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Nimikilpailun jälkeen  

lehdellämme on uusi nimi.  

Käy myös tutustumassa Pro-liiton  

sivuilla uudistuneisiin nettisivuihimme!  
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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 : Sampo 800016 – 1225981 

 
HALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2012:  
14.2. / 13.3. / 17.4. / 15.5. / 8.6. / 14.8. / 18.9. / 16.10. 

/ 13.11. / 11.12. 

  

Hallituksen kokoukset em. päivinä klo 17 alkaen 

Kalevan Killassa (ei 15.5.). Hallituksen kokouksiin ovat 

kutsuttuina hallituksen jäsenten lisäksi kaikki 

luottamushenkilöinä toimivat yhdistyksen jäsenet. 

 

YHDISTYKSEN NETTISIVUT :  
http://yhdistykset.proliitto.fi/tampereen-seudun-

toimihenkilot-pro-ry.html

 

 

 
JÄSENEN VELVOLLISUUS ON ILMOITTAA SEURAAVISTA MUUTOKSISTA: 

! vaihdat työpaikkaa  

! menet töihin 

! jäät äitiyslomalle 

! vaihdat yhdistystä 

! aloitat kokopäiväisen opiskelun 

! jäät työttömäksi 

! lopetat opiskelun 

! jäät hoitovapaalle 

! jäät eläkkeelle 

! 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 
Tervetuloa lukemaan Prosyyriä! 

 

Tampereen Seudun Toimihenkilöiden lehti TreTu on nyt 

saanut uuden liiton ja uuden yhdistyksen nimen 

myötä myös uuden nimen. Nimikilpailu tuotti yli 30 

esitystä lehtemme nimeksi, joista tiedotusjaostomme 

päätyi Prosyyrin kannalle. Onnittelut Ismo Inomaalle, 
jonka ehdotus tämä voittanut nimi oli. Palkinto 

lähetetään Sinulle lähiaikoina. 

 

Uusi nimi ja uudet kujeet. Tämä vuosi on siis vaalivuosi 

myös Ammattiliitto Prossa. Vuosikokouksemme 

on asettanut ehdokkaat edustajistovaaleihin. 

Ehdokkaiksi teollisuussektorille valittiin Martta Turunen 

ja Sari Helenius, joka on samalla ehdokkaana myös 

liiton hallitukseen sekä Sampo Koivuranta palvelu-

sektorille. Ehdokkaat tulevat esittäytymään paremmin 

seuraavassa Prosyyrissä ja seuraa myös Pro-lehteä, joka 

tulee myös tiedottamaan vaaleista ja ehdokkaista.

 

Saunakokouksemme pidetään tänä keväänä 

Kotkassa, katso ilmoitus lehdestä ja ilmoittaudu 

mukaan Kotkan matkalle. 

 

Ammattiliitto Pro osallistuu ja on mukana tukemassa 

kesällä Valkeakosken Työväen Musiikki tapahtumaa. 

Tapahtumasta on ilmoitus toukokuun Pro –lehdessä. 

Liitto on varannut jäsenilleen lauantaille 28.7. rannek-

keita, joten ole nopea ja varaa pikaisesti lehden 

ilmestyttyä oma rannekkeesi Pro-lehdessä ilmoitetusta 

 

 

 

 

 

osoitteesta. Tampereen Seudun Toimihenkilöt on 

päättänyt yhdessä Tampereen Toimihenkilöiden 

kanssa järjestää jäsenilleen ilmaisen bussikuljetuksen 

Tampereelta Valkeakoskelle ja takaisin.  

Jos saat kuittauksen Prosta ja mahdut mukaan 

tapahtumaan ja tarvitset kuljetusta niin ilmoittaudu 

sähköpostilla minulle osoitteeseen 

sari.helenius@suominen.fi.  
Huom! paikkoja on rajoitetusti. 

 

Tästä lehdestä löytyy ilmoitus myös yhdestä vuoden 

suosituimmasta tapahtumastamme eli koulutus-

matkasta, jonka teemme tänä vuonna Tarttoon. Katso 

ilmoitus ja ilmoittaudu heti, kun ilmoittautumisaika 

alkaa, että varmasti ehdit mukaan matkalle. 

 

Aurinkoa ja toivottavasti myös hieman enemmän 

lämpöä kevääseesi! 

 

 

 
 

Sari Helenius
Puheenjohtaja 

 

 

 

 

Nyt kannattaa lähteä mukaan! 
Liitto tarjoaa liput, me tarjoamme kyydin.  

Luvassa on hieno ilta huippuesiintyjien seurassa!
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SAUNAKOKOUSMATKA KOTKAAN 26. – 27.5. 
 

 

Tällä kertaa teemme perinteisen saunakokous-

matkan vastavierailun merkeissä keväiseen 

Kotkaan, jossa käymme mm. tervehtimässä Etelä-

Kymen Toimihenkilöitä.  

 

Lisäksi käymme Merikeskus Vellamossa ja tietenkin kuuluisassa Kairo-ravintolassa.  

Yövymme Cumulus-hotellissa kahden hengen huoneissa. 

 

Lähtö on lauantaina 26.5. klo 8.00 Tampereen linja-autoaseman tilausajolaiturilta.  

Palaamme takaisin Tampereelle sunnuntai-iltana. 

 

Sitovat ilmoittautumiset s-postilla harri.sandell@luukku.com 13.5.2012 mennessä.  

(Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet tämän lehden lopusta.)  

Matkan hinta on jäseneltä 40 € ja avecilta 90 €,  

joka maksetaan yhdistyksen tilille 800016-1225981 viimeistään 18.5.2012. 

 

Toimi nopeasti, sillä paikkoja on rajoitetusti ! 
 

 

 
 

 

 

...Tuli hännän alla –  

    kuka hallitsee aikaasi ? 
 

Tervetuloa “Kuka hallitsee aikaasi?” -koulutukseen ja festeille! 

Koulutus järjestetään Ammattiliitto Pron Tampereen aluekeskuksella (Pyhäjärvenkatu 5 B) 

11.7. klo 16 ja kouluttajana toimii Orvokki Kauppila. 

Osallistumalla koulutukseen saat iltalipun Tammerfesteille, jossa PMMP ja Olavi Uusivirta 

päräyttävät Pakkahuoneella festit käyntiin! 

 

Voit ilmoittautua mukaan 21.5. alkaen osoitteeseen tretu.nuoret@gmail.com. 
Omavastuu on 10 euroa. Katso tarkemmat ilmoittautumisehdot lehtemme lopusta. 

Lisätietoja saat tarvittaessa Milalta em. sähköpostiosoitteesta. 
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Tere tulemast Tartusse! 
 

Järjestämme jälleen perinteisen koulutusristeilyn, 

tällä kertaa suuntaamme kauniiseen Tarttoon. 
 

Lähtö on 31.8. klo 7.00 Tampereen linja-autoasemalta ja paluu 2.9. illalla noin 

klo  21.00. Tartossa järjestetään lauantaina jäsenille koulutus klo 9.00-15.00. 

Matkan muu ohjelma perjantain ja lauantain osalta varmistuu kesän aikana,  

ja ilmoitamme siitä myöhemmin tarkemmin nettisivuillamme. 
 

Majapaikkanamme on Hotel Dorpat.  

Matkan omavastuuhinnat: jäsen 60 €/hlö ja avec 150 €/hlö. 
 

Ilmoittautuminen: soittamalla, ei tekstiviestillä Mervi Heikkilälle numeroon  
0400 773 223. Ilmoittautumisaika alkaa 14.5. klo 9 ja päättyy 28.5.  
 

Omavastuuosuus maksetaan yhdistyksen tilille (800016-1225981) 30.6. 

mennessä, tarkemmat ilmoittautumisehdot löydät lehtemme lopusta. 

 
 

 

 

Tervetuloa risteilemään kanssamme!  
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Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry        Hallitus 2012 
 

 

 

puheenjohtaja      Sari Helenius 

       p. 050 5760 410 

sari.helenius@prohallitus.fi 

 

 

varapuheenjohtaja     Jukka Laitinen 

edunvalvontavastaava/jäsenhankintavastaava p. 040 550 7820 
       jukka.laitinen@huurre.com 

 

 

sihteeri       Mervi Heikkilä 

       p. 0400 773 223 

       mervituulia@gmail.com 

 

 

tiedotusvastaava     Pauliina Jaakkola 

       p. 050 320 2899 

       pauliina.jaakkola@gmail.com 

 

 

jäsensihteeri      Helena Kivioja 

       p. 040 7434374 

       helena.kivioja@gmail.com 

 

 

koulutusvastaava      Mila Torkkeli 
       p. 050 533 4846 

       mila.torkkeli@gmail.com 

 

 

taloudenhoitaja     Mervi Hevonkorpi 
       p. 

       mervitagtstrom@gmail.com 

 

 

järjestövastaava     Harri Sandell 
p. 0400 448 819 

harri.sandell@luukku.com 

 

 

kiinteistövastaava  Matti Lehtinen 

       p. 040 747 7432 

       matti.tapio.lehtinen@gmail.com 

 

 

       Birgitta Kukkonen 
       p. 050 594 5617 

birgitta.kukkonen@suomi24.fi  
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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.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Prosyyri  2/2012 
 

 

 

 

 

 

 

 


