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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. 
 
kokouspäivät:  8.1. / 12.2. / 6.3. / 16.3. / 16.4. / 14.5. 
/ 11.6. / 20.8. / 17.9. / 15.10. / 12.11. / 10.12. 

 
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: 
                 Mervi Heikkilä, jäsensihteeri 
                 mervituulia@gmail.com 
	  

 

Pro-klubien tukiperiaatteet: 
 
Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry 
on tehnyt päätöksen Pro–klubien 
toiminnan tukemisesta. 
 
Tukihakemuksessa (voit tulostaa valmiin 
pohjan Proplus-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 
Jukka Laitinen, sinut on valittu yhdistyksemme uudeksi 
puheenjohtajaksi. Onnittelut uuden pestin johdosta! 
Kerro lyhyesti jotain itsestäsi. 
 
Olen 55-vuotias. Minulla on kolme aikuista lasta ja yksi 
tyttärenpoika. Asun Ylöjärvellä ja työpaikkani Porkka 
Finland Oy on myös Ylöjärvellä. Työskentelen 
tuotannonsuunnittelijana ja olen toimihenkilöiden 
luottamusmies. 
 
Miten olet alunperin tullut mukaan Ammattiliitto Pron 
toimintaan? 
 
Ammattiliittourani on suoraa seurausta toimimisesta 
luottamusmiehenä työpaikalla. Aikaisemmin toimin 
metalliliiton pääluottamusmiehenä. Lisäopiskelun 
myötä pystyin hakemaan toimihenkilötehtäviin ja kun 
silloinen Teknisten liiton yhdysmies vetäytyi luottamus-
tehtävästään, kysyttiin minua yhdysmieheksi. Tämä 
tapahtui 90-luvun lopulla ja lähes saman tien ilmoitin 
halukkuuteni myös silloisen Tampereen Tekniset- 
yhdistyksen toimintaan. Yhteisten asioitten hoitaminen 
on minulle aina ollut tärkeää. 

 
 
Mitkä ovat mielestäsi yhdistyksemme suurimmat 
haasteet tulevina vuosina? 
 
Yhdistyksemme samoin kuin kaikkien muidenkin 
yhdistysten suurimpia haasteita on omalta osaltaan 
huolehtia jäsentemme edunvalvonnasta työpaikoilla. 
Tähän liittyen tulevana kesänä ja syksynä tulemme 
lähestymään yhdistyksen taholta työpaikkojen 
edunvalvojia (=luottamusmiehet, työsuojelu-

valtuutetut, pro-vastaavat). Samassa yhteydessä on 
tarkoitus kiinnittää huomiota jäsenhankintaan ja saada 
työpaikoilla mahdollisimman monta uutta jäsentä 
ammattiliittoomme. 
 
Unohtaa ei myöskään  saa meille perinteisiä vapaa-
ajan tapahtumia, koska myös niillä pystytään osaltaan 
tukemaan tuota edunvalvontaa, verkostoitumista ja 
myöskin rentouttavaa vapaa-ajantoimintaa. 
 
Mitä yhdistyksemme toiminnan osa-aluetta tahtoisit 
erityisesti tehostaa tai uudistaa? 
 
Edelliseen vastaukseen sisältyi tärkeä edunvalvonnan 
tehostaminen. Lisäksi, jotta toimintamme voisi jatkua 
laadukkaana tulevaisuudessakin, on varmistettava 
uusien aktiivien saaminen toimintaan mukaan. 
Jatkossa olisi tämän johdosta tärkeää  järjestää entistä 
enemmän tapahtumia/toimintaa kohdistettuna 
nuorille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että muilta 
otettaisiin jotain pois. 
 
Yhdistystoiminnan ohella, miten muuten vietät 
mieluiten vapaa-aikaasi? 
 
Urheilu on aina ollut osa elämääni. Aikaisemmin 
kilpailumielessäkin ja lähinnä joukkueurheilussa. Nykyisin 
minulla on myös siellä järjestötehtäviä ja olen mm. 
Hämeen Pesäpallo ry:n puheenjohtaja. Teatteri ja 
musiikkitapahtumat täyttävät myös kalenteriani. Rock-
konsertti Suomen kauniissa kesässä on mitä mainioin 
tapa viettää vapaa-aikaa ja kokea uusia elämyksiä! 
 
Ja vielä lopuksi, terveisesi yhdistyksemme jäsenille? 
 
Yhdistystoiminta on yhteistoimintaa ja siksi haastankin 
kaikki jäsenet mukaan keskusteluun, miten yhdistys-
tämme pitää kehittää.  Minut tavoittaa s-postitse 
jukka.laitinen@huurre.com tai puhelimella 
040 558 3596 tai 040 550 7820.  
Yhteyttä voi myös ottaa muihinkin hallituksemme 
jäseniin, joiden yhteystiedot ovat toisaalla tässä 
lehdessä. Lisäksi olemme käytettävissä yhdistyksemme 
tapahtumissa ja kokouksissa, joihin kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita. 
 
Jokaisessa jäsenlehdessä on kerrottu tulevista 
tapahtumista, joten tarkkaile postiasi! Kannattaa olla 
selvillä mihin jäsenmaksueuroja käytetään ....ja käyttää 
niitä itsekin! 
 
Oikein hyvää ja aurinkoista kevättä ja kesää! 
 

Jukka Laitinen 
Puheenjohtaja
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Olen... Sari Helenius, yhdistyksemme varapuheenjohtaja. Työskentelen 
Suominen Joustopakkauksilla asiakaspalvelukoordinaattorina. 

Asun... Tampereella Holvastin kaupunginosassa yhdessä vanhemman 
poikani kanssa, joka tällä hetkellä asustelee kyllä enemmänkin Parolassa 
armeijan leivissä. 
 
Ammattiliitto Pron toiminnassa... olen ollut mukana sen alusta asti ja sitä 
edeltävässä TU:ssa. Luottamusmiehen toimet työpaikalla alkoivat jo 80-
luvun lopulla. Yhdistyksessä olen toiminut aiemmin edunvalvontavastaa-
vana ja puheenjohtajana. Liiton hallituksessa olen mukana nyt toista 
kautta samoin kuin kemianalan neuvottelukunnassa puheenjohtajana. 

Vapaa-ajallani... jota ei nyt niin vallan valtavasti ole, harrastan musiikkia 
kuuntelupuolella sekä matkustelen, jos kukkaro kestää  J 

 
 
 

Olen... Pauliina Jaakkola, yhdistyksemme hallituksen jäsen ja 
tiedotusvastaava. Työskentelen tamperelaisessa mainostoimistossa 
projektikoordinaattorina. 

Asun... Pälkäneellä Kostianvirran maisemissa rintamamiestalossa                
9-vuotiaan tyttäreni ja aviomieheni kanssa. 
 
Ammattiliitto Pron toiminnassa... olen ollut mukana jo vuosia. Tämän 
yhdistyksen hallituksen jäsenenä olen ollut vuodesta 2008 lähtien ja 
tiedotusvastaavana vastaan mm. Prosyyri-lehden teosta sekä 
nettisivujemme päivittämisestä. 

Vapaa-ajallani... vietän aikaa mieluiten musiikin parissa, myös 
kotipaikkakuntani luottamustehtävät mm. kunnanvaltuustossa ja 
kunnanhallituksessa täyttävät kalenteriani. 

 
 

 
 
 

Olen… Mervi Heikkilä, yhdistyksemme hallituksen jäsen, sihteeri/ 
jäsensihteeri. Työskentelen kiinteistörekisterinhoitajana Tampereen 
kaupungin palveluksessa. 

Asun… Pirkkalassa luhtitalossa pian 18-v. Josefiina-tyttäreni kanssa. 

Ammattiliitto Pron toiminnassa… olen ollut jo ikuisuuden, liki 15 vuotta. 
Olin mukana aikoinaan jo Pirkanmaan piiritoimikunnassa, sittemmin alue-
johtokunnassa, sekä nyt STTK:n aluetoimikunnassa varapuheenjohtajana. 

Vapaa-ajallani… tykkään käydä konserteissa, leffoissa ja teatterissa. 
Olen intohimoinen talvikalastaja, ja matkustelusta pidän myös kovasti. 
Olen myös Pirkkalan kunnanvaltuutettu, teknisen lautakunnan 
varapuheenjohtaja ja maakuntavaltuuston varajäsen. 
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Olen... Mervi Hevonkorpi, yhdistyksemme hallituksen jäsen ja talouden-
hoitaja. Olen tällä hetkellä hoitovapaalla kotona kuopuksemme kanssa. 

Asun... perheeni kanssa Nokialla vanhassa omakotitalossa. Meillä on 14- 
ja 4-vuotiaat tyttäret ja 1-vuotias poika. 
 
Ammattiliitto Pron toiminnassa... olen ollut aktiivisesti mukana vuodesta 
2010. Ensin luottamusmiestoimeni kautta ja yhdistyksemme hallituksen 
jäsen olen ollut vuodesta 2011. Toimin ensin osan vuotta sihteerinä ja 
vuodesta 2012 alkaen taloudenhoitajana. Olen ns. "rahakirstun vartija". 
Teen yhdistyksen kirjanpidon ja maksan laskut. 

Vapaa-ajallani... jota tällä hetkellä ei juuri ole, pyrin liikkumaan aktiivisesti. 
 
 

 
 
 
 

Olen… Jukka Rautalin, yhdistyksemme hallituksen jäsen. Työskentelen 
Santen Oy:ssa vuorotyönjohtajana ja toimihenkilöiden pääluottamus-
miehenä. 
 
Asun… Nokian Tyrkkölässä omakotitalossa 19- ja 14-vuotiaiden tyttärieni 
ja vaimoni Tarjan kanssa. Vanhin tytär on jo muuttanut pois kotoa. 
 
Ammattiliitto Pron toiminnassa… olen ollut mukana vuodesta 1995 lähtien 
ja yhdistyksemme toiminnassa vuodesta 1996 lähtien. 
 
Vapaa-ajallani… vietän aikaa kesämökillä Nokian Tottijärvellä. 
Harrastuksiini kuuluu mm. remontointi ja rakentaminen. 

 

 
 
 
 

Olen… Sampo Koivuranta, yhdistyksemme hallituksen jäsen ja 
edunvalvontajaoksen puheenjohtaja. Työskentelen Parma Oy:ssä 
projektinhoitajana ja olen yrityksemme PRO:laisten pääluottamusmies 
 
Asun... Asun perheen kanssa Tampereella Kissanmaalla   
 
Ammattiliitto Pron toiminnassa... olen ollut mukana muutaman vuoden. 
Yhdistyksemme hallituksessa aloitin 2013. Hallituksen kokouksissa ja 
jaostotoiminnassa olin mukana jo aiemmin luottamusmiehen roolissa. 
Suosittelen lämpimästi muillekin yhdistyksemme luottamushenkilöille ja 
jäsenille osallistumista toimintaamme. Rakennustuotealan TES neuvottelu-
kunnassa aloitin vuoden alusta. 
 
Vapaa-ajallani... Kalastelen jos aikaa jää... ja nämä PROlaisten asiat 
täyttävät sopivasti kalenteria.  
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Olen… Salli Peura 27-vuotias laboratorioanalyytikko Tampereelta.  
 
Ammattiliitto Pron toiminnassa… olen ollut mukana vuodesta 2011 
lähtien, nuoriso- ja koulutusjaostoissa. Tänä vuonna odotan innolla 
koulutusvastaavan pestin mukanaan tuomia haasteita. 
 
Vapaa-ajallani… matkustelen niin paljon kuin mahdollista, ja pian 
pääsee taas pyöräilemään! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Olen… Harri Sandell yhdistyksemme hallituksen jäsen ja järjestöjaoksen 
puheenjohtaja. 
 
Asun... Härmälässä "vanhalla lentokentällä" rakentamassamme 
omakotitalossa vaimoni Ritan ja Tiitu-kissan kanssa. 
 
Ammattiliitto Pron toiminnassa... ja yleensä ammattiyhdistystoiminnassa 
olen toiminut jo lähemmäs 30 vuotta. 
 
Vapaa-ajallani... vietän aikaa enimmäkseen mökillä Virroilla. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        HUOM! Yhdistyksemme luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutut  

ja pro-vastaavat perheineen! 
 

Järjestämme syksyllä jälleen perinteisen  

koulutus- ja virkistäytymisviikonlopun  
 
 

Tällä kertaa tapaamme Peurungan kylpylässä 14.-15.9.2013. 
 

Kannattaa merkitä päivä jo nyt kalenteriin, toimitamme tarkempaa infoa 
tapahtumasta sähköpostilla kesäkuun alkupuolella. 
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Oletko jo tutustunut Proplussaan? 
 
Proplus on Ammattiliitto Pron uusi sähköinen jäsenpalvelu osoitteessa www.proliitto.fi, josta löydät kaikki tarvitsemasi 
edunvalvontasi työkalut. Proplus-palvelu tunnistaa sinut kirjautumisesi jälkeen. Omat tietosi perustuvat Pron jäsenrekisterissä 
oleviin tietoihin. Jos niissä on virheitä, päivitäthän ne ajan tasalle jäsenrekisteritietoihisi. 
Jokainen jäsen on perusasetukseltaan palvelussa anonyymi. Voit siis tutustua palveluun, seurata ryhmien keskustelua ja 
tiedonvirtaa anonyymisti. Keskusteluihin osallistuminen ja palvelun aktiivinen käyttäminen edellyttävät, että jäsen julkaisee 
nimensä näkyväksi Proplussan muille käyttäjille. 
 
 

Tule mukaan Proplus-koulutukseen ja  
Viikinsaareen Silver Blues -tapahtumaan! 
 
Tule kuulemaan, miten uusi Proplus-järjestelmä voi olla sinulle hyödyksi!  
 
Koulutus järjestetään 8.6. klo 17 alkaen Tampereen aluekeskuksella osoitteessa 
Pyhäjärvenkatu 5 B. Kouluttajana toimii Pauliina Jaakkola. Jatkamme iltaa klo 19 
lähtevällä laivalla Viikinsaareen, jossa lavalla Silver Blues -tapahtumassa esiintyy  
Erja Lyytinen & Band. Takaisin Laukontorille voi tulla oman aikataulun mukaan.  
Iltaan sisältyy pientä purtavaa ja juomaa. Omavastuuhinta on 15 €. 
 
Ilmoittautuminen alkaa 3.5. ja loppuu 7.5. klo 19.  
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen: koulutus.prosyyri@gmail.com. 
 
Omavastuu maksetaan yhdistyksen tilille FI46 8000 1601 2259 81 ja viitteeksi laitetaan 
teksti "Proplus". Omavastuu on maksettava 8.5. mennessä.  
Peruminen vain lääkärintodistuksella, muussa tapauksessa veloitamme yhditykselle 
peruuntuneesta paikasta aiheutuneet kulut. 
 

 

Ennakkoilmoitus : Koulutusviikonloppu Virossa! 
Jo perinteeksi muodostunut syksyn koulutusretki järjestetään 30.8.-1.9.2013. Kohteena on 
tällä kertaa yllätyskohde Virossa! Tule siis kouluttautumaan ja osallistumaan yhdistyksen 
toimintaan! Koulutuksen lisäksi pääset tutustumaan miellyttävään kaupunkiin Virossa.  

Lisää tietoa koulutuksen aiheesta ja tarkemmat tiedot matkasta lähetämme 
sähköpostilla heinäkuuhun mennessä. 

Tarkistathan OmaProsta, että sähköpostiosoitteesi on ajan tasalla! 
www.proliitto.fi --> Oma Pro --> Omat tiedot 
 
Koulutusvastaavan saat kiinni sähköpostilla osoitteesta koulutus.prosyyri@gmail.com. Olethan aktiivinen, jos 
haluat mukaan Viron reissuun, mutta et ole saanut heinäkuun alussa sähköpostiisi tarkentavaa viestiä! 
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Syksyn tulevia tapahtumia ovat mm. pikkujouluristeily Viking 
Gracella ja perinteinen lastenteatteri. Seuraa ilmoitteluamme! 

 
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: FI46 8000 1601 2259 81 

 
• 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.  

 
 


