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PUHEENJOHTA JAN KYNÄSTÄ

Talouskasvua ja tuottavuutta 
työhyvinvoinnilla

Julkisuudessa erityisesti työnantajapuolen ekonomistit 
ovat esittäneet työehtosopimusneuvottujen aikana lu-
kuja Suomen varovaisesta ja ohuella pohjalla olevasta 

talouskasvusta. Tavoitteena oli luonnollisesti perustella palk-
kamalttia ja hillitä jo käytyjä ja vielä käytäviä palkankorotus-
keskusteluja.

Laskelmissa kuitenkin nojaudutaan vain muutamaan to-
tuttuun faktaan, lähinnä viennin ja investointien varovaiseen 
kehittymiseen sekä kilpailukykysopimus KIKY:n vaikutuk-
seen. Aiheellista on tuoda keskusteluun myös uusia lukuja, 
joiden myötä näkökulma kääntyisi suomalaisissa yrityksissä 
ja organisaatioissa työpahoinvointiin suomalaisilla työpai-
koilla.

Arvio työpahoinvoinnin vuoksi menetettyjen työtuntien 
kustannuksista on 24 miljardin euron paikkeille, joka luku 
ilmenee Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän vuonna 
2014 laskemasta työpahoinvoinnin hintalapusta suomalaisil-
la työpaikoilla.

STTK:n pääekonomisti Ralf Sund laski työpahoinvoin-
nille oman hintalappunsa. Laskelman pohjana menetettyjen 
työtuntien sijaan sairaspoissaolojen, työtapaturmien ja työ-
kyvyttömyyseläkemenojen kustannuksia. Niukimmissakin 
laskelmissa päädyttiin työpahoinvoinnin kustannuksissa 10 
miljardiin euroon.

Puhuttiin sitten 10 tai 24 miljardin euron kustannuksista, 
puhutaan merkittävistä summista, jotka rasittavat suoma-
laista taloutta ja organisaatioita.  Pääekonomisti Ralf Sundin 
arvion mukaan tehokkaammalla ennaltaehkäisevällä politii-
kalla ja oikeilla investoinneilla työhyvinvointiin voitaisiin pa-
hoinvoinnista syntyviä kuluja alentaa jopa 20-40 prosenttia. 
Tuottavuusloikkaa siis parhaimmillaan, joka olisi syytä ottaa 
niin neuvottelupöydissä kuin yrityksissäkin vakavasti keskus-
teluun.

Toivotan tervetulleiksi kaikki jäsenet yhdistyksemme toi-
mintaan. Tänäkin vuonna tarjoamme jäsenille monipuolisia 
tilaisuuksia ja tapahtumia, joista tietoa saat lähettämistämme 
sähköisistä jäsenkirjeistä. Huomioithan, että useat tilaisuudet 
ja tapahtumat ovat jäsenten keskuudessa todella suosittuja ja 
osassa niistä joudutaan osallistujamäärää rajoittamaan, jonka 
vuoksi on tärkeää että olet nopea ilmoittautumisessasi var-
mistaaksesi osallistumisesi. 

Jukka Laitinen          
puheenjohtaja
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KEVÄTKOKOUS PUISTOTORNISSA

Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen vuosikokouk-
seen! Vuosikokouksen esityslistalle kuuluvat yhdistyk-
sen sääntömääräiset asiat kuten toimintakertomus ja 

tilinpäätös. Lisäksi yhdistykselle valitaan tulevalle toimin-
tavuodelle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Tällä ker-
taa asialistalla on myös yhdistyksemme tuleva nimi. 

Olet tervetullut tutustumaan kokouksen ohessa yhdistyk-
semme toimintaan jaostoineen, hallitukseen sekä muihin 
yhdistyksemme jäseniin. Ja vaikka kokouksen ajankohta ei 
sinulle sopisi, voit silti olla yhteydessä meihin ja halutessasi 
tulla toimintaan mukaan vaikkapa jaostojen jäsenenä! Lisä-
tietoja saat osoitteessa: 
tampereenseuduntoimihenkilot@gmail.com

Tule mukaan vaikuttamaan! 

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

AIKA:
Lauantai 10.3.2018 kello 10:30 alkaen. Aamukah-
vi tarjotaan klo 10:00 alkaen ja kokous päättyy noin 
klo 14:30

ILMOITTAUTUMINEN: 
Ilmoita osallistumisesi ja mahdolliset erityisruoka-
valiosi perjantaihin 3.3.2018 mennessä osoittee-
seen tampereenseuduntoimihenkilot@gmail.com

TERVETULOA!
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• Maksamatta jättäminen ei ole pe-
ruutus ja omavastuun osuus pa-
lautetaan vain lääkärintodistusta 
vastaan. Ilman pätevää syytä (esim. 
lääkärintodistus) paikalle saapumat-
ta jääneiltä veloitamme tilaisuudesta 
koko omakustannushinnan. 

MUISTUTUS MUUTAMASTA PERUSSÄÄNNÖSTÄ ILMOIT TAUTUMISTEN SUHTEEN

• Ilmoittautuessasi on tärkeää, että 
kerrot myös jäsennumerosi. Näin 
varmistumme siitä, että edulliset ta-
pahtumamme tulevat nimenomaan 
jäseniemme eduksi. 

• Ilmoittautumisissa otamme pää-
sääntöisesti vastaan vain yhden ih-

misen ilmoittautumisen kerrallaan, 
avec-tapahtumamme ovat toki asia 
erikseen. Poikkeuksellisesti esteen 
sattuessa myös kaveri voi ilmoittaa 
sinut. 

PORTAALI-VIRTUAALIELÄMYS

PAIKKA JA AIKA:
Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere. Keskiviikko14.3.2018 klo 18:00-20:00

ILMOITTAUTUMINEN: 
Ilmoittautuminen alkaa to 1.3.2018 klo 12.00 ja päättyy ke 7.3.2018 
klo 12.00 sähköpostilla nuorisojaostotre@gmail.com. Lisätietoa Portaalista  
www.portaali.fi. Mukaan mahtuu 20 nopeinta.

HINTA: 
Omavastuu 5 euroa.

TERVETULOA!
Pelin lomassa tarjolla pientä purtavaa sekä Yhdistyksen kuulumisia (tietoa 
tulevista tapahtumista, koulutuksista) sekä Pron uusimmasta jäsenedusta.

alle 36- vuotiaille jäsenille

Ilmoita samalla jäsennumerosi. Vah-
vistusviestissä saat VIITTEEN, ja 
vahvistat paikkasi maksamalla oma-
vastuun 13.3.2018 mennessä yhdis-
tyksen tilille FI10 5730 0820 6929 
17. Muista käyttää saamaasi viitettä!

Muistathan, että maksamatta jättä-
minen ei ole peruutus ja omavastuun 
osuus palautetaan vain lääkärinto-
distusta vastaan. Ilman pätevää syytä 
(esim. lääkärintodistus) paikalle saa-
pumatta jääneiltä veloitamme tilai-
suudesta koko omakustannushinnan, 
25 €/ kpl.
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Tiedätkö SINÄ mistä tuleva eläkkeesi koostuu? Tiedätkö, että työ-
eläke alkaa kertyä jo 17-vuotiaana? 2017 tuli voimaan uusi työ-
eläkeuudistus - tiedätkö, mitä se tarkoittaa sinulle? Pohdituttaako 

nouseva eläkeikä?
Koulutuksen ja 

ruokailun lisäk-
si ilta täydentyy 
mahtavalla musiik-
kimatkalla Blue-
grassin ja polkan 
maailmaan – koe 
Steve’n’Seagul l s 
kanssamme! 

TYÖELÄKEKOULUTUKSEEN VIELÄ 
MUUTAMA PAIKKA!! PAIKKA:

Ruokailu ja koulutus Tampere-talossa, 
Yliopistonkatu 55, VIP-huone 3. krs.

AIKA:
Perjantai 9.3.2018 klo 17:30 alkaen ja 
Steve’n’Seagulls klo 21:00 alkaen

ILMOITTAUTUMINEN: 
Sitovat ilmoittautumiset perjantaina 23.2. 
aikana sähköpostilla osoitteeseen 
koulutusjaosto@gmail.com 

HINTA: 
Jäsenen omavastuuhinta 15 € 

TERVETULOA!

Järjestöjaostomme tarjoaa leipää ja sirkushuve-
ja, ja tällä kertaa sirkus siirtyy YO-talolle, jossa 
pääsemme seuraamaan hulvattoman hauskaa 

musikaalia Raparperitaivas. Näytös perustuu pää-
osin Gösta Sundqvistin ja Leevi and the Leavings-
yhtyeen tarinaan. Musikaalin lisäksi tarjoamme si-
nulle väliaikaan sopivan juoman.

PAIKKA:
YO-talo (Kauppakatu 10) 

AIKA:
Perjantai 13.4.2018 klo 19:00 

ILMOITTAUTUMINEN: 
Sitovat ilmoittautumiset alkaen torstaina  
1.3.2018 klo 09:00 ja 12.3 mennessä sähkö-
postilla osoitteeseen: jarjestojaosto@gmail.com 
Mukaan mahtuu 40 ensimmäisenä ilmoittautunutta! 

HINTA: 
Jäsenen omavastuuhinta 15 € + Avec 35 €

TERVETULOA!

Ilmoita samalla jäsennumerosi. Vahvistusviestissä saat 
VIITTEEN, ja vahvistat paikkasi maksamalla oma-
vastuun 13.3.2018 mennessä yhdistyksen tilille FI10 
5730 0820 6929 17. Muista käyttää saamaasi viitettä!

Muistathan, että maksamatta jättäminen ei ole pe-
ruutus ja omavastuun osuus palautetaan vain lääkärin-
todistusta vastaan. Ilman pätevää syytä (esim. lääkä-
rintodistus) paikalle saapumatta jääneiltä veloitamme 
tilaisuudesta koko omakustannushinnan, 35 €/ kpl.

RAPARPERITAIVAS 
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Joko olet käynyt jäsenetuhintaan lentopallo-ottelussa 
Pyynikillä? Pron jäsenkorttia vilauttamalla (myös uut-
ta sovellusta!) saat kotiottelut Pyynikin palloiluhallilla 

pelikaudelle 2017-2018 Pro-hintaan 8 € - ja mukana tulee 
vielä yksi perheenjäsen samaan, alennettuun hintaan! Seu-
raavat kotipelit ovat:

ti 27.2.18 18:30 Isku - Akaa-Volley 
la 3.3.18 17:00 Isku - VaLePa

Olimme TreSProlaisten kanssa 2.12.2017 mukana seu-
raamassa TreSPron ja Rantaperkiön Isku ry:n kumppa-
nuussopimuksen allekirjoitusta. Arvokkaassa tilaisuudessa 
puheenvuoroja käyttivät paitsi Rantaperkiön Isku Volleyn 

YHTEISTYÖ RANTAPERKIÖN ISKUN KANSSA

puheenjohtaja Aira Ikonen, manageri Kari Kallio, pääval-
mentaja Oskari Muurinen sekä joukkueen kapteeni Matti 
Hietanen, jotka kertoviat seuran ja joukkueen toiminnasta, 
myös Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly,  Tampe-
reen Seudun Toimihenkilöt Pron puheenjohtaja Jukka Lai-
tinen sekä Ammattiliitto Pron varapuheenjohtaja Kristiina 
Lindroos.  

Käy tutustumassa uusimpaan seuralehteen osoitteessa 
https://rantaperkionisku-com-bin.directo.fi/@Bin/f99e0c-
98c897a3d03eb284a5da715287/1514216989/application/
pdf/1176675/lehti_joulukuu_2017a.pdf ja tutustu samal-
la Iskun muuhunkin tarjontaan! Olethan myös yhteydessä 
meihin, jos toivot jotain erityistä yhteistyöltämme. Osoite 
on tuttu tampereenseuduntoimihenkilot@gmail.com

TUTUSTU ISKUN TOIMINTAAN:
WWW.RANTAPERKIONISKU.COM
SIELTÄ LÖYTYVÄT MYÖS ILMOITTAUTUMISOHJEET
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RAKVERE

Syyskuun alussa 2017 teimme koulutusmatkan Rak-
vereen. Pron yhteistyökumppani UpPartners esittäy-
tyi menomatkalla ja kertoi urapalveluista, joita he 

tarjoavat. Heidän nettisivuiltaan, http://www.uppartners.
fi/, löytyy kattava valikoima esittely- ja neuvontavideoita 
eri tilanteista työnhakuun liittyen. Silja Europalla nau-
timme Grande Buffet-illallisen ja vietimme hauskan illan 
yhdessä. Seuraavana aamuna matkamme jatkui Tallinnas-
ta kohti Rakverea. Matkan ohjelmassa oli ajankohtaisten 
TES-neuvottelukierroksen asioitten käsittely ja keskuste-

luun osallistuttiin vilkkaasti. Olipa meillä pieni kilpailukin, 
jonka voittajat saivat Pro-aiheisia käytännöllisiä palkintoja. 
Rakveren kaupunki oli viihtyisä kaupunki, joka on kesäisin 
varmasti vieläkin kutsuvampi – tänne voisi lähteä uudel-
leenkin! Iltaohjelmassa oli Rakveren keskiaikaisen linnan 
esittely ja ruudin valmistus, illallinen keskiajan tyyliin päät-
ti mahtavan päivän. Viimeisenä päivänämme pääsimme 
vielä shoppailemaan Tallinnassa ja Ülemisten kauppakes-
kuksessa ennen kotimatkaa. 
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Kerran vuodessa Ammattiliitto Pron suu-
rimmat yhdistykset, joihin meidänkin 
Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro yh-

distyksemme siis kuuluu, edustajineen kokoon-
tuvat yhteen vaihtamaan kokemuksia yhdistys-
toiminnasta ja kuulemaan Ammattiliitto Pron 
uusista tuulista. 2017 oli Oulun vuoro toimia 
isäntänä, ja olimmekin siellä lähes koko hallituk-
sen voimin. Ohjelmassa oli Ammattiliitto Pron 
puheenjohtajan Jorma Malisen sekä STTK:n pu-
heenjohtajan Antti Palolan puheenvuorot, lisäksi 
kuulimme mm. Ammattiliitto Pron brändiuu-
distuksesta ja mielikuvakyselyn tuloksista, Pro-
opiskelijoista ja mm. ProTheBileet -konseptista. 
Ideoimme yhdessä tulevia, vetäviä tapahtumia 
ja keskustelimme jäsenhankinnan haasteista. 
Kaiken kaikkiaan kaksipäiväinen tapahtumam-
me toi hallituksen jäsenille paljon ajateltavaa ja 
ideoita, joita voimme toteuttaa yhdessä teidän 
kanssanne! 

PROSUURET 2017 OULUSSA

Takana: Riitta Koskinen, Kaj-Erik Silfverberg, Minna Mäenpää, Martta Turunen. Edessä: Joanna Leino, Sari Helenius ja Jukka Laitinen

Jaana Aaltonen, Jorma Malinen ja Antti Palola
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Vuonna 2017 Ammattiliitto Pro lanseerasi monta 
urakehitykseen liittyvää jäsenetua, ja niihin liittyen 
myös Pirkanmaan Koulutusrinki järjesti lauantaina 

7.10. koulutustapahtuman aiheenaan urapalvelut. Koulu-
tuksen tavoitteena oli saada työnhakua laadukkaammaksi 
ja osallistujia tietoisemmaksi työnhaun uusista tuulista. 
Koulutustapahtumaan kutsuttiin mukaan Pron jäseniä 
Pirkanmaan alueen eri yhdistyksistä, ja 20 TreSPron jä-
sentä pääsi mukaan tähän hyvin suosittuun tapahtumaan. 

URAPALVELUT JA LUOLAMIES 
Kouluttaja Merja Hanhela TJS Opintokeskuksesta neu-
voi, kuinka osaaminen tunnistetaan työpaikoilla ja miten 
omasta osaamisestaan voi kertoa esim. työhaastattelussa. 
Hän valotti hieman myös tulevaisuuden osaamistarpeita ja 
millaisia työnhakuasiakirjoja tarvitaan. 

Buffetruokailun ja koulutuksen jälkeen siirryimme TTT 
Klubille nauttimaan Riku Suokkaan legendaarisesta Luola-
mies–esityksestä. Nauruhermot olivat koetuksella tälläkin 
kertaa! 
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Yhdistys järjesti marraskuun alussa 
kaikille jäsenille yhteiset pikkujoulut 
Tallinnassa.

 Matkaan lähdettiin omalla bussilla 
Keskustorilta ja bussi olikin täynnä iloisia 
kasvoja aamun aikaisuudesta huolimatta. 
Starttasimme Tallinnaan suuntautuvaan 
pikkujoulureissuun Keskustorilta jo aa-
muhämärissä. Matkassa mukana oli 43 
TreSProlaista. Leppoisan linja-automatkan 
jälkeen saavuimme Helsingin uuteen laiva-
terminaaliin, josta pian jo sitten pääsimme 
laivaan ja heti maittavalle aamiaiselle. Tal-
linnassakin meillä oli bussimme käytössä, 
mikä oli erinomainen asia. 

Hotelliin päästyämme porukka osittain 
hajosi, kuka minnekin. Itse suuntasin ylä-
kerran baariin - ja oli siellä muitakin ;). 

Iltaa ja juhlalounasta odotellessa aika 
kuluikin mukavasti toisiimme tutustuessa. 
Illan kohokohta olikin kelpo hupia, mait-
tavaa ruokaa ja hyvää juomaa nauttiessa, 
puhumattakaan seurasta. Onhan meillä yh-
distyksessä vallan mainiota porukkaa. Sem-
moinen asiakin kannattaa kirjata ylös, että 

PIKKUJOULUT TALLINNASSA

kunnon puheenkin olisi voinut pitää. Nyt 
se jäi pikkuisen lyhyeksi, mutta puheenso-
rinasta päätellen niitä pidettiinkin lopulta 
useita :) 

Ruokailun jälkeen porukka väkisinkin 
hajosi, mutta isoissa ryhmissä valloitimme 
Tallinnan yöelämää, kuka missäkin ja millä 
porukalla. Eräät taisivat tulla vasta melko 
aamusta hotellille ja kuuleman mukaan 
bailut olivat jatkuneet aamuun. 

Seuraavana päivänä kävimme vielä isossa 
kauppakeskuksessa Tallinnan ydinkeskus-
tan ulkopuolella ja tietenkin pakollisessa 
Super-Alkossa tuliaisostoksilla. 

Paluumatkalla laivalla söimme taas hyväs-
tä buffetista. Paluumatka sujui ehkäpä vie-
läkin leppoisammin, koska olihan porukka 
jo paljon tutumpaa toisilleen. Itselläni oli 
tosi onnistunut reissu ja epäilen, että moni 
muukin reissulla ollut ajattelee samalla ta-
valla. Lisää näitä. Omasta puolestani kiitos 
kaikille, jotka olitte mukana ja pahoittelut 
niiden puolesta, jotka jäivät rannalle. 

Terveisin jäsenvastaava Kaizu

Illallispaikkamme Maikrahv



1 1    p r o s y y r i

MYSTEERI-murhaillallinen

Murhamysteeri-illallinen jäsenistömme nuorem-
malle porukalle pidettiin marraskuun alkupuo-
lella Ravintola Mylläreissä. Ilta alkoi jäseneduista 

kertovalla videolla, ja jatkui tarinan taustoituksella vetäjien 
puolelta. Murhamysteeri oli hauskaa, rentoa ja elämyksel-
listä menoa, jossa heittäydyimme murhaillan pyörteisiin 
kukin omine hahmoinemme. Hetkeksi Myllärit muuttui-
vat Luoston Eevert Kivekkään juhlapaikaksi, mukana me-

Murhamysteeri-illallinen jäsenistömme 
nuoremmalle porukalle pidettiin marras-
kuun alkupuolella Ravintola Mylläreissä. 

nossa oli noitaa ja mainaria, tieteellisen seuran edustajia 
ja vähän vähemmän tieteellisen ryhmittymän onnenetsi-
jöitä. Itse murhaajaa emme saaneet selville, mutta jotkut 
meistä rikastuivat illan mittaan reippaasti – ja vähintään 
kokemuksin! 

Jos olet itsekin innostunut mm. nuorisotoiminnasta ja 
tilaisuuksien järjestämisestä, olethan yhteydessä meihin - 
osoite on nuorisojaostotre@gmail.com

Mukana menossa Lapin kultakuumeessa ja -huumassa
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ESIINTYMISKOULUTUS 

Kokoonnuimme Lapland Hotel Tampereelle kuule-
maan ja keskustelemaan sopimusala-asiamies Sami 
Hännisen kanssa esiintymisen sietämättömästä au-

Marraskuussa koulutusjaostomme järjesti 
esiintymiskoulutuksen ja sokerina  
pohjalla houkuttelimme stand upilla – 
sillä Suomi nauraa! 

Esiintymiskoulutus, vetäjänä Sami Hänninen Tampereen Aluetoimistolta

tuudesta. Koulutusilta aloitettiin salaattibuffetilla, jonka 
jölkeen 26 jäsenen ryhmä keskusteli vilkkaasti erilaisista 
esiintymistilanteista. Kerrottiin haasteellisista esiintymis-
tilanteista työpaikoilla ja vapaa-ajalla ja pohdittiin yhdessä 
kuinka näissä tilanteissa voisi olla rento ja persoonallinen 
ja kuinka vuorovaikutusta voisi parantaa. Taisimme kaikki 
saada koulutuksesta aika paljon irti! Koulutuksen ja kah-
vin jälkeen ilta jatkui Tampere-talolla Stand up - Suomi 
nauraa –tapahtumassa. 
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ITSENÄISYYSPÄIVÄ
Idea Suomi 100-v. juhlasta syntyi ahkeran 

ja virikkeellisen järjestöjaoston toimesta.

Paikaksi valittiin Solo Sokos Hotelli Torni Tampere ja  
Raide-juhlatila.

Käydessämme paikalla puheenjohtaja Jukka Laiti-
sen kanssa näimme jo silmissämme tilan mahtavuuden, 
olihan jäseniä ilmoittautunut 103. Hienoa!

Pyöreät pöydät valkoisine pöytäliinoineen, yhden val-
koisen ruusun koristelemana....näky oli mieleenpainuva.

Emännän roolissa sain iloisesti seisoa puheenjohtajan 
rinnalla ja toivottaa jäsenet tervetulleeksi ja siinä seistessä 
tuli hyvin vahva isänmaallinen olo. 

Ensimmäiseksi ohjelmassa oli puheenjohtaja Jukka Lai-
tisen puhe, jonka jälkeen siirryimme maukkaisiin tarjoilui-
hin buffetpöydästä.

Tarjoilut maistuivat ja iloinen puheensorina täytti tilan, 

siniristilipun koristaessa valkokankaalla, tunnelma oli hy-
vin juhlallinen.

Yllätysesiintyjäkin näyttelijä Timo Julkunen, saapui pai-
kalle ja sai aikaan naurunpyrskähdyksiä salissa. Tilaisuu-
den lopuksi saimme laittaa jalalla koreasti Like A Boss 
-bändin musisoidessa. Kiitos vielä kaikille!

Minna/ Järjestöjaosto

VIINIKURSSI 

Perjantaina 2.2. nelisenkymmentä vii-
ninystävää saapui maistelemaan viine-
jä ravintola Tampellaan Marko Simu-

naniemen johdolla. Marko maistatti meillä 
kaiken kaikkiaan 2 erinomaista valkoviiniä ja 
3 mainiota punaviiniä. Viineistä maistelim-
me erilaisia rypäleitä, ja valikoimasta löytyi 
myös niin luomu-, vegaani- kuin natural- vii-
nejä. Punaviinit edustivat kolmea eri kypsy-
tystapaa: tammitynnyrissä, terästankissa ja 
sementtitankissa. Tulevia hankintojamme 
varten Marko kertoi viinin säilytystavoista 
mm. sen, että kierrekorkeissa olevat viinit voi 
säilyttää pystyasennossa, kun luonnonkorkki 
puolestaan vaatii vaaka-asennossa säilyttämi-
sen ja se suositellaan juotavaksi kahden vuo-
den sisällä ostohetkestä. Parituntisen session 
jälkeen olimmekin taas paljon viisaampia 
viinien makukirjon suhteen ja moni meistä 
innostuikin tutkimaan Alkon valikoimia vas-
taavia laatuja löytääkseen myös kotikäyttöön. 
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OLETKO JO TUTUSTUNUT  
AMMATTILIITTO PRON  
UUSIMPAAN JÄSENETUUN? 

 

Ammattiliitto Pro on räätälöinyt Työpaikkatutkan 
yhteistyössä työpaikkamedia Duunitorin kanssa. 
Palvelu kerää yhteen kaikki Suomen avoimet työ-

paikat, joista valitaan yksilöllisesti Työpaikkatutkaan mää-
rittelemiesi hakuehtojen perusteella juuri sinulle parhaat 
vaihtoehdot. 

Pron jäsenten noin 1 000 tehtävänimikettä on ryhmitel-
ty ja yhdistetty Duunitorin luokittelemiin noin 10 000 ni-
mikkeeseen. Tämä räätälöinti – täsmätyöpaikkahaku – on 
vain Pron jäsenten käytössä ja helpottaa sinua löytämään 
itsellesi sopivimmat osumat avointen työpaikkojen ja teh-
tävänimikkeiden viidakosta.

Halutessasi saat työpaikat myös Ammattiliitto Pro -mo-
biilisovellukseen.

 Näin otat Työpaikkatutkan käyttöösi
Kirjaudu Proplus-jäsenportaaliimme omalla jäsennu-
merollasi, jonka näet mobiilisovelluksestamme ja muovi-

Kehitämme jäsenetujasi ja julkistamme nyt niistä uusimman, Pron työpaikkatutkan. Se on 
aivan uudenlainen työpaikan hakemista ja löytämistä helpottava palvelu. Vaikka työnha-
ku ei olisikaan sinulle juuri nyt ajankohtaista, kannattaa oman tai muun kiinnostavan alan 
työpaikkatarjontaa seurata. Koskaan ei tiedä, mitä mielenkiintoista voi löytyä!

sesta jäsenkortistasi. Saat työpaikkatutkan käyttöösi suo-
raan Proplussan aloitussivulta: klikkaa palvelun kuvaketta 
niin pääset hyödyntämään Työpaikkatutkaa ja määrittele-
mään omat hakuehtosi.

Työpaikkatutka ja Pro Noste 
– lyömätön yhdistelmä!
Työpaikkatutka yhdessä Pro Noste -jäsenetusi kanssa on 
lyömätön yhdistelmä työpaikan haussa. Pro Noste tarjoaa 
vinkkejä ja tukea työhösi, urallesi, työnhakuusi ja hyvin-
vointiisi – nostetta elämääsi ja kaiken tämän maksutta. 
Käytä palvelua esimerkiksi CV:si laadintaan, työhakemuk-
sesi suunnitteluun ja haastatteluun valmistautumiseen tai 
kokonaan uuden ammatin löytämiseen. Pro Noste auttaa 
myös jaksamaan.

Tutustu monipuoliseen Pro Noste -jäsenetuusi ja ota 
kaikki hyöty siitä irti liittymällä Pro Noste -Facebook-
ryhmään.
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TIESITKÖ, ETTÄ...

Tiesitkö, että? Lakineuvontapalvelumme 
kysytyimmät aiheet TOP 5 ovat:

 
• Perintöasioiden järjestäminen 
• Perunkirjoituksen järjestämiseen liittyvät asiat
• Puolisoiden omaisuuden jako erotilanteessa
• Lasten asioiden järjestäminen erotilanteessa
• Ostetussa asunnossa havaitut virheet  

 (kuten homevauriot)

SAVE THE DATES - SEURAA ILMOITTELUAMME! 

ELOKUUSSA TIEDOSSA MM.  
POPEDAN KEIKKA RATINASSA 4.8.2018 SEKÄ  
ELOKUUN LOPUSSA KOULUTUSMATKA IHANAAN FISKARSIIN!

Joko sinä olet käyttänyt jäsenetuasi?  Voit kysyä yksi-
tyiselämän lakikiemuroihin neuvoa soittamalle arkisin 
kello 10–16 Eversheds Asianajotoimistoon mm. Tam-
pereen toimistolle numeroon 010 6841 403 Lisää tie-
toa osoitteesta https://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/
jasenedut/neuvoja-yksityiselaman-lakiasioissa 
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Ammattiliitto Pro ry palkitsee toistaiseksi uuden 
jäsenen hankkineen prolaisen 40 euron arvoisella 
K- tai S-ryhmän lahjakortilla: voit valita kumman 

lahjakortin otat. Mitä useamman jäsenen rekrytoit, sitä 
enemmän palkintoja tienaat.

Palkinnon saamisen edellytyksenä on, että uusi 
jäsen:
• ei ole eronnut Prosta ja liittynyt uudelleen liittymis- 
 ajankohtaa edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana 
• on ollut jäsenenä kolme peräkkäistä kalenterikuukautta 
  ja maksanut jäsenmaksunsa Pron sääntöjen mukaisesti 
• sinä (jäsenhankkija) sekä hankittu jäsen ovat Pron jäse- 
 niä palkinnon luovutushetkellä (poikkeuksena jäsen- 
 hankkijat, jotka ovat siirtyneet eläkkeelle ennen palkin- 
 non luovutusajankohtaa). 

Saat palkintosi heti, kun pystymme varmistamaan, että 
liittynyt jäsen on maksanut jäsenmaksunsa Pron sääntöjen 
ja näiden Kaveri kans! ‐sääntöjen mukaisesti. 

Pron jäsenyyden suosittelulla – uusien jäsenten rekrytoinnilla – on 
suuri merkitys ja myönteiset vaikutukset niin sinulle kuin kaikille 
prolaisille. Nyt jos koskaan se kannattaa erityisesti: saat jokaisesta 
uudesta jäsenestä aimo palkinnon! 

Näin se toimii 
Suosittele Prohon kuulumattomalle liittoa: kerro mik-
si jäseneksi kannattaa liittyä. Jäseneksi liittyminen käy 
näppärästi verkossa täyttämällä liittymislomake  (tähän 
linkki https://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/suosittele-
jasenyytta ) Lue lisää kilpailusta osoitteessa proliitto.fi/
kaverikans. Aluetoimistot (linkki https://www.proliitto.fi/
yhteystiedot/aluetoimistot ) auttavat mielellään, jos sinul-
la on kysyttävää.

Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro Ry lisää 
pökköä pesään!
Kun uusi jäsen yllä olevin Pron säännöin liittyy meidän 
yhdistykseemme (yhdistysnumero on 004), saat vielä ext-
raa 10 euron K- tai S-ryhmän lahjakortin! 

Näin helppoa se on: laita tieto uusista hankki-
mistasi jäsenistä Pron ohjeiden lisäksi osoitteeseen  
tampereenseuduntoimihenkilot@gmail.com

JÄSENHANKINTAKAMPANJA JATKUU!!! 
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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 lähellä ilmaista parkkitilaa.

Juhla-, koulutus- ja kokouskäyttöön sekä yksityistilaisuuksiin vuokrattavassa tilassa on 250 neliötä, juhla-
sali, kahvio, oleskelutila ja keittiö. Juhlasalissa on esiintymiskoroke ja piano. Langaton internet-yhteys. 
Tilaan mahtuu 120 vierasta istumapaikoille. Eteisaulasta löytyy vaatesäilytys.

Tilan vuokra on 400 €/vuorokausi + siivous, tuntiveloitus sopimuksen mukaan.
Omistajayhdistysten jäsenille jäsenkortilla hinta vain 150 €/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:  
 FI10 5730 0820 6929 17
• Ilmoittautumisesi vahvistuksessa ilmoitamme maksu- 
 viitteen. Käytä sitä. Ellei viitettä ole annettu, laita  
 maksuun viestiksi lyhyt kuvaus tapahtumasta (esim.  
 “risteily”) ja oma nimesi, näin saamme maksut  
 kohdistettua 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 Toimihen-
kilöt Pro ry. Jannentie 2 D 16, 33480 Ylöjärvi. Toimis-
tolla ei ole päivystystä.

YHDISTYKSEN PANKKITILI:  
FI10 5730 0820 6929 17

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 2018:
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: https://www.facebook.com/TreSProry/ 
Twitter: https://twitter.com/TresProRy  


