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PUHEENJOHTA JAN KYNÄSTÄ

Aamulehti (AL 31.1.2017) ja iltapäivälehdet uu-
tisoivat poikkeuksellisesta tapauksesta, jossa Am-
mattiliitto Pron paikallisyhdistyksen entinen hal-

lituksen puheenjohtaja / taloudenhoitaja tuomittiin viime 
marraskuussa Pirkanmaan käräjäoikeudessa törkeästä 
kavalluksesta. Uutisoinnissa esiintyi ikäviä asiavirheitä, 
kuten esimerkiksi, että Tampereen kaupungilta sittem-
min irtisanottu taloussihteeri vaatisi ammattiyhdistykseltä 
korvauksia laittomasta irtisanomisesta. Myös kavalluksen 
kohteeksi joutuneen Ammattiliitto Pron paikallisyhdis-
tyksen nimestä oli epäselvyyttä, joka on sitten aiheuttanut 
harmia myös  naapuriyhdistyksille. On todella harmillista, 
että yhden ihmisen väärinkäytöksen takia leimataan tur-
haan koko toimintaa.                                                         

Omassa yhdistyksessämme Tampereen Seudun Toi-
mihenkilöt Pro ry:ssä puheenjohtajan ja taloudenhoitajan 
tehtäviä hoitaa kaksi eri henkilöä, joilla molemmilla on 
tilinkäyttöoikeus ja tilin seurantavelvollisuus. Jokaisessa 
kuukausittaisessa yhdistyksen hallituksen kokouksessa kä-
sitellään laskut ja maksut, joten koko hallitus tietää, mi-
hin rahat kuluvat ja kuka niitä käyttää. Maksut merkitään 
myös pöytäkirjaan. Tilintarkastuksen hoitaa ulkopuolinen 
huolella valittu tilintarkastaja, joka tarkastaa, että varojen 
hoito sekä tilit on järjestetty hyvän kirjanpitotavan ja la-

Asiallinen  
taloudenhoito on 
yhdistystoiminnan 
KULMAKIVI

kien mukaisesti. Näin yhdistyksessämme on toimittu jo 
vuosikymmenten ajan. Samalla tavalla toimitaan myös 
useimmissa muissa yhdistyksissä ja varmistetaan siten, että 
yleishyödyllinen yhdistyksen toiminnan tarkoitus toteu-
tuu.

Yhdistystoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet. 
Yhdistysten toiminta ulottuu kaikille elämän alueille ja 
niissä hoidetaan monia yhteisiä asioita ja tehtäviä. Yh-
teisessä toiminnassa voi harrastaa monipuolisesti, oppia 
uusia asioita ja saada ystäviä. Yhdistykset ovat myös hyvä 
väylä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yhdistyksen jä-
senen on hyvä tuntea yhdistyslakia ja oman yhdistyksensä 
sääntöjä ainakin sen verran, että tietää omat oikeutensa ja 
velvollisuutensa sekä pystyy valvomaan, että yhdistyksissä 
toimitaan yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan. 
Tähän tulee seuraavan kerran oivallinen mahdollisuus yh-
distyksemme tulevassa kevätkokouksessa, josta ilmoitus 
toisaalla tässä lehdessä. 

Jukka Laitinen                                                                                                                                    
puheenjohtaja                                                                                                                                    
Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry
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KEVÄTKOKOUS PUISTOTORNISSA

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

linpäätös, lisäksi yhdistykselle valitaan tulevalle toiminta-
vuodelle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.  

Olet erittäin tervetullut tutustumaan kokouksen ohessa 
yhdistyksemme toimintaan, hallitukseen sekä muihin yh-
distyksemme jäseniin. Ja vaikka kokouksen ajankohta ei 
sinulle sopisi, voit silti olla yhteydessä meihin ja halutessasi 
tulla toimintaan mukaan vaikkapa jaostojen jäsenenä! 

Lisätietoja saat osoitteessa: 
 tampereenseuduntoimihenkilot@gmail.com 

PAIKKA:
Puistotorni, Hämeenpuisto 28 (TTT-teatterin Van-
ha päänäyttämö / Puistotornin sisäänkäynti)

AIKA:
Lauantai 11.3.2017 kello 10:30 alkaen. 
Aamukahvi tarjotaan klo 10:00 alkaen ja 
kokous päättyy noin klo 14:30

ILMOITTAUTUMINEN: 
Ilmoita osallistumisesi ja mahdolliset ruoka-aineal-
lergiasi perjantaihin 3.3.2017 mennessä osoittee-
seen tampereenseuduntoimihenkilot@gmail.com

TERVETULOA!
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KOULUTUS- JA ELÄMYSILTA 
RAVEISSA
Koulutusjaosto järjestää tiistaina 

21.3.2017 koulutus- ja ravi-illan Tei-
von Ravikeskuksessa. Koulutuksen ai-

heena on Mobiilimaksaminen (maksaminen 
matkapuhelimella) ja kouluttajamme tulee 
TSOP:sta.
Ohjelma:
17:00 - n. 18:00  Mobiilimaksaminen - 
koulutus
18:00 Noutopöytä (ruokailu ravintolakatso-
mo Grand Prix´ssä, yksi mieto alkoholijuo-
ma, jälkiruoka ja kahvi/tee)
n. 18:40 Peliemäntä opastaa totopelit
Jossakin vaiheessa iltaa tallikierros, mikäli 
halukkaita on ilmoittautunut ennakkoon 
riittävästi.
21:30 ravit päättyvät

PAIKKA: Teivon toimiston koulutustila /
Ravintola Grand Prix, Teivon Ravikeskus, Tampere

AIKA: Tiistai 21.3.2017 klo 17:00 alkaen.

HINTA: Omavastuu 15€

ILMOITTAUTUMINEN: Sitovat ilmoittautumiset 
maanantaina 27.2.2017 klo 09:00 alkaen, mutta tiistaihin 7.3.2017 
mennessä sähköpostilla osoitteeseen koulutusjaosto@gmail.com  
(ilmoitathan ilmoittautuessa jäsennumerosi, mahdolliset ruoka- 
allergiasi ja haluaisitko tallikierrokselle). 
Vahvistusviestin saatuasi  voit maksaa omavastuun osuuden 
yhdistyksen tilille FI1057300820692917. Ilmoittautumiset ovat 
sitovia. Muistathan, että maksamatta jättäminen ei ole peruutus. 
Ilman pätevää syytä (lääkärintodistus) tilaisuuteen saapumatta 
jääneiltä veloitamme tilai-suudesta omakustannushinnan (40€).

TERVETULOA!
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Nuorisojaostomme on alkutaipaleellaan käsitellyt 
työelämän aakkosia ja kunnollista työhakemusta 
sekä CV:tä. Tuleva tapahtumamme sulkee ympyrän 

ja täydentää aihepiiriä perehdyttämällä sinut mm. työelä-
män työsuojeluun, työhyvinvointiin ja muuhun työhön 
liittyvään ajankohtaiseen asiaan.  

Koulutuksen ja iltapalan päätteeksi jatkamme Pak-
kahuoneella Haloo Helsingin konsertissa. Tilaisuus 
on tarkoitettu alle 35-vuotiaille jäsenillemme - seuraa 
ilmoittelua maaliskuun lopulla, saat henkilökohtaisen 
kutsun ja ilmoittautumisohjeet torstaille 27.4.2017! 

 Tiesitkö muuten, että esim. TAMKissa on mahdol-
lista opiskella Työelämän ajokortti? Lue lisää osoittees-
sa http://www.tyoelamanajokortti.fi/

TYÖELÄMÄN AAKKOSET 
ja HALOO HELSINKI! 
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BILJARDIN JATKOKURSSI

Lokakuussa järjestimme jäsenillemme mahdollisuuden 
syventää biljarditaitoja kurssilla, joka oli sujuva ja eril-
linen jatko kevään aloittelijoille suunnatulle illalle. 

Paikkana toimi tuttuun tapaan Galaxie-center. 
Kurssilla oli rento tunnelma ja opetus oli jälleen laadu-

kasta ja hyvää. Kertasimme alkuun edellisen kurssin antia, 
eli lyöntiasentoon menemistä, itse lyöntiä ja forssia, eli osu-
mavoimakkuutta. 

Sen jälkeen alkoikin mielenkiintoinen ja pelin kannalta 
tärkeä opettelu, eli kierrelyönnit. Kaikkiin lyönteihin löytyi 
muuten kivat matemaattiset lainalaisuudet ja muistisään-
nöt. 

Sitten pelasimme uusia oppeja noudattaen parit pelit ja 
tämän jälkeen vielä Jan-ope näytti kuinka lyödään maskis-

ta, eli vallin kautta. Tästä hän kertoi todella loistavia muis-
tisääntöjä ja geometrisia totuuksia. Itsekin olen pelannut 
vuosia tietämättä tällaisista mitään, kertoo Kaj-Erik Silf-
verberg. Uutta oppia oli muun muassa sellainen, että aika 
harvoin tarvitsee lyödä sivukierteitä, jotka monesti menee 
pilalle. Ylä- ja alakierteillä ja stoppareilla pärjää hyvin. 

Sääntöjäkin kertailimme, koska tunnetusti biljardissa on 
melkein kaikilla omat ”oikeat” sääntönsä :)

Lopuksi mietimme vielä jatkoa, eli mahdollisesti jonkin-
laisen turnauksen järjestämistä mutta tämä menee keväälle, 
jos saadaan porukkaa kasaan.

Jos joku lukija innostui, niin kursseja voidaan järjestää 
lisääkin vuoden mittaan. Otathan rohkeasti yhteyttä osoit-
teeseen jarjestojaosto@gmail.com 
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 Tilaisuudessa maisteltiin neljää eri viskiä 

 TeerenpeliTeerenpelissä järjestettiin Ener-
giapuolen oma jäsenhankinta / 
edunvalvontatilaisuus lokakuun 

lopussa.   
Tilaisuus aloitettiin tietoiskulla vis-

keistä: Teerenpelin Saara Repo kertoi 
viskin kypsymisestä ja maistatti tuottei-
ta. Tietoiskun jälkeen Laitisen Jukka 
esitteli Tampereen Seudun Toimihen-
kilöt Pro ry:tä ja kertoi muun muas-
sa,  miten yhdistys pyrkii järjestämään 
itse, mutta myös muiden yhdistysten 
ja Pirkanmaan aluejohtokunnan kans-
sa  edunvalvontaa tukevaa koulutusta ja 
jäsenkunnalle monipuolisesti suunnat-
tua vapaa-ajantoimintaa sekä tukemaan 
henkilöstön edustajien ja jäsenten toi-
mintaa työpaikoilla sekä yksittäisiä jä-
seniä heidän etujensa  ja oikeuksiensa 
turvaamiseksi. 

Petteri Hyttinen Ammattiliitto 
Prosta kertoi yleisellä tasolla am-
mattiyhdistyksen merkityksestä ja 
tarpeellisuudesta nykyaikana. Kes-
kustelua herätti ay-liikkeen ajassa 
eläminen, ja varsinainen ydintehtävä: 
Kuinka pitää jäsenien puolta? 

Juha-Pekka Mäkinen kertoi omis-
ta kokemuksistaan luottamusmie-
henä, ja siitä, miten tärkeää on, että 
luottamusmiehen ”takana” on koko 
henkilöstö ja se, että kaikki kuuluvat 
samaan liittoon. Hän totesi, että on 
helpompi ajaa asioita kun työnanta-
jakin tietää porukan yhtenäisyyden. 
Yhteisesti todettiin, että koska uusi-
en jäsenten liittyminen Ammattiliitto 
Pro:hon on elinehto liitollemme, jäsenhankinta on valittu 
yhdeksi toimintakauden painopistealueeksi.

JÄSENHANKINTAA JA  
EDUNVALVONTAA täsmäiskuna
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 Amerplastin naiset lähtivät joukolla pikkujoulu-
risteilylle.

 Aluejohtokunnan Petra Laitinen,  Jarno Malinen ja 
Mervi Hevonkorpi.

Pikkujouluristeilymme tehtiin 
tänä vuonna koko Pirkan-
maan yhteisenä ponnistuk-

sena ja saimmekin laivan täyteen 
Prolaisia. Busseja lähti kokonaista 
6 kappaletta Tampereelta ja lähi-
ympäristöstä! 

Bussimatkan aloitimme some-
ohjeilla, ja instagram, twitter ja fa-
cebook täyttyivätkin parin päivän 
ajan Prolaisten matkakuvista, pää-
set tutkimaan avointen profiilien 
tuotoksia hästägeillä #ProPirkanmaa #pikkujou-
lut ja tietysti #TresPro – meidän oma merkkim-
me! 

Lauantaina aluejohtokunta oli järjestänyt ke-
vyttä ohjelmaa hyvinvointiasioista sekä kuu-
limme järjestäytymisen merkityksestä ja Pron 
jäseneduista. Muu aika menikin siivillä hyvässä 
seurassa ja ostoksien ja verkostoitumisen mer-
keissä! 

Pirkanmaan aluejohtokunnan MATKASSA
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Perjantaina 16.12.2016 yhdistyksemme järjesti yhden 
vuoden 2016 suosituimmista tapahtumista, jonka 
onnistunut porkkana oli liput Ulkojäät 2016 Ilves-

Tappara peliin. Kokoonnuimme suoraan töitten jälkeen 
Telakalle Tullintorin kupeeseen maittavalle kanakiusauk-
selle ja paikalle saapui 40 innokasta Tapparan ja Ilveksen 
kannattajaa. Varatuista lipusta valtaosa meni ensimmäisen 
puolen tunnin aikana ilmoittautumisen avauduttua! 

ULKOJÄÄT 2016
Telakan yläkerrassa puheenjohtajamme Jukka Laitinen 

kertoi vuoden 2016 menneistä tapahtumista ja kertoi jäsen-
temme eduista ennen kuin siirryimme muun väkijoukon 
mukana kohti Sorsapuistoa, jossa kukin etsi mieluisimman 
paikan kymppikatsomosta kannustaen omaa joukkuettaan. 
Peli päättyi jatkoajalla 2-3 Tapparan voittoon, vaikka Ilves 
murisikin vakuuttavasti! 
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UUSIEN JÄSENTEN ILTA 

Helmikuun alussa järjestimme yhteistyössä Pirkanmaan Tek-
nologiatoimihenkilöitten kanssa elokuvaillan kaikille vuo-

den 2016 aikana liittyneille jäsenillemme. Mukaan tuli kaikki-
aan 43 innokasta, mukaan sai tuoda avecin. 

Aluksi yhdistystemme puheenjohtajat Jukka Laitinen ja 
Jarno Malinen kertoivat tulevista tapahtumista ja toiminnasta 
yleensä, sitten Aluetoimiston Heidi Mettomäki innosti kaikkia 
jäsenhankintaan. 

Lyhyitten tietoiskujen jälkeen alkoi elokuva, jonka lomassa 
nautittiin poppareita ja limsaa. Yhdessä katselimme vastikään 
ensi-iltaan tulleen kotimaisen Armoton maa –elokuvan. Ilta oli 
viihtyisä ja saimme hyvää palautetta erityisesti elokuvavalinnas-
ta! 

Mitä sinä ideoisit uusille jäsenille tervetulotilaisuudeksi? 
Voit jättää ideasi osoitteeseen tampereenseuduntoimihenkilot@
gmail.com 

Helmikuun alussa kokoonnuimme PRO:n aluetoimis-
tolle koulutusjaoston järjestämään tilaisuuteen kuu-

lemaan, mistä koostuu ravitsemuksellisesti tasapainoinen 
toimistotyöläisen ruokapäivä.  Neuvoja ja tietoa jakoi 

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄN RUOKAPÄIVÄ
Riina Talvitie, joka työskentelee ravitsemusterapeuttina 
Tampereen kaupungilla ja Dextra-Koskiklinikalla. Saim-
me tietää, että tuttu lautasmalli pätee edelleenkin ja että 
hyvän ruokapäivän peruskiviä ovat ruuan monipuolisuus 
ja ruokailun säännöllisyys. Riina Talvitie näytti selkein esi-
merkein mitä hyvä aamupala, välipalat, lounas ja päivälli-
nen sisältävät. Opimme että päivittäin ruokavalioon suo-
siteltavat 500 g kasviksia/juureksia/hedelmiä on helppo 
sisällyttää aterioihin. Kaikkea kohtuudella, kasvikunnan 
tuotteet pääosassa, proteiinia ja maitotuotteita riittävästi, 
kuituja ja kasvirasvoja unohtamatta   – siinä ruokapäivän 
tärkeimmät osaset. 

Tilaisuuden aluksi koulutusjaoston vetäjä Riitta Koski-
nen toivotti kaikki tervetulleeksi, jonka jälkeen nautimme 
aiheeseen sopivan ruokaisan salaatin. Esityksen päätteeksi 
Riina Talvitie vastaisi kysymyksiimme. Jokainen osallistu-
ja sai lisäksi lipukkeen, jolla pääsi Asta Rakentaja -mes-
suille / Sisustus 2017-tapahtumaan haluamanaan päivänä 
tutustumaan rakentamisen ja sisustamisen uusiin tuuliin.
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TIESITKÖ, ETTÄ...

Sivulla www.proliitto.fi –sivuilla on kunnon tietopankki kaikesta työsuhteeseesi liittyvästä. Sivuilta 
löydät työehtosopimukset, oman yhdistyksesi jäsensivut, vuosilomaoppaan, Duunitorin ja tiedot eri-
laisista tutkimuksista ja tilastoista. Proplus -osio vaatii sisäänkirjautumisen. KÄY TUTUSTUMASSA!

Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry haluaa 
muistuttaa Pro–klubien toiminnan tukemisesta. 
Tuen suuruus on viime aikoina ollut keskimäärin 

10 eur / henkilö, mutta perustuu harkintaan tilaisuuden 
luonteen mukaisesti. Alkoholitarjoilun tukemiseen emme 
osallistu ja maksamme tukea ainoastaan Tampereen Seu-
dun Toimihenkilöihin kuuluvasta jäsenestä.

PRO-KLUBIEN TUKIPERIAATTEET
Kannattaa olla yhteydessä puheenjohtajaamme myös 

etukäteen periaatepäätöstä varten, mutta varsinaiset ku-
lut maksetaan toteuman perusteella,  ja tukea maksetaan 
aina vain kuitteja vastaan. Tukihakemuksen löydät yh-
distyksemme PROplus-sivuilta, kohdasta ”tietopankki”. 
Tukihakemuksen liitteenä on oltava osallistuvien toimi-
henkilöiden nimilista, tilaisuuden ohjelma sekä laskut / 
laskujäljennökset. 
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Kalevan Kilta
Juhla-, koulutus- ja kokoustila
Kalevan Kilta , juhla-, koulutus- ja kokoustila, on lähellä Tampereen keskustaa. Hyvät kulkuyhteydet, 
sijainti aivan Kalevan kirkon vieressä sekä ilmaista parkkitilaa.

Tila valmistui 1959 ja sen omistavat Tampereen Seudun Toimihenkilöt PRO ry ja Tevake Toimihenkilöt 
PRO ry. Juhla-, koulutus- ja kokouskäyttöön sekä yksityistilaisuuksiin vuokrattavassa tilassa on 250 
neliötä, juhlasali, kahvio, oleskelutila ja keittiö. Juhlasalissa on esiintymiskoroke ja piano. Langaton in-
ternet-yhteys. Tilaan mahtuu 120 vierasta istumapaikoille. Eteisaulasta löytyy vaatesäilytys.

Tilan vuokra on 300 €/vuorokausi + siivous, tuntiveloitus sopimuksen mukaan.
Omistajayhdistysten jäsenille jäsenkortilla hinta vain 175 €/vuorokausi, 
kun huolehdit itse tilan siivouksesta!

Kalevan Killan vuokraus:
Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry
Jukka Rautalin
040-868 1584
kalevankilta@gmail.com
www.facebook.com/kalevankilta/
Kalevan Kilta, Teiskontie 8 A, 33540 TAMPERE
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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, 
jarjestojaosto@gmail.com 
YHDISTYKSEN TOIMISTO
Yhdistyksen yhteystiedot: Tampereen 
Seudun Toimihenkilöt Pro ry. 

 Jannentie 2 D 16, 33480 Ylöjärvi 
Toimistolla ei ole päivystystä.

 YHDISTYKSEN PANKKITILI:  
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 2017:
Hallituksen kokoukset kokouspäivinä klo 17.00 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 osoitteesta: https://www.proplus.fi/node/3924/
tapahtumakalenteri (vaatii sisäänkirjautumisen).

YHDISTYKSEN NETTISIVUT :
Ammattiliitto Pron jäsenpalvelu ProPlus: www.proplus.fi
Facebook:  
www.facebook.com/TresProRy
Twitter: https://twitter.com/TresProRy  


