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NYT KOKO PERHE LASTENTEATTERIIN ! 
 

Tiistaina 20.11. klo 18.30 TTT:n Vanhalla Päänäyttämöllä, Hämeenpuisto 32. 

 

FEDJA-SETA, KISSA JA KOIRA 
humoristinen kertomus pojan, kissan ja koiran seikkailuista 

 
Suositellaan yli neljävuotiaille. Kesto 1 t. 50 min. sisältäen väliajan. 

 
Lipun hinta: Aikuiset 15 €  / lapset alle 12 v. vanhempien mukana ilmaiseksi. 

 
Sitovat ilmoittautumiset 16.9.2012 mennessä s-postilla harri.sandell@luukku.com. 

Ilmoita samalla mihin osoitteeseen liput postitetaan. 
Maksamalla lippusi 23.9. mennessä yhdistyksen tilille 800016-1225981 vahvistat paikkasi.  

Katso lisäohjeet lehden takasivulta. 
Maksetut liput postitetaan antamaasi osoitteeseen noin kaksi viikkoa ennen esitystä. 

 
Toimi nopeasti, sillä lippuja on rajoitetusti ! 
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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. 
/ 14.11. / 11.12. 
  
Hallituksen kokoukset em. päivinä klo 17 alkaen 
Kalevan Killassa. 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 
Hei, 
 
Takana kesätön kesä, toivottavasti edessä parempi 
syksy. Talouden näkymät eivät ole ainakaan keväästä 
parantuneet; Kreikan lisäksi myös Espanjan talous on 
heikoissa kantimissa. Suomessa on keskusteltu 
kiivaasti vakuuksista ja jopa euron kohtalosta. 
 
Tilanne isoimmissa yrityksissämme ei paljon mieltä 
kohenna. Nokialla ovat jatkuneet isot joukko-
irtisanomiset ja Kemira on aloittanut yt-neuvottelut 
merkittävästä määrästä työpaikkojen vähennyksiä 
useammalla paikkakunnalla. Ei hyvältä näytä. 
Ihmiset kaipaavat ja tarvitsevat tukea ja apua 
yhteiskunnan lisäksi myös ammattiliittojen taholta. 
 
Meillä Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry:ssä 
toiminta jatkuu aktiivisena. Olemme saaneet 
joukkoomme myös paljon uusia jäseniä, tervetuloa 
vielä kerran mukaan yhdistykseemme ja sen 
toimintaan! 
Innokkaimmat meistä osallistuivat koulutukseen jopa 
keskellä vilkkainta kesälomakautta heinäkuussa! Kiitos 
kaikille innokkaille jäsenille sekä kouluttajallemme 
Orvokki Kauppilalle! Seuraava koulutus 
luottamushenkilöille on jo kuluvan kuun lopulla. 
31.8. suuntamme sankoin joukoin Tarttoon 
kouluttautumaan Sami Hännisen johdolla. 
Loppusyksystä/alkutalvesta tiedossa myös teatteria ja 
pikkujoulureissua. 
 
27.8.-7.9.2012 on Ammattiliitto Pron ensimmäiset 
edustajistovaalit. 
 
 
 
 

 
 
Sektoreita on neljä, joista kahdessa on mukana 
yhdistyksemme omat ehdokkaat; 
 
Palvelusektorilla Koivurannan Sampo sekä 
Teollisuussektorilla Turusen Martta ja allekirjoittanut 
Heleniuksen Sari. 
Voit valita ehdokkaasi listalta, joka tulee sinulle liitosta 
postissa. Voit äänestää siis vain yhtä ehdokasta (toisin 
kuin liittokokousvaaleissa aikoinaan). Palvelu- ja 
Rahoitusalan vaalipiirinä on koko maa. ICT- ja 
Teollisuussektorilla äänestetään alueen ehdokasta, 
alue meillä on tosin niinkin suuri kuin koko Länsi-Suomi 
(aiemman Pirkanmaan sijaan). Äänestää voit joko 
sähköisesti tai perinteisellä postiäänestyksellä. 
 
Toivotaan, että sekä valtakunnallisilla sektorivaaleilla 
että alueellisilla, saisimme kuitenkin myös mahdolli-
simman monta oman alueemme ehdokasta läpi. 
 
Ehdokkaidemme vaalimainokset löydät tästä lehdestä. 
Pidetään Pirkanmaan lippu korkealla! 
Ja sitten ei muuta kun ÄÄNESTÄMÄÄN! 
 
Aktiivista suuren vaalivuoden 2012 jatkoa! 
 

 
 

Sari Helenius 
Puheenjohtaja 
 
 

 
 

SYKSYLLÄ TEATTERIINTEATTERIIN !!  
 

Katkaise pimeä syksy ja lähde teatteriin lauantaina 10.11. klo 19.       
Tampereen Komediateatterissa (Lapintie 3 A) palkittu musta komedia   
Pääosissa Ulla Tapaninen ja Mika Nuojua. 
 
Kesto n. kaksi tuntia sisältäen väliajan. Lipun hinta: Jäsen 20 € / avec 25 €. 

Sitovat ilmoittautumiset 16.9. mennessä s-postilla harri.sandell@luukku.com. 

Ilmoita samalla mihin osoitteeseen liput postitetaan. Maksamalla lippusi yhdistyksen tilille 800016-1225981 viimeistään 

23.9. vahvistat paikkasi. Katso lisäohjeet lehden takasivulta. Maksetut liput postitetaan antamaasi osoitteeseen noin 

kaksi viikkoa ennen esitystä. 

 

Toimi nopeasti, sillä lippuja on rajoitetusti ! 
     

Tervetuloa! 

TATI 
ja 

Mina 
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EHDOKKAAMME AMMATTILIITTO PRON 
EDUSTAJISTOVAALEISSA 27.8.-7.9.2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prosyyri  3/2012 
 

 

 

Martta Turunen      219 

Ehdokasnumero 219 

Olen 38-vuotias, asun Valkeakoskella 

Työskentelen laboranttina silmälääketehtaan, Santen Oy,                                     
kemiallisessa laboratoriossa Tampereella.  

Olen noin 16,5 vuotta ollut liiton jäsen ja Kemian työehtosopimus                                            
on näinä vuosina tullut tutuksi.  

Olen toiminut Santenilla osastoluottamusmiehenä jo vuodesta 2002                                        
ja varapääluottamusmiehenä sen lisäksi muutaman vuoden ajan.  

Aktiivisesti olen osallistunut yhdistyksemme toimintaan                                                  
vuosina 2002 - 2005.  

Nyt löytyisi intoa ja halua Pro-liiton toiminnan kehittämiseen. Äänestäkää. 

 

Martta Turunen 

 

sampo koivuranta 114

Ehdokasnumero 114 

Olen 43-vuotias, asun Tampereella 
 
Työskentelen aikatauluvastaavana Parma Oy:llä.
 
Luottamustoimet: Luottamusmies - 2012  
Toimipaikan ja tehtävien muututtua kesällä 2012 siirryin                                            
Kangasalle ja siellä Klubivastaavaksi  

Ammattiyhdistysliikkeen uudistumisen aika on NYT !  
Vanhoilla lääkkeillä ei tulevaisuuden haasteista selvitä.                                                    
Yhteistyö muiden liittojen kanssa on avain palkansaajan                                                   
nykyisten työehtojen säilyttämiselle ja parantamiselle..  

sampo.koivuranta@gmail.com  

 

Sampo Koivuranta 
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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. 040 067 8804 
       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.  
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Iloinen tervehdys Kotkasta! 

Yhdistyksemme teki toukokuussa saunakokousmatkan 
aurinkoiseen Kotkaan.  

Matkan aikana tutustuttiin mm. Merikeskus Vellamoon, 
kuuluisaan Kairo-ravintolaan sekä käytiin tervehtimässä   

Etelä-Kymen Toimihenkilöitä. 


