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3/2013 

Merkitse jo kalenteriisi yhdistyksen pikkujouluristeilyn 
päivämäärä 29.-30.11.2013. 

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet  
seuraavassa Prosyyrissä. 

Perinteisen lastenteatterin ilmoitus löytyy 
tämän lehden takasivulta. 

 
Tervetuloa mukaan! 
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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 17.15 
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: 
                 Jukka Rautalin, jäsensihteeri 
                 jukka.rautalin@elisanet.fi 
	  

 

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 
 

Toivottavasti jokaisella meistä on ollut rentouttava 
ja virkistävä kesä. Osin varsin aurinkoista ja 
lämpöistäkin kesää varjostivat kuitenkin ikävät 
uutiset kotimaammekin talouden epä-
varmuudesta, lomautuksista ja pahimmillaan 
tylyistä irtisanomisista. Julkisuudessa kerrottuina 
laajimmin kovia ovat kokeneet yhdistyksemme 
jäsenet Tampereella Santenin  ja Ylöjärvellä 
Pilkingtonin tehtailla. Japanilaiset omistajat ovat 
päättäneet Santenilla toimintojen supistamisesta 
ja Pilkingtonilla jopa koko Ylöjärven tehtaan 
lopettamisesta. Tosin juuri tätä kirjoitettaessa 
uutisoitiin, että tuulilasien valmistus sittenkin jatkuu 
Ylöjärvellä. Toki aiempaa paljon pieni-
muotoisempana, mutta uutinen antoi edes 
pientä uskoa parempaan tulevaisuuteen 
ylöjärveläisille tuulilasinvalmistajille. Kuitenkin  
yritysten omistajien poukkoileva toiminta herättää 
kummastusta samoin kuin se, että varsin hyvää 
tulosta tekeviä yksiköitä ajetaan näissäkin 
tapauksissa alas. 

Yhdistyksemme toiminta on jatkunut alkuvuoden 
osalta aiempien vuosien tapaan vilkkaana ja 
jatkossakin järjestämme monipuolista vastinetta 
maksetuille jäsenmaksueuroille. Tätä lukiessasi 
bussilastillinen jäseniä seuralaisineen on juuri 
palannut viikonlopun koulutus-/virkistysmatkalta 
Viron Kuresaaresta. Matkakertomuksen saamme 
toivon mukaan seuraavaan lehteen.  

Tässä lehdessä toisaalla on ilmoitus aiemmin 
todella hyvin pikkuväkeä keränneestä 
lastenteatterista, joten varmistakaahan siitä 
kiinnostuneet ilmoittautumisenne pikaisesti. 
Marraskuun viimeisenä viikonloppuna 29.-30.11. 
on vuorossa pikkujouluristeily, josta tarkempaa 
tietoa seuraavassa lehdessä.  

Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja 
klubivastaavat perheineen puolestaan 
matkaavat syyskuussa Peurungalle koulutus-
/virkistystapahtumaan. Muistutan tässä, että 
jokaisella jäsenellä on oikeus esittää mielipiteensä  

 

siitä millaisia tapahtumia ja millaista koulutusta 
haluaisi yhdistyksessämme järjestettävän. 
Tapahtumien osalta tämä onnistuu vaivat-
tomimmin klikkaamalla omaa mielitapahtumaa 
yhdistyksemme nettisivuilla, jotka löytyvät 
ammattiliittomme sivuilta Pro+ - osiosta, jossa 
ryhmä Tampereen Seudun Toimihenkilöt PRO ry. 

Olemme yhdistyksessä pitäneet yhtenä tärkeim-
pänä tehtävänämme edistää edunvalvonta-
toimintaa jäsentemme työpaikoilla. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi luottamusmiesten, 
työsuojeluhenkilöiden ja klubivastaavien  
kouluttamista ja muutenkin tukemista heidän 
arvokkaassa toiminnassaan mm. työehtojen, 
työsuojelun ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.   

Hyviä tuloksia onkin tuossa toiminnassa  
saavutettu ja mm. edunvalvontajaoston 
järjestämissä koulutustilaisuuksissa on ollut  
ilahduttavan runsaasti osanottajia. Toisaalta teitä 
jäseniä työskentelee paljon työpaikoilla, joilla ei 
ole näitä edunvalvojia. Tämän epäkohdan 
korjaamiseksi kehotankin kaikkia tuollaisilla 
työpaikoilla työskenteleviä miettimään löytyisikö 
sopivia henkilöitä hoitamaan näitä tehtäviä. 
Valittujen edunvalvojien olemassaolo työpaikalla 
helpottaa ja selkeyttää toimihenkilöiden yhteisten 
asioiden hoitoa sekä parantaa yksittäisten 
toimihenkilöiden asemaa.  

Toivotan kaikille hyvää alkavaa syksyä! Ja 
tapaamisiin yhdistyksemme tapahtumissa. 

 
 
 
 

Jukka Laitinen 
Puheenjohtaja 
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LASTENTEATTER I IN 
 

Sunnuntaina 27.10. klo 16 Tampereen Komediateatterissa (Lapintie 3) 
 

KOLME ILO I STA ROSVOA 
Koko perheen musikaalisatu 

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

 

Sitovat ilmoittautumiset 8.9. mennessä s-postilla harri.sandell@luukku.com. 
Ilmoita samalla mihin osoitteeseen liput postitetaan.  

Maksa lippusi viimeistään 15.9.2013 yhdistyksen tilille  
FI46 8000 1601 2259 81, niin vahvistat paikkasi. Katso lisäohjeet alla.  

 
(Maksetut liput postitetaan antamaasi osoitteeseen noin 2 vkoa ennen esitystä.) 

 

Toimi nopeasti, sillä lippuja on rajoitetusti !  
 

TERVETULOA 
 
 
 
 
 

  

MUISTILISTA TAPAHTUMIIMME ILMOITTAUTUVALLE: 
 
Toivotamme kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi yhdistyksemme 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 lääkärintodistuksella. 
 
• maksathan omavastuuosuutesi ilmoitettuun määräpäivään mennessä yhdistyksen tilille:            

FI46 8000 1601 2259 81 
 
• laita maksuviitteeksi lyhyt kuvaus tapahtumasta (esim. “risteily”) 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.  

 


