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PUHEENJOHTA JAN KYNÄSTÄ

Neuvottelut niin kutsutusta yhteiskuntasopimuk-
sesta on jälleen aloitettu. Tällä kerralla näyttää 
myös työnantajapuoli ymmärtävän tilanteen va-

kavuuden ja asennetta näyttäisi löytyvän, jotta nyt pääs-
täisiin neuvottelutulokseenkin. Tätä kirjoitettaessa on 
merkkejä muun muassa siitä, että huonosti perustelta-
vissa olevat heikennykset työntekijöiden sairauslomaeh-
toihin jäisivät pois kilpailukykyloikan keinovalikoimasta. 
Toivoa sopii, että tuon heikennyksen askelmerkit eivät 
johda maalin asti. 

Tiukka vääntö tulee varmaan kiistassa paikallisesta so-
pimisesta, jonka kohdalla maan hallitus ja työnantajat 
ovat esittäneet ehtojen määrittämisestä lakiteitse. Pai-
kallista sopimista on aina tehty työpaikoilla ja siinä toi-
minnossa on työehtosopimuksilla ollut vankka perälauta. 
Työehtosopimukset eivät juurikaan ole eivätkä ole olleet 
esteenä  paikalliselle sopimiselle vaan suurimpia esteitä 
ovat työpaikoilla olleet luottamuksen sekä monelta osin 
myös neuvotteluvalmiuksien ja tasavertaisuuden puute. 
Paikallisen sopimisen ehdot  pitää ehdottomasti määritel-
lä edelleenkin työehtopimuksissa ja taata kaikilla toimen-
piteillä se, että paikallisesti on tietotaitoa ja neuvotte-
luosaamista kaikilla osapuolilla. Mutta varmaan kaikkein 
tärkeintä on, että työntekijöille, toimihenkilöille ja ylem-
mille toimihenkilöille taataan  tunnnustettu ja tasavertai-
nen asema sopijaosapuolena työnantajan kanssa.  

Jotta edellisessä kappaleessa mainitut seikat pystyisi-
vät toteutumaan pitäisi jokaisella työpaikalla olla valit-
tuna luottamusmies. En oikein pysty näkemään, että 
ilman työehtosopimuksen tarkoittamaa luottamusmiestä 
paikallisesta sopimisesta voisi tulla aitoa, eikä kunnon 
edunvalvontaa ja oikeudenmukaista kohtelua saadaan 
toteutettua. Kehotankin kaikkia niillä työpaikoilla, joissa 
luottamusmiestä ei vielä ole huolehtimaan tämä asia vii-
pymättä kuntoon.

Aurinkoisia talvi- ja kevätpäiviä kaikille!

Jukka Laitinen

ps. Toivottavasti näemme yhdistyksemme vuosikokouk-
sessa 12.3.!
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KEVÄTKOKOUS 

Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen! 
Vuosikokoukseen esityslistalle kuuluvat yhdistyksen 
sääntömääräiset asiat, kuten toimintakertomus ja ti-

linpäätös, lisäksi yhdistykselle valitaan tulevalle toiminta-
vuodelle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Kevätkoko-
uksessa käsitellään tänä vuonna myös ehdokkaiden valinta 
seuraavaksi nelivuotiskaudeksi Ammattiliitto Pron hallin-
toon. Olit sitten uusi tai vanha jäsen, olet erittäin tervetul-
lut tutustumaan kokouksen ohessa yhdistyksemme toimin-
taan, hallitukseen sekä muihin yhdistyksemme jäseniin. 

PAIKKA:
Puistotorni, Hämeenpuisto 28 (TTT-teatterin vanha pää-
näyttämö/puistotornin sisäänkäynti)

AIKA:
Lauantai 12.3.2016 kello 10:00 alkaen. Kokous päättyy 
noin kello 14:00. 

ILMOITTAUTUMINEN: 
Ilmoita osallistumisesi ja mahdolliset ruoka-aineal-
lergiasi perjantaihin 4.3.2016 mennessä osoitteeseen  
jukka.laitinen@luukku.com

TERVETULOA!
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Koulutus teemana AJANHALLINTA

Perjantaina 4.3. klo 17:15 kokoonnumme kulttuuri-
ravintola Telakalle (Tullikamarinaukio 3) kuulemaan 
tulesta hännän alla, eli Ajanhallinnasta. 

Koulutuksen vetää Ammattiliitto Pron sopimusalavastaa-
va Arto Heikkilä. Koulutuksen lomassa nautimme hyvää 
ruokaa ja vähän kyytipoikaa, illan päättää Tampere-talon 
Beatles Happening. 

BEATLEMANIA: 
Sorsapuistosali klo 20.30, 
20.30 The Beat Brothers (FIN)
21.30 Back from the USSR (RUS)
22.30 Nube9 (ARG)
23.30 The Rookles (POL)
00.30 Beatallica (USA)
 
Koko illan paketti vain 15€ omavastuulla! Mukaan mah-

tuu 25 henkilöä.
Sitovat ilmoittautumiset 2.3. klo 15 mennessä osoittee-

seen koulutus.prosyyri@gmail.com   
Vahvistusviestin saatuasi voit maksaa omavastuun osuu-

den tilille FI1057300820692917 
 Muistathan, että maksamatta jättäminen ei ole peruutus. 

Ilman pätevää syytä (lääkärintodistus) tilaisuuteen saapu-
matta jääneiltä veloitamme tilaisuudesta omakustannus-
hinnan (25€).

PAIKKA: Ravintola Dabbal, Lapland Hotelsin ravintola 
osoitteessa Yliopistonkatu 44
AIKA: Koulutus alkaa klo 17:30.
KOULUTTAJA: Kouluttajana toimiin Arto Heikkilä, alue-
toimiston sopimusalavastaava.
Koulutuksen jälkeen jatkamme iltaa Valtterin talviriehassa, 
jossa meitä viihdyttävät mm. aina yhtä ihanat Olavi Uusi-
virta ja Tiisu! 
HINTA:  Ruokailuineen ja iltamenoineen 10 €.
Mukaan mahtuu 20 nopeinta!

TYÖSUHTEEN EHDOT JA TYÖSOPIMUS
ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen sähköpostilla: 
evjaosto@gmail.com torstaihin 25.2.2016 klo 15 mennessä
Vahvistusviestin saatuasi voit maksaa omavastuun osuuden 
tilille FI1057300820692917 
Ilmoittautumiset ovat sitovia. Muistathan, että maksa-
matta jättäminen ei ole peruutus. Ilman pätevää syytä (lää-
kärintodistus) tilaisuuteen saapumatta jääneiltä veloitam-
me tilaisuudesta omakustannushinnan (22,60 €). 

TERVETULOA!

Perjantaina 26.2.2016 järjestämme iltakoulutuksen aiheesta
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Tampereelle  kokoontui marraskuun lopussa viikon-
lopuksi kaiken kaikkiaan 67 Prolaista 25:stä suurim-
masta yhdistyksestä ympäri Suomen. Mukana oli 

myös Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen, 
joka kertoi meille päivän polttavista asioista ja selvensi 
Pron näkökulmaa mm. työmarkkinatilanteeseen sekä ICT- 
ja viestintäsektorin sektorijohtaja Anssi Vuorio, joka esitteli 
Pron strategian vuosille 2016-2020. Strategiasta löydät li-
sätietoja Pro+  -sivuilta! 

Pääpaino tapaamisella oli kuitenkin yhdistystoiminnan 
kehittäminen, jota meille esitteli Pron järjestöasiantuntija 
Juha Kähärä. Mietimme porukalla erilaisia tapoja aktivoi-
da jäsenistöä ja pohdimme ns. parhaiden käytäntöjen jal-
kautusta. Lisäksi keskustelimme erilaisista yhteistyömah-
dollisuuksista, ja olimme mielissämme siitä, että vuonna 
2016 Pro panostaakin erilaisiin yhteistyöpalavereihin, jotta 
jalkautus onnistuu mahdollisimman hyvin ja voisimme 
tarjota teille mahdollisimman houkuttelevaa ja antoisaa 
ohjelmaa. Kaipaamme kuitenkin lisäksi juuri sinun mielipi-
dettäsi: Millaiset tapahtumat olisivat sinusta houkuttelevia?  
Vastaathan osoitteeseen tampereenseuduntoimihenkilot@
gmail.com 

SUURTEN YHDISTYSTEN KOKOUS  
Tampereella 28.-29.11.2015 

 
 Pron strategian kulmakivet, Vuorio esitteli strategiassa mainittuja 
keinoja päämäärien saavuttamiseksi.

  
Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen puheenvuorossa käsi-
teltiin ajankohtaisia työmarkkina-asioita.
▼ 67 Prolaista kokoontui Tampereen Puistotorniin marraskuussa.
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Alla esimerkkilaskelma Taina Pro-
laisen vuodesta ja esimerkkinä 
käytetyistä eduista. 

Alla olevaa laskelmaa on helppo käyt-
tää hyväkseen myös tilanteessa, jossa 
työkaverisi ei vielä kuulu Prohon – näytä 
laskelmaa ja ota esimerkiksi lisäksi juuri 
sinun käytössäsi olevat edut. 

Muistathan, että jäsenalennuksia Pron 
jäsenille on neuvoteltu monien eri taho-
jen kanssa, ja kattavan listauksen löydät 
Pro+ - sivuilta. 

VINKKEJÄ JÄSENHANKINTAAN
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Edellisellä sivulla mainittiin muutamia hyviä vinkkejä 
jäsenhankintaan, ja lisää vinkkejä löytyy Pro+ -sivuil-
ta. 

Nyt onkin helppo testata taitojaan - se kannattaa! Tam-
mikuun loppuun kestänyt Kaveri kans! -kampanja on 
kannustanut hankkimaan lisää prolaisia ja sen lisäksi, että 
Ammattiliitto Pro on palkinnut jäsenen hankkineet 40 eu-
ron arvoisella K- tai S-ryhmän lahjakortilla, me lisäsimme 
pottiin extraa kymmenen euron lahjakortin. 

Palkinnon saamisen edellytyksenä on,  
että hankittu jäsen:
● ei ole eronnut Prosta ja liittynyt uudelleen  

 1.2.–30.6.2016 välisenä aikana
● on ollut jäsenenä kolme peräkkäistä kalenterikuu- 

 kautta ja maksanut jäsenmaksut sääntöjen mukaisesti
● on Pron jäsen palkinnon luovutushetkellä

TAMPEREEN SEUDUN TOIMIHENKILÖT PRO RY jatkaa 
samalla omaa kampanjaansa! Kun uusi jäsen Pron säännöin 
liittyy meidän yhdistykseemme (yhdistysnumero on 004), 
me lisäämme edelleen 30.6.2016 asti pottiin 10 euron lisälah-
jakortin!  Näin helppoa extran ansainta on: laita tieto uusis-
ta hankkimistasi jäsenistä Pron ohjeiden lisäksi osoitteeseen  
tampereenseuduntoimihenkilot@gmail.com 

Pron jäsenhankintakampanja  
KAVERI KANS! jatkuu 

                              TIESITKÖ, ETTÄ...

Pro edistää tasa-arvoa työelämässä ja kehittää työn 
ja perhe-elämän yhteensovittamista. Tarjoamme 

tasa-arvokoulutusta ja huolehdimme, että Pron neu-
vottelemat työehtosopimukset ovat sukupuolineut-
raaleja. 

Tasa-arvo tarkoittaa syrjimättömyyttä millään pe-
rusteella, samaa palkkaa samasta ja samanarvoisesta 
työstä, tasa-arvoista urakehitystä, samoja mahdolli-
suuksia yhdistää työ ja vanhemmuus sekä vapautta 
seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta. 

Lisää tietoa saat ProPlussasta.

Nelisenkymmentä harrasta TreSProlaista joulu-
musiikin ystävää kokoontui joulun alla vuoden 
viimeiseen juhlatapahtumaan Palatsiteatterille. 

Ihanaisen Neljän Suorasta tutun Antti Ketosen ääni 
viritti meidät joulutunnelmaan mainion jouluisen ilta-
palan jälkeen. Tämä jos mikä oli loistava tapa päättää 
juhlavuotemme.

ANTTI KETOSEN  
JOULUKONSERTTI PÄÄTTI JUHLAVUODEN 

 Ihana Antti Ketonen valloitti yleisönsä.

Tänä vuonna pikkujoulut  
järjestetään yhteistyössä Pirkanmaan  

aluejohtokunnan kanssa Viking Gracella.  
Laiva lähtee Turusta perjantaina 4.11.2016 
klo 20:55 ja palaa vuorokautta myöhemmin. 

Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry  
on varannut 50 paikkaa.  

Laita päivät kalenteriisi ja seuraa ilmoittelua! 

SAITKO VIIME VIIKOLLA KUTSUN tulevana 
perjantaina 26.2.2016 järjestettävän koulutuksemme 
työsopimuksista ja työsuhteen ehdoista, jonka päät-
teeksi pääset Valtterin Talviriehaa viettämään. Oma-
vastuu 10€, ilmoittautumiset torstaihin 25.2. klo 15 
mennessä osoitteeseen evjaosto@gmail.com . 20 en-
simmäistä ehtii mukaan, ja maksutiedot tulevat vah-
vistuksessa. 
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LUOTTAMUSTOIMISTEN viikonloppu

Luottamustoimisten perinteistä perheviikonloppua 
vietettiin 13.-14.2. Vantaalla ja Heurekassa. 

Lapsille ja puolisoille löytyi mukavaa ohjelmaa 
Heurekan puolelta sillä välin, kun luottamustoimiset kuu-
livat YT-neuvottelujen kulusta käytännön esimerkkien 
kautta. Kouluttajina toimivat edunvalvontajaoston omat 
jäsenet, Jukka Rautalin ja Hannele Laine, jotka kertoivat 
omista kokemuksistaan neuvottelupöydissä. 

Ammattiliitto Pro kävi myös haastattelemassa lapsia ja 
aikuisia viikonlopustamme, ja lopputuloksen pääset kurk-
kaamaan osoitteesta http://www.protv.fi/

 Hannele Laine kertoi irtisanomisen peruuttamisesta.

 Jukka Rautalin kertoi tehtaan alasajosta.

 ▼ Lapsille ja muille uskaliaille riitti puuhaa 
Heurekassa.
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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.
• peruutuksista omavastuuosuus on mahdollista saada  
 takaisin vain lääkärintodistuksella.
• ilman pätevää syytä tilaisuuteen saapumatta jääneiltä 
 veloitamme tilaisuudesta omakustannushinnan.
• maksathan omavastuuosuutesi ilmoitettuun määrä- 
 päivään mennessä yhdistyksen tilille:  
 FI1057300820692917
• 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:
Kaj-Erik Silfverberg, jäsensihteeri, cilveri@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:  
HUOM! Pankkitili on muuttunut!
FI1057300820692917 

LEHDEN TOIMITUS:
Joanna Leino, tiedotusvastaava, jole@pispala.net 
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 2016:
Hallituksen kokoukset kokouspäivinä klo 17.00 alkaen 
Klingendahlissa, 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  


