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PUHEENJOHTA JAN KYNÄSTÄ

Yhdistyksen hallituksen päätös  moni-
puolistaa tarjontaamme jäsenille juhla-
vuotenamme osoittautui varsin oikeak-

si, sillä moni alkuvuonna järjestetty tapahtuma 
tai tilaisuus on täyttynyt  ”loppuunmyydyiksi” 
heti ilmoittautumisajan alettua. Pyrimme kui-
tenkin tapauskohtaisesti reagoimaan näihin ja 
mahdollisuuksien mukaan saamaan lisäpaikko-
ja kulloiseenkin tapahtumaan, jotta jokaisella 
jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua. Esimerk-
kinä kesäkuun alussa järjestettävä golf-kurssi, 
johon onneksi saimme rakennettua nopeasti 
lisäryhmän kaikille halukkaille. 

Jo tässä lehdessä on tietoa tulevista tapahtumis-
ta. Toivottavasti löydätte myös niistä itsellen-
ne sopivaa aktiviteettia joko koulutuksen tai 
vapaa-ajan viettoon. Tällä hetkellä varmistu-
neita ovat koulutusjaoston järjestämänä matka 
Haikon kartanoon elokuun lopussa, viinikurs-
si syyskuussa, lastenteatteri marraskuussa. Ja 
juhlavuotemme ehdottomana huipentumana  
Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n 
90-vuotisjuhla Tampere-talossa lauantaina 
24.10.  Kaikista näistä (ja muistakin tapahtu-
mista) lähetetään jatkossakin uutiskirje lähem-
pänä tapahtumaa, joten tarkkaile sähköpostiasi 
. Ilmoittautumisessa kannattaa olla hereillä, sil-
lä paikat tulevat täyttymään nopeasti. 

Palkansaajat seuraavat kieli keskellä suuta mi-
ten tulevan hallituksen linjaukset asettuvat 
hallitusohjelmaan. Jo kertaalleen jäihin laitettu 
yhteiskuntasopimus otettanee  uudelleen esil-
le, kun työmarkkinajärjestöt kertoivat olevansa 
halukkaita siitä vielä keskustelemaan. Surul-
lista ensimmäisessä yrityksessä oli, että syyt 
yhteiskuntasopimuksen kariutumiselle sälytet-
tiin työntekijäpuolelle, vaikka totuus oli, että 
joustoa ja sopimishalua ei löytynyt elinkeino-
elämän edustajilta.  Toivoa sopii jatkossa mm., 
että toimihenkilöillekin erittäin tärkeä työeh-
tosopimusten yleissitovuus säilyy ja erityisesti 
työnantajien vaatimalle paikalliselle sopimiselle 
saadaan taattua tasavertaiset ehdot.  

Hälyttävää on myös elinkeinoelämän esittämä palkansaajien 
työajan pidentäminen. Työaikaa pitää todellakin pidentää, mut-
ta se pitää toteuttaa määrittämällä vähimmäistyöajat nollatunti-
sopimuksiin ja muihin pätkittäisiin työsuhteisiin sekä parantaa 
työssä olevien työn jatkuvuutta. Tähän löytyy erinomainen esi-
merkki  Saksasta;  Meyer Werftin telakalla osavaltio, työnantaja 
ja palkansaajat ovat solmineet kolmikantasopimuksen, jolla tela-
kan työntekijöille turvataan työpaikat vuoteen 2030 asti.

Hyvää ja aurinkoista kesää toivotellen 
Jukka Laitinen
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YHDESSÄ SAA AIKAAN ENEMMÄN KUIN YKSIN  

– HALLITUS VUODELLE 2015
Jukka Laitinen, puheenjohtaja
Jukasta on hyvä, että ammatti-
yhdistysliikkeessä  muistetaan ja 
muistutetaan  mitä kaikkea tärkeää 
on saatu aikaiseksi. “Vielä tärkeäm-
pää on tunnistaa, että maailma 
muuttuu ja ay-liikkeenkin pitää 
mukautua jäsentensä näköiseksi: 
Ammattiliitto Pro ja Tampereen 

Seudun Toimihenkilöt Pro ry ovat olemassa jäseniään var-
ten!”

Sari Helenius, varapuheenjohta-
ja ja edunvalvontavastaava
Sari on aktiivi, joka pitää tärkeänä 
monenlaista toimintaa ja sitähän 
meidän yhdistyksessä riittää :). Sari 
vastaa erityisesti edunvalvontaan 
liittyvistä asioista ja luottamustoi-
miset tulevat saamaan häneltä säh-
köistä postia.

Mervi  Hevonkorpi, 
taloudenhoitaja
Merville tärkeää on ”reilu peli” 
sekä työelämässä, yksityiselämässä 
että ay-toiminnassa. Se, että men-
nään ja tehdään yhdessä, toisia 
kunnioittaen. ”Yhdessä saa aikaan 
enemmän kuin yksin.”

Leena Toorikka, 
koulutusvastaava
”Tärkeitä minulle ovat läheiset ih-
miset, oma perhe ja koti kuten kai-
keti usemmille meistä.” Leena on 
iloinen työpaikasta, joka mahdol-
listaa monet asiat myös vapaa-ajal-
la. Leena kokee erityisesti  TESSin 
säilymisen ja jouston mahdollisuu-
det eri elämän vaiheissa tärkeiksi asioiksi, joitten puolesta 
kannattaa ja pitää puhua. 

Kaj-Erik Silfverberg, jäsensihteeri
”Pidän tärkeänä, että jäsenistölle 
tarjotaan ”leipää ja sirkushuveja” 
sopivassa suhteessa kurssitusten ja 
tiedon jakamisen kanssa.” Kaj-Erik 
seuraa aktiivisesti Tapparan pelejä, 
veneilee ja pelaa biljardia. Kotona 
vaimo ja kolme lasta ja kesäkuussa 
syntyvä lapsenlapsi pitävät elämän 

prioriteetit kohdillaan.

Harri Sandell, järjestövastaava 
Järjestöjaoston vetäjä Harri on mo-
nille tuttu kasvo, jonka on voinut 
tavata lukuisissa tilaisuuksissamme. 
Hallituksen jäsenenä hän on ollut 
jo  monen vuoden ajan, ammatti-
yhdistysliikkeessä ylipäätään Har-
ri on toiminut aktiivisesti jo liki 
30-vuotta. 

Jukka Rautalin, 
huoneistovastaava
Jukalle tärkeistä asioista kertoo, 
että hän on ollut liiton toiminnas-
sa jo vuodesta 1995 – yhdistykses-
sämmekin jo vuodesta 1996. Jukka 
asuu Nokialla 16-vuotiaan tyttären 
ja Tarja-vaimon kanssa, kaksi van-
hempaa tytärtä on jo muuttanut 

pois kotoa. Vapaalla Jukka viettää aikaa kesämökillä Noki-
an Tottijärvellä, ja harrastuksiin kuuluu mm. remontointi 
ja rakentaminen.

Joanna Leino, 
tiedotusvastaava
Hyvä yhteishenki ja mukava yh-
teinen toiminta, jolla saadaan aina 
lisää aktiivisia toimijoita mukaan 
toimintaan ja tapahtumiin on tär-
keää myös Joannalle. Vapaa-aika 
meneekin erilaisissa yhdistys- ja 
järjestöjutuissa, ja kun on monessa 
mukana, hyvän yhteistyön merkitys korostuu. 
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Uunituore hallitus. Vas. Kaj-Erik Silfverberg, Joanna Leino, Leena Toorik-
ka, Mervi Hevonkorpi, Jukka Laitinen ja Jukka Rautalin. Kuvasta puuttuu 
Sari Helenius ja Harri Sandell

Vuosikokous 2015

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin puistotornis-
sa 14.3. Vuosikokouksessa käytiin läpi yhdistyksen 

sääntömääräiset asiat ja viimeisen vuoden tapahtumat 
sekä budjetti. Kokouksessa äänestettiin myös uusi hal-
litus seuraavalle toimintakaudelle. Tarkemman esittelyn 
hallituksesta löydät tästä lehdestä.

Samalla alkoi myös yhdistyksemme 90-vuotisjuhla-
vuosi, joka korkattiin alkaneeksi asianmukaisen menoin, 
kakkukahvein ja kuplivan kera. 

Yhdistyksessä palkittiin myös pitkäaikainen yhdistys-
aktiivi, Simo Myrskyranta, kiitoksena pitkäaikaisesta 
toiminnasta yhdistyksessämme ja yhdistyksemme halli-
tuksessa.  

Koulutusringin koulutusilta 

Pirkanmaan alueen koulutusrinki järjesti 13.3. 
alueen yhdistyksille koulutusillan aiheena ”Elä-

keuudistus 2017”. Kouluttajaksi saimme STTK:lta 
sosiaaliasioiden päällikkö Heli Puuran. Koulutus 
herätti paljon kysymyksiä ja antoi niihin myös pal-
jon vastauksia. Koulutusillan jälkeen siirryimme 
TTT-klubille katsomaan Friday Night Liveä, joka 
oli sekoitus stand upia ja musiikkia. Esiintyjinä 
olivat tällä kertaa Emma Salokoski, Heli Sutela 
ja Riku Suokas.

Tampereen Seudun Toimihenkilöt olivat koulutusil-
lan järjestelyistä päävastuussa tällä kertaa.
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OLUTKURSSI  
August Von Trappessa

Olutkurssi keräsi kahtena peräkkäisenä il-
tana 16.4. ja 17.4. kaiken kaikkiaan 24 

innokasta maistelijaa August Von Trappeen.
 Pubi-isäntä Hande Huhtisen luotsaami-

na pääsimme lagerin, bockin, witbierin, alen 
ja trappistioluitten makuun ja saimme vink-
kejä niihin sopivista ruuista. Olisiko mieleesi 
tullut valkoviinin sijasta tarjota kalan kanssa 
ruokajuomaksi witbieriä? 

Saimme lisäksi hyvän vinkin grillikauden 
aluksi makkaran kaveriksi ja joulupöytääkin 
ajateltiin jo hyvissä ajoin. Hande vastasi ky-
symyksiimme ja ihmettelyihimme selkeällä 
tiedolla ja asiantuntemuksella. 

Juonipaljastus: Tulevalle syksylle olemme 
miettineet 90-vuotiaan yhdistyksemme juh-
lavuonna myös toisenlaista maistelukurssia 
– ole kuulolla!

KIEKKOILTA

Koulutusjaosto järjesti liput otteluun Ilves-Tappara, joka pelattiin 
10.3. Ilta täyttyikin alta aikayksikön ja meitä oli mukana yhteen-

sä 25 kiekon ystävää Hakametsässä. Ennen matsia nautimme pientä 
suolaista Wanhassa Mestarissa ja saimme kuulla yhdistyksemme ak-
tiivijäseniltä Maija-Riikalta ja Riitalta, miten he ovat käyttäneet am-
mattiliiton ja yhdistyksen jäsenetuja ja tapahtumia hyväkseen. 

Ottelu päättyi Ilveksen hienoon voittoon 2-1. 
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Yhdistyksen 90-vuotisjuhla 
24.10.2015 , Tampere-talo

M E R K I T S E  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  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...

Pro tarjoaa henkilökohtaista valmennusta ja tukea työuran eri vaiheissa. 
Uravalmentajan kanssa voit keskustella tilanteestasi ja osaamisesi parantamisesta tai työn ja muun elämän yh-

teensovittamisesta. Voit pyytää sparrausta kehityskeskusteluun tai työhakemuksen laadintaan. Neuvot ovat tar-
peen myös muutostilanteissa. 

Urapalvelu on saanut sitä käyttäneiltä jäseniltä paljon kiitosta. Varaa aika henkilökohtaiseen neuvontaan Pro-
Plussan kautta. Sivuston käyttö edellyttää kirjautumista omilla tunnuksillasi. 

PRO-KLUBIEN TUKEMINEN 
PRO-KLUBIEN TUKIPERIAATTEET: 
Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry on 
tehnyt päätöksen Pro–klubien toiminnan tu-
kemisesta. 

Tukihakemuksessa on oltava osallistuvien 
toimihenkilöiden nimilista, tilaisuuden ohjel-
ma sekä laskut / laskujäljennökset. Tukea hae-
taan kuittia vastaan. Tukihakemuksen löydät 
yhdistyksemme PROplus-sivuilta, kohdasta 
”tietopankki”. Tuen suuruus on max. 10 eur / 
henkilö. Alkoholitarjoilun tukemiseen emme 
osallistu. Maksamme tukea ainoastaan Tam-
pereen Seudun Toimihenkilöihin kuuluvasta 
jäsenestä. 

Koulutusjaosto järjestää hyvinvointi- ja koulutusmatkan Porvooseen,  
Haikon kartanoon 29.8.2015 – 30.8.2015. 

Merkkaa tapahtuma jo kalenteriisi, ilmoittautumisesta tulee lisätietoa  
kesän mittaan uutiskirjeessä!

OLETKO JO KÄYNYT  
TUTUSTUMASSA UUTEEN  
JÄSENDUT.FI –SIVUSTOON? 
Pron jäsenet voivat rekisteröityä sivustolle ja saada käyt-
töönsä laajan valikoiman erilaisia vaihtuvia etuja - alennus-
ta voi saada vaikkapa nettiostoksista Zalandolla tai Kodin 
Ykkösessä taikka voit saada autosi katsastettua erikoishin-
taan! Rekisteröitymistä varten tarvitset jäsennumerosi ja 
omat henkilötietosi – ota siis kortti esiin ja nauti eduista!  
http://www.jasenedut.fi/ 
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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 276 
neliötä, juhlasali, kahvio, oleskelutila sekä kabinetti. Juhlasalissa on esiintymiskoroke ja piano. Langaton 
internet-yhteys. Tilaan mahtuu 120 vierasta istumapaikoille. Eteisaulasta löytyy vaatesäilytys.

Tilan vuokra  on 450 €/vuorokausi + siivous, tuntiveloitus 40 €/h. Muut tuntivuokrat sopimuksen mu-
kaan. Omistajayhdistysten jäsenille jäsenkortilla 50%:n alennus edellä mainituista hinnoista!

Kalevan Killan vuokraus:
Juhla  & pitopalvelu Kristalli
Mari Holma
040-6577873
kalevankilta@gmail.com
www.kalevankilta.fi
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.
• 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:
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:  
FI46 8000 1601 2259 81

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 2015:
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.

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


