistuksella. 

 
• maksathan omavastuuosuutesi 

ilmoitettuun määräpäivään mennessä 
yhdistyksen tilille: Sampo 800016 – 1225981. 

 
• laita maksuviitteeksi lyhyt kuvaus 

tapahtumasta (esim. “Tartto”) ja oma 
nimesi, näin saamme maksut kohdistettua 
oikein. 

 
• jos ilmoittautumiselle on asetettu aikaraja, 

huomioithan ne. Täten varmistetaan, että 
esim postin kulun vuoksi kaikilla on samat 
mahdollisuudet päästä mukaan. Myös 
ilmoittautumisten vastaanottajilla saattaa 
olla erityinen syy ottaa ilmoittautumisia 
vain tiettyinä aikoina.  

 
 
 
 


