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Historiallista on tapahtumassa ammattiyhdistys-
liikkeen järjestökentässä, kun reilut kaksikym-
mentä ammattiliittoa kolmesta keskusjärjestöstä 

(SAK, STTK , Akava) kertoi 25.112014 tahtotilansa pal-
kansaajajärjestöjen ja niiden liittojen yhteistyön tiivistämi-
seksi. Hankkeen valmistelukokous järjestettiin perjantaina 
16.1.2015 Helsingissä. Kokoukseen osallistui edustaja 
kaikista ammattiliitoista ja palkansaajakeskusjärjestöistä, 
yhteensä 74:stä organisaatiosta.

Liitot ilmoittavat 10.helmikuuta 2015 mennessä, ovat-
ko mukana selvityshankkeessa vai eivät. Ne, jotka lähte-
vät mukaan, pääsevät vaikuttamaan uuteen keskusjärjes-
töön alusta asti. Tässä vaiheessa näyttää, että SAK:ssa ja 
STTK:ssa ollaan leveällä rintamalla mukana, mutta Aka-
vassa suhtaudutaan  hankkeeseen isolta osin epäilevästi, 
sillä se liitoista vain Insinööriliitto on lähtemässä mukaan 
suunnittelutyöhön.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja  Jorma Malinen 
arvioi Pron verkkosivuilla, että hankkeella on hyvät mah-
dollisuudet toteutua. Lisäksi hän painottaa, että  tätä ti-
laisuutta liittojen ei pitäisi hukata ja jatkaa, että jokaisen 
liiton kannattaa harkita mukaantuloa sen kannalta, mitä 
se merkitsee palkansaajien edunvalvonnalle, eikä miettiä 
vanhoja ideologioita.

PUHEENJOHTA JAN KYNÄSTÄ

Puheenjohtajamme näkemyksiin on syytä meidän kaik-
kien prolaisten yhtyä.

Alkaneena  vuonna 2015 tulee täyteen 90 vuotta yh-
distyksemme perustamisesta. Juhlavuotemme huomi-
oidaan meille jäsenille runsaampina  ja laadukkaampina  
tapahtumina, joiden toivon innostavan jäsenistöä entistä 
aktiivisempaan osallistumiseen yhdistyksemme toimin-
taan. Juhlavuoden viettäminen on mukava aloittaa 10.3. 
jääkiekko-ottelulla Ilves –Tappara , josta löytyy ilmoitus 
toisaalta tästä lehdestä. Siitä on hyvä jatkaa yhdistyksem-
me  vuosikokoukseen 14.3., jossa käsitellään menneen 
vuoden toiminnan lisäksi  mm. toimintasuunnitelma ja 
valitaan uudet toimijat yhdistyksen hallitukseen. Muilta 
osin tapahtumien  varmistuessa ja tarkentuessa niistä  ker-
rotaan jäsenille sähköpostin välityksellä, joten kannattaa 
seurata tulevia yhdistyksemme viestejä.  

Juhlavuotemme huipentavan pääjuhlan ajankohta 
on jo tiedossa, joten kannattaa jo nyt varata kalenterista 
lauantai 24.10.2015. Juhlapaikkana on Tampere-talo ja 
tahdittajana mm. bilebändi  JEAN S.

Toivotan kaikille yhdistyksemme jäsenille hyvää alka-
nutta juhlavuotta ja toivottavasti näemme tulevissa tapah-
tumissa!
Jukka Laitinen

kuva: Petri Laitinen/Ammatissa Pro-lehti
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TERVETULOA KOULUTUSILTAAN  
- AIHEENA ELÄKEUUDISTUS 2017 JA SEN SISÄLTÖ

MIKÄ? 
Pirkanmaan Koulutusrinki järjestää koulutusillan eläkeuudistuksesta ja sen mukana tuomista muutoksista ja vaikutuksis-
ta. Koulutusiltaan kutsutaan mukaan Pron jäseniä Pirkanmaan alueen eri yhdistyksistä.

MISSÄ? 
Koulutus järjestetään perjantaina 13.3.2015 klo 17:30 alkaen Puistotornissa, Hämeenpuisto 28. Kouluttajana toimii 
STTK:n sosiaaliasioiden päällikkö Heli Puura.

MUUTA: 
Koulutuksessa on tarjolla pientä purtavaa sekä kahvi.  Koulutuksen jälkeen siirrymme alakertaan TTT-klubille Friday 
Night Liveen, jossa tarjoillaan stand upia ja musiikkia eturivin artistien kera (Emma Salokoski, Heli Sutela, Riku Suo-
kas + House band). Esitys alkaa klo 20:30. 

Koulutusrinki tarjoaa illan osallistujille 18 euron hintaan.  Maksuohjeet saat paluuviestillä ilmoittautumisen yhteydes-
sä. Huomioithan että paikkoja on rajoitetusti. 

ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 2.2.2015 klo 9:00. Tätä ennen saapuneita 
ilmoittautumisia ei huomioida. Ilmoittautumiset osoitteeseen koulutusrinki@gmail.com. Muistathan mainita ilmoit-
tautuessasi oman yhdistyksesi.

TERVETULOA!
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KIEKKOILTA 
PAIKALLISPELIN MERKEISSÄ 10.3.2015

MITÄ? 
Koulutusjaosto järjestää tiistaina 10.3.2015 kiekkoillan paikallispelin merkeissä. 
Hakametsän jäähallissa kohtaavat Ilves ja Tappara. 

MISSÄ? 
Ilta alkaa Hakametsän hallin Wanhassa mestarissa kello 16:30. Tämän jälkeen jatkamme itse peliin.

MUUTA: 
Hakametsän hallin Wanhassa mestarissa pidetään ennen pelin alkua pieni tietoisku liiton tarjoamista jäseneduista ja yh-
distyksemme toiminnasta. Tarjolla on pientä purtavaa sekä juotavaa. 

ILMOITTAUTUMINEN: 
Ilmoittautuminen avautuu maanantaina 9.2.2015 klo 9:00. Tätä ennen tulleita ilmoittautumisia ei huomioida. 
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen koulutus.prosyyri@gmail.com. 
Yhdistys tarjoaa tapahtuman jäsenilleen 15 euron hintaan. Maksutiedot saat paluuviestillä ilmoittautumisen yhteydessä. 
Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen on sitova. 

TERVETULOA!
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Matkan tarkoituksena oli tu-
tustuminen Ruotsin ammat-
tiliittomalliin ja keskusjärjes-

töihin sekä Pohjoismaisiin ja Itämeren 
alueen yhteisjärjestöihin ja -verkostoi-
hin. Ohessa pieni esittely:
Unionen
Unionen on Ruotsin suurin yksityisen 
sektorin toimihenkilöliitto. Jäseniä on 
n. 600 000 ja henkilökuntaa 950.

Liiton rakenne on kolmetasoinen; 
Paikallinen rakenne lähtee jäsenistä, 
paikallisiin edustajiin ja klubin hal-
litukseen/johtokuntaan. Alueellinen 
taso jakaantuu 18 alueeseen. Alueel-
lisia toimistoja on 25. Valtakunnalli-
sella tasolla on vuosittaisia kokouksia, 
kongressi joka neljäs vuosi ja liiton 
hallitus.

Unionenissa taistellaan pitkälti sa-
mojen ongelmien kanssa kun meillä 
Suomen ammattiliitoissa.

Huoli jäsenten menetyksestä on 
suuri. Modernissa Ruotsissa on löy-
dettävä liitolle uusi rooli. 

Syitä miksi ei ole liitytty ammatti-
liittoon:
•	 ei tiedetä mitä liitto tekee
•	 viestinnälliset haasteet
•	 en tunne liittoa tai siihen  

 kuuluvia ihmisiä
• en ole ajatellut asiaa
• liian kallis
•	 en tarvitse
• en halua olla jäsen (vain 9 %)
 Tavoite 100 000 uudesta jäsenestä 

tehtiin vuonna 2010, jolloin huoles-
tuttiin jäsenkadosta. Jäsenmäärä saa-
vutettiin loppuvuonna 2014.

Ruotsissa toimii kolme palkansaaja-
keskusjärjestöä:

SAK:ta vastaava on LO; 14 jäsenliit-
toa, n.1,5 milj. jäsentä

STTK:ta vastaava TCO; 14 jäsen-
liittoa n.1,3 milj. jäsentä

Akavaa vastaa SACO; 22 jäsenliit-
toa, n. 650 000 jäsentä
NFS – PAY
Nordens Fackliga Samorganisation – 
Pohjolan Ammatillinen Yhteisjärjestö
”keskusjärjestöjen keskusjärjestö”, jo-
hon kuuluvat pohjoismaiset ammatil-
liset keskusjärjestöt. Suomesta STTK, 
SAK ja Akava.

Jäsenjärjestöjä on kaikkiaan 16 ja jä-
seniä 9 miljoonaa. 

PAY:n visio ja tehtävä: ”Haluaa sosi-
aalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti 
edistävää kestävää, osallistavaa ja oi-
keudenmukaista työelämää yksittäis-
ten palkansaajien eduksi, sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti Pohjolas-
sa, Euroopassa ja maailmanlaajuises-
ti.”

Tärkein prioriteetti on osallistua 
pohjoismaisen työehtosopimusmal-
lin kehittämiseen ja vahvistamiseen, 
tehdä työtä täyden työllisyyden saa-
vuttamiseksi ja kestävän työelämän 
luomiseksi. Järjestö toimii kolmella 
areenalla; Pohjoismainen areena, Eu-
rooppa ja Itämeri

BASTUN
Bastun on Itämeren ympäristön mai-
den 22:n ay-keskusjärjestön yhteistyö-
verkosto, joka edustaa 11 milj. järjes-
täytynyttä palkansaajaa alueen maissa.

Tarkoitus on vaikuttaa poliittiseen 
päätöksentekoon ja sosiaaliseen ke-
hitykseen, koordinoida yhteisiä pro-
jekteja ja nostaa kansainvälisen ay-
liikkeen keskusteluun alueelle tärkeitä 
kysymyksiä.

Seminaarin julkilausuma:  ”AY 
liike on voimissaan ja uudistuu”
Jyvässeudun toimihenkilöt Pro ry on 
laittanut alulle hankkeen, johon hae-
taan kumppaneita. Tarkoituksena on 
kerätä ammattiliittojen paikallisten 
vapaaehtoisten näkemyksiä Euroo-
pan unionista ja sen tulevaisuudesta 
ja tutustua erilaisiin vaikutuskanaviin 
paikalliselta aina Euroopan unionin 
tasolle asti. Jatkossa tavoitteena on 
käynnistää ammattiyhdistysten välille 
samantapaista toimintaa kuin ystä-
vyyskaupungeilla. Hankkeen tarkempi 
esittely yhdistyksen toimihenkilöille.

Terveisin ei liittokokouksesta vaan se-
minaarimatkalta.
Sari Helenius

HELSINGIN TOIMIHENKILÖT PRO RY:N 
JÄRJESTÄMÄ SEMINAARIMATKA  
22- 23.1.2015

Ruotsalaista mainontaa ei turhaan sanota lys-
tikkääksi ja ruotsalaisia mainonnan mestareiksi. 
Ohessa kuva Unionenin mainoskampanjasta. 
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Yhdistyksen perinteinen pikkujoulureissu suuntautui 
tällä kertaa Tallinnaan. Matkassa oltiin marraskuun lo-
pussa. Matkalle lähti ennätysmäärä väkeä eli lähes täysi 

linja-autollinen innokkaita etelänmatkaajia!
Tallinnassa oli mahdollisuus tutustua Merimuseoon, naut-

tia glühweinit Tallinnan perinteisellä joulutorilla ja halukkail-
le oli järjestetty myös liput Tallinnan Oopperaan katsomaan 
iki-ihanaa Carmenia.

Yhdistys tarjosi jäsenilleen omavastuuta vastaan matkan 
ruokineen ja juomineen.

Vuonna 2015 pikkujoulureissua ei yhdistyksen 90-vuotis-
juhlavuoden 24.10. päätäpahtuman vuoksi järjestetä, mutta 
pitäkäähän seuraavaa vuotta 2016 silmällä - mihinkäs sitten 
lähdettäisiin?

Pikkujoulureissulla Tallinnassa  
21.- 23.11.2014

Ylin kuva: Joulutorilla myytiin erilaisia lämpimiä juomia, tässä 
minttuiset kaakaot testissä. 
Keskellä: Ensimmäisen aamun aamupalapaikka Kohci Aidad 
Tallinnan sataman tuntumassa.
Alin kuva: Pikkujouluristeilyn järjestäjät Maija-Riikka Koivu-
ranta ja Harri Sandell järjestöjaostosta

Koulutusjaosto järjesti 30.10.2014 koulu-
tusillan aiheena työsuhteen velvollisuu-
det ja oikeudet. Kouluttajana toimi Heidi 

Mettomäki ammattiliitto PROsta. Ravintola 
Plevnan koulutustila tuli äärimmilleen täyteen ja 
kysymyksiä ja ajatuksia heräsi koko koulutuksen 
ajan tasaiseen tahtiin. Koulutusillan jälkeen siir-
ryimme vielä Komediateatterille, jossa nauruher-
moja kutkutteli Ismo Leikola, joka oli sattumalta 
juuri edellisellä viikolla valittu maailman haus-
kimmaksi mieheksi. 

Kiitos koulutukseen osallistujille!

Joulutorin tunnelmaa



7    p r o s y y r i

Yhdistyksen 90-vuotisjuhla 
24.10.2015  
Tampere-talo

Yhdistyksen vuosikokous 
lauantai 14.3.2015
Puistotorni (Hämeenpuisto 28)

M E R K I T S E  M O L E M M AT  TA PA H T U M AT  J O  K A L E N T E R I I S I .  H E N K I LÖ K O H TA I N E N  K U T S U  J A  
I L M O I T TA U T U M I S O H J E E T  M O L E M P I I N  T I L A I S U U K S I I N  T U L E VAT  M Y Ö H E M M I N .

                              TIESITKÖ, ETTÄ 
AMMATTILIITTO PRON JÄSENENÄ SAAT MM.

1. maksuttoman matkustajavakuutuksen, joka  
 sisältää mukana matkustavat alle 20-vuotiaat  
 perheenjäsenet 
2. vapaa-ajan tapaturma- ja ammatillisen vastuu- 
 vakuutuksen sekä liittoturvavakuutuksen  
 järjestötehtävissä. Lisäksi on tarjolla alennusta  
 Turvan koti-, auto- ja henkilövakuutuksista  
 sekä mahdollisuus omistaja-asiakasalennuksiin.

PRO-KLUBIEN TUKEMINEN 
PRO-KLUBIEN TUKIPERIAATTEET: 
Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry on tehnyt pää-
töksen Pro–klubien toiminnan tukemisesta. 

Tukihakemuksessa on oltava osallistuvien toimihenki-
löiden nimilista, tilaisuuden ohjelma sekä laskut / laskujäl-
jennökset. Tukea haetaan kuittia vastaan. Tukihakemuk-
sen löydät yhdistyksemme PROplus-sivuilta, kohdasta 
”tietopankki”. Tuen suuruus on max. 10 eur / henkilö. 
Alkoholitarjoilun tukemiseen emme osallistu. Maksamme 
tukea ainoastaan Tampereen Seudun Toimihenkilöihin 
kuuluvasta jäsenestä. 

Biljardia Galaxiessa

Keskiviikkoisin on yhdistyksemme jäsenilleen tarjoama 
biljardivuoro Galaxie Centerissä (Rautatienkatu 27) 

klo 17-20. Otathan jäsenkorttisi mukaan. Tervetuloa! 
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Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry

MUISTILISTA TAPAHTUMIIMME ILMOITTAUTUVALLE:
Toivotamme kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi yh-
distyksemme tilaisuuksiin! Jotta pystyisimme palvelemaan 
jäsenistöämme tasapuolisesti, tässä muutamia ohjeita ta-
pahtumiin ilmoittautuville.
•	 ilmoittautumiset matkoille, tapahtumiin ja  tilaisuuk- 
 siin ovat aina sitovia.
•	mikäli olet ilmoittautumisen jälkeen estynyt osallistu- 
 masta, kerrothan siitä mahdollisimman pian, sillä tilal- 
 lesi saattaa olla joku varasijalla jonottamassa.
•	matkaperuutuksista omavastuuosuus on mahdollista 
 saada takaisin vain lääkärintodistuksella.
•	maksathan omavastuuosuutesi ilmoitettuun määrä- 
 päivään mennessä yhdistyksen tilille: FI46 8000 1601 
 2259 81
• laita maksuviitteeksi lyhyt kuvaus tapahtumasta (esim. 
 “risteily”) ja oma nimesi, näin saamme maksut kohdis- 
 tettua oikein.
•	jos ilmoittautumiselle on asetettu aikaraja, huomioithan 
 ne. Täten varmistetaan, että kaikilla on samat mahdol- 
 lisuudet päästä mukaan. Myös ilmoittautumisten vas- 
 taanottajilla saattaa olla erityinen syy ottaa ilmoittautu- 
 misia vain tiettyinä aikoina.

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

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

LEHDEN TOIMITUS:
Henna Pitkänen, tiedotusvastaava,  
henna.pitkanen@kolumbus.fi 
Rinna Hult, jäsenlehden toimittaja

JÄSENEN VELVOLLISUUS ON ILMOITTAA  
SEURAAVISTA MUUTOKSISTA:

•	 vaihdat työpaikkaa •	menet töihin
•	 jäät äitiyslomalle •	 vaihdat yhdistystä
•	 jäät työttömäksi •	 lopetat opiskelun
•	 jäät hoitovapaalle •	 jäät eläkkeelle
•	 eroat liitosta
•	 aloitat kokopäiväisen opiskelun

Muutoslomakkeita saat työpaikkasi yhdyshenkilöltä 
tai Tampereen aluetoimistosta. Voit päivittää tietosi 
myös netin kautta liiton jäsensivuilla, osoitteessa 
www.proliitto.fi

HALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2015:
Hallituksen kokoukset kokouspäivinä klo 17.15 alkaen 
Kalevan Killassa, ellei toisin ilmoiteta. Hallituksen koko-
uksiin ovat kutsuttuina hallituksen jäsenten lisäksi kaikki 
luottamushenkilöinä toimivat yhdistyksen jäsenet. Ko-
kouspäivät voit tarkistaa PROplussasta yhdistyksen omilta 
sivuilta.

YHDISTYKSEN NETTISIVUT :
Ammattiliitto Pron jäsenpalvelu Proplus
www.proplus.fi
Facebookissa:  
www.facebook.com/tampereenseuduntoimihenkilotprory  


