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Pikkujouluristeily Viking Gracella 
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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 
 
Syksyn tullen saatiin päänavaus alakohtaisiin 
työehtosopimusneuvotteluihin, kun toimihenkilöitä 
edustava Ammattiliitto PRO ja Metalliliitto sopivat  
Teknologiateollisuuden kanssa keskitetyn 
työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisista 
työehtosopimuksista. Tuloksina oli muun muassa, 
että kaikki työntekijät ja toimihenkilöt saavat 20 
euron yleiskorotuksen eikä neuvottelutulos sisällä 
heikennyksiä nykyisiin alan työehtosopimuksiin.  
 
Työttömyyttä kohtaaville on luvassa Työllisyys- ja 
kasvusopimukseen liittyen muun muassa kahden 
työttömyyspäivärahan omavastuupäivän 
poistaminen.  Lisäksi tuloveroasteikkoihin tehdään 
1,5 prosentin tarkistus ja kilometrikorvausten 
lisäkiristys perutaan.      
 
Palkankorotus ei juurikaan  lämmitä, mutta 
tekstiheikennysesityksiin saatiin torjuntavoitto. 
Kokonaisuutena ei tulosta voi kiitettäväksi kehua, 
mutta tällä lienee saadaan taattua vakautta 
työmarkkinoille ja suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Tosin nyt jää melkoinen palkkojenkorotusvaraus 
tuleville tupo-kierroksille. 
                                                                                                                      
Neuvottelutulos vaatii vielä liittojen hallinnon 
hyväksynnän, joka  PROn osalta lienee toteutunut 
tämän lehden jo ilmestyttyä. Tuntuma on, että 
neuvottelutulos hyväksytään.  
                                                                                     
 
 
 
 
 
 

 
Muutkin aiemmin syksyllä sovitun työllisyys- ja 
kasvusopimuksen mukaiset neuvottelut ovat 
käynnissä kaikkiaan PROn 57 sopimusalalla, jotka 
kattavat yli 100 000 toimihenkilöä. Todennäköistä 
on, että tulevat sopimukset noudattelevat 
pääosin teknologian sopimusta. 
                                                                                                                     
Keskeisimpiä perusteita ammattiliittoihin järjestäy-
tymiselle ovat yleissitovat työehtosopimukset, 
jollainen myös tämänkertainen tulopoliittinen 
sopimus on. Riittävä järjestäytymisaste takaa sen, 
että myös Ammattiliitto PROn asema neuvottele-
vana osapuolena säilyy ja toimihenkilöiden 
työehdot pysyvät asiallisella tasolla jatkossakin. 
 
Jos tiedät, että työtovereittesi joukossa on vielä 
järjestäytymättömiä toimihenkilöitä ota asia 
puheeksi itse tai työpaikkasi luottamusmiehen 
kautta. 
 
Muita hyviä syitä jäsenyyteen ovat omalta 
osaltaan liiton ja yhdistyksemme tarjoamat 
jäsenedut. Niitä on tarjolla myös tässä lehdessä eli 
Pikkujouluristeily m/s Gracella ja jäseninfotilaisuus 
kera Talviklassikon Tappara-Ilves.  Paikkoja 
molempiin on rajoitetusti, joten tutustu tarkasti  
ilmoitusten ohjeisiin varmistaaksesi oma paikkasi 
tapahtumiin. 
 
 
 

Jukka Laitinen 
Puheenjohtaja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu! 

 
Merkitse kalenteriisi jo seuraavan luottamusmiesviikonlopun 

ajankohta, 1.-2.2.2014. 
Ilmoitamme Ikaalisissa pidettävän tapahtuman tarkemmat tiedot 

ensi vuoden alkupuolella. 
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PIKKUJOULURISTEILY TUKHOLMAAN 29. - 30.11.2013 
 

Jäsenistön toivomuksesta vietämme taas iloista pikkujoulua laivalla,  
tällä kertaa testaamme uuden Viking Grace laivan! 

 
Alla matkaohjelma, jonka voit ottaa matkalle mukaan. Kaikki ajat ovat Suomen aikaa. 

 
 

Perjantai 29.11. 
 

17.15  Lähtö bussilla kohti Turkua Tampereen linja-autoaseman tilausajolaiturilta. 
 

20.55  M/S Viking Grace lähtee kohti Tukholmaa. Majoitumme 2 h Seaside-hytteihin. 
 

Lauantai 30.11. 
 

7.30 Laiva saapuu Tukholman Stadsgårdeniin. 
 

8.35 - 9.45 Meriaamiainen 
 

8.35 Laiva lähtee paluumatkalle 
 

10.00 Kokoonnumme laivan auditorioon, kansi 9. 
 

15.00 Päivällinen ruokajuomineen, Buffet Aurora kansi 10. 
 

19.50 Laiva saapuu Turkuun. 
 

20.10 Bussi lähtee Tampereelle. 
 
 

Koko paketin hinta jäseneltä 40 € ja avecilta 90 €. 
 

Sitovat ilmoittautumiset  25.10. - 3.11.  s-postilla: jarjestojaosto@gmail.com 
Ilmoita matkaan lähtevien suku- ja etunimi, syntymävuosi, kansalaisuus ja puhelinnumero.  

Maksa omavastuuosuutesi yhdistyksen tilille FI46 8000 1601 2259 81 viimeistään 8.11.2013.  
Katso tarkemmat ohjeet lehden takasivulta. 

Muista ottaa virallinen henkilötodistus mukaan. 
 
 

Toimi nopeasti, sillä paikkoja on rajoitetusti ! 
 

Pikkujouluissa tavataan ! 
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RATINA OPEN ICE 2013 
 
TULE KUUNTELEMAAN TIETOPAKETTI PRON  
JÄSENEDUISTA JA NAUTTIMAAN HUIKEASTA  
TALVIKLASSIKOSTA TAPPARA vs. ILVES !!! 
 
Kokoonnumme la 14.12. klo 15.30 Ravintola Konttoriin, jossa tarjoillaan lätkäiltaan sopivan 
murkinan sekä asianmukaisten huurteisten ohessa tuhti tietopaketti Proliiton jäseneduista 
ja koulutustarjonnasta. 

Tämän jälkeen siirrymme Ratinaan seuraamaan alkutalven kovinta urheiluviihde-
tapahtumaa, Tampereella ensimmäistä kertaa järjestettävää Talviklassikkoa! 

Mukaan mahtuu vain 30 nopeinta, joten varmista paikkasi ilmoittautumalla Merville puh. 
0400 773 223 (soitto, ei tekstiviestillä), ilmoittautumisaika  6.-15.11.  klo 9-16. 

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen koko lystin naurettavaan 15 euron hintaan. Maksu suoritetaan 
yhdistyksen tilille FI46 8000 1601 2259 81 viitteellä ”Ratina”  10.12. mennessä. 

 
 

Tiedotus jäsenillemme: 
 

SIIRRYMME SÄHKÖISEEN JÄSENLEHTEEN TALVELLA 2014 
 
Prosyyri ilmestyy paperisena lehtenä vielä numeron 1/2014, jonka 
jälkeen lehti toimitetaan sähköisenä jäsenillemme sähköpostiin. 
Lehti on myös luettavissa netissä Proplus-palvelussa. 
 
Mikäli saat vkon 45 aikana yhdistykseltä sähköpostiisi varmistus-
viestin, ovat sähköpostitietosi kunnossa ja näin tiedät, että saat 
jäsenlehtesi myös jatkossa. Mikäli et saa sähköpostia, käythän 
päivittämässä sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriin pikimmiten. 
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Kuulumisia tapahtumistamme: 
 
Yhdistyksen syysreissu Kuressaareen 30.8. - 1.9.2013 
 
Elokuun viimeisenä viikonloppuna suuntasimme noin viidenkymmenen prolaisen ja 
avecin kanssa kohti Kuressaarea. Matka perille oli kohtuullisen pitkä, mutta Kuressaare oli 
mitä ihastuttavin pieni kaupunki Viron suurimman saaren Saaremaan rannalla.  
 
Lauantainapäivä kului kouluttautuen. Kouluttajana  
mukana reissussa oli sopimusala-asiamies Heidi  
Mettomäki Pron Tampereen aluekeskukselta.  
Koulutuksen aiheina olivat muun muassa työnhaku  
ja työhyvinvointi.  
 
Sunnuntaina suuntasimme takaisin Tamperetta  
kohti. Koulutuksen ohella viikonlopun suurin anti taisi 
tälläkin kertaa olla pikainen tutustuminen uuteen  
kaupunkiin ja sen ympäristöön, jonne voisi tulla  
paremmalla ajalla uudestaan! 
 
 
 
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen viikonloppu 14. -15.9.2013 

Järjestimme jokavuotisen koulutuspäivän yhdistyksemme luottamusmiehille ja 
työsuojeluvaltuutetuille perheineen syyskuussa. Vietimme viikonloppua Peurungan 
kylpylässä, joka tarjosi erinomaiset puitteet sekä koulutuspäivään että vapaa-ajan 
viettoon. 

Kouluttajina viikonlopulla toimivat Pron sopimusala-asiamies Harri Veirto sekä 
yhdistyksemme tiedotusvastaava Pauliina Jaakkola. 

Kiitos kaikille mukana olleille, tavataan taas seuraavassa kokoontumisessamme, joka 
järjestetään jo helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna! 
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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: 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.  
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