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PUHEENJOHTA JAN KYNÄSTÄ

Neuvottelut kilpailukykysopimuksesta 
ovat kohta kalkkiviivoilla vai pitäisikö 
sanoa, että itkua vaille valmiit. Neuvot-

teluosapuolet ovat kertoneet, että niissä pitää 
olla mukana, koska huonompi vaihtoehto oli-
sivat maamme hallitukset uhkavaatimuksena 
esittämät pakkolait. Henkilökohtaisesti olen 
ihmetellyt tämän prosessin aikana mm. sitä mi-
ten kepin nokkaan on nostettu niin suurena ja 
muka uutenakin asiana paikallisen sopimisen 
tuominen työpaikoille. Itse jo pidemmän aikaa 
työpaikan luottamustehtävissä toimineena ja 
lukuisia paikallisia sopimuksia solmineena ko-
vasti kummastelen tämän asian niin voimallis-
ta korostamista. Useimmat työehtosopimukset 
kun jo nyt mahdollistavat mitä moninaisem-
man paikallisen sopimisen. Tosin niissä on 
ollut kysymys siitä, että pääasiallisesti sovi-
taan työehtosopimuksissa määriteltyjä ehtoja 
paremmin. Ja jäykäksi sekä vanhanaikaiseksi 
syytetyllä ammattiyhdistysliikkeellä on myös 
halua ja kykyä niin joustavuuteen kuin tilan-
netajuakin ymmärtää Suomen tilannetta. Hy-
vänä esimerkkinä voidaan tässä todeta Nokian 
Renkailla juuri tehty sopimus työaikapankista.

Toki siis kysymys on nyt siitä, että  EK ja 
maamme hallituskin haluaa tuoda neuvotte-
lupöytiin uutena asiana sen, että jatkossa pai-
kallisesti voitaisiin sopia heikennyksistäkin. 
Aivan varmaa on kuitenkin se, että  paikallinen 
sopiminen laajenee työpaikoilla – halusimme 
sitä tai emme. Juuri tämän  vuoksi luottamus-
henkilöiden kouluttautuminen on erityisen 
tärkeää. Kaikkien luottamushenkilöiden (myös 
työsuojeluhenkilöiden) on syytä tarkistaa oma 
koulutushistoriansa ja katsoa sen perusteella 
ammattiliiton koulutuskalenterista sopiva ai-
healue, jossa tarvitsee tietojen päivittämistä. 
Kehotankin kaikkia yhdistyksemme luotta-
mushenkilöitä varaamaan tulevan syksyn ka-
lenteriinsa vähintään yhden koulutuksen.

Yhdistyksemme toiminta jatkuu aktiivisena ja  monipuolisena 
tarjontana jäsenille kuten voitte havaita toisaalta tässä lehdessä. 
Huomioittehan tilaisuuksien ilmoittautumisohjeet ja sen, että 
ilmoittautumisissa kannattaa olla nopea, sillä tilaisuuksiin on 
käytännön syistä usein miten  rajoitettu osallistujamäärä.

Lämpöistä ja aurinkoista kesää
Jukka Laitinen
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RENTOUTUSTA JA RAJUMPAA ROKKIA  
yhdessä paketissa 

Perjantaina 10.6.2016 järjestämme työviikon päät-
teeksi kunnon paketin työstä irtautumista ja ren-
toutumista. Ensin kokoonnumme Tampereen 

aluetoimistolle kuulemaan esiintymisvarmuuden ja esiin-
tymisjännityksen hallinnasta. Pienen tietopaketin päättää 
rentoutusohjaus, jonka vetää Mia Lotta yrityksestä M.E.s 
Coaching. Tilaisuudessa on iltapala.  

Perjantain ohjelmaan kuuluu myös South Park koulu-
tuksen päätteeksi, ja perjantain maineikkaaseen esiintyjä-
kaartiin kuuluvat Slayer (USA), Triptykon ( SUI), Amor-
phis, Battle Beast, Stam1na, Santa Cruz, Lost Society, 
Ember Falls, Temple Balls.

PAIKKA:
Tampereen aluetoimisto

AIKA:
Perjantai, 10.06.2016 klo 17:00

HINTA:
Jäsenet 25€ 

ILMOITTAUTUMINEN: 
Sitovat ilmoittautumiset alkaen 9.5.2016 kello 09:00 
mutta 1.6.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 
koulutusjaosto@gmail.com 

Vahvistusviestin saatuasi voit maksaa omavastuun 
osuuden yhdistyksen tilille FI1057300820692917. 

Ilmoittautumiset ovat sitovia. Muistathan, että 
maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Ilman päte-
vää syytä (lääkärintodistus) tilaisuuteen saapumatta 
jääneiltä veloitamme tilaisuudesta omakustannus-
hinnan (75 €).  

Tilaisuuteen pääsee 20 nopeinta jäsentämme.

TERVETULOA!
t. Nuoriso- ja koulutusjaosto
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REINIKAINEN on kaksi tuntia hervotonta 
huumoria ja erinomaista näyttelijäntyötä! 

PAIKKA:
Tampereen komediateatteri,  
kesäteatterin puolella osoite Lapintie 3a

AIKA:
Tiistai, 19.07.2016 klo 19:00

HINTA:
Jäsenet 10 € ja avec 25 € 

ILMOITTAUTUMINEN: 
Sitovat ilmoittautumiset alkaen 9.5. klo 09:00  
mutta 15.06.2016 mennessä sähköpostilla  
osoitteeseen jarjestojaosto@gmail.com   
Ilmoitathan samalla, mihin osoitteeseen liput  
lähetetään noin kaksi viikkoa ennen esitystä. 
Vahvistusviestin saatuasi voit maksaa  
omavastuun osuuden yhdistyksen tilille 
FI1057300820692917.  
Ilmoittautumiset ovat sitovia.  
Muistathan, että maksamatta  
jättäminen ei ole peruutus.  
Ilman pätevää syytä (lääkärin- 
todistus) tilaisuuteen saapumatta  
jääneiltä veloitamme  
tilaisuudesta omakustannus- 
hinnan (35,50 €).  
Toimi nopeasti,  
sillä lippuja on rajoitetusti.

TERVETULOA!

Reinikainen on uutuskomedia pohjautuen 80-luvun 
yhteen suosituimpaan kotimaiseen tv-sarjaan. Kome-
diateatteri tuo tämän legendaarisen konstaapelin työ-

tovereineen lavalle ensimmäisenä koko maailmassa. Tenho 
Saurénin tunnetuksi tekemän hahmon roolissa nähdään 

koomikko-näyttelijä Risto Korhonen, Esko Roine palaa 
legendaarisen työtaidottomuuttaan peittelevän ylikomis-
saario Rautakallion rooliin todeten: ”Eihän sitä muuten 
ylikomissaarioksi pääsisikään”.
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Kevään mittaan meillä on ollut koulutusta mm. Työ-
sopimuksista ja työsuhteen ehdoista sekä Ajanhallin-
nasta. Kouluttajana kummassakin tapahtumassamme 

oli Pron aluetoimistolta Arto Heikkilä. Porkkanoina toimi 
tällä kertaa ensin Talvi-Valtteri ja sitten Beatles-tapahtuma. 

Beatles –tapahtumasta raportoi  
Tiina Nieminen seuraavaa: 
Kokoonnuimme 14 hengen voimin kulttuuriravintola Te-
lakalle kuulemaan  Ammattiliitto Pron sopimusalavastaava 
Arto Heikkilän pitämää ajankohtaista ajanhallinta-luentoa. 

Arto kertoi meille työsuojelun historiasta ja teroitti työ-
turvallisuuden tarkoittavan sitä, että on turvallista, terveel-
listä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja 
työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Täl-
löin työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi 
ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elä-
mänhallintaansa. 

Lisäksi Arto kertoi kiireen ja jaksamisen ongelmasta ja 
miten siihen voi vaikuttaa. Pohdimme yhdessä sitä, mis-
tä kiire muodostuu, miksi joutuu ”kiireen kehään”, mitkä 
ovat ne keinot millä kiirettä voi hallita ja miten palautua 
niin työpäivän aikana kuin vapaa-ajalla. 

Lisäksi kertasimme Pron mahdollisuudet aut-
taa ongelmatilanteissa. Koko mielenkiintoisen luen-
non voi käydä lukemassa Proplus-sivuilta, osoitteessa  
https://www.proplus.fi/node/165239
(Huom! Vaatii sisäänkirjautumisen!)

KOULUTUSTILAISUUKSIA ALKUKEVÄÄLTÄ

Luennon jälkeen nautimme pienen iltapalan ja sitten 
olikin aika siirtyä Tampere-talolle kuuntelemaan Beatles-
tapahtuman esiintyjiä. 

Useasta maasta tulleet esiintyjät esittivät Beatlesin par-
haimpia ja kaikenikäiset ihmiset viihtyivät tapahtumassa, 
jopa niin hyvin että perinteinen suomalainen jäykkyys sai 
väistyä ja ihmiset jammailivat musiikin tahtiin. 

Ja ei, Ringo Star ei tosiaan esiintynyt mutta Ringer Star 
ilahdutti hyvällä musisoinilla Brasilialaisten esiintyjien vie-
raana.
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KEVÄTKOKOUS 12.3.2016

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat ja valittiin Tampereen Seudun Toimi-
henkilöt Pro ry:lle uusi hallitus. Uusia jä-

seniä saimme kerralla kolme: nuorisovastaavaksi 
valittiin Ida Konttila, sihteeriksi Satu Ruisniemi 
ja koulutusvastaavaksi Riitta Koskinen. 

Lämpimästi tervetuloa joukkoon tekevään! 
Hallituksessa jatkavat lisäksi puheenjohta-

jamme Jukka Laitinen, varapj ja edunvalvonta-
vastaava Sari Helenius, taloudenhoitaja Mervi 
Hevonkorpi, järjestövastaava Harri Sandell, 
jäsenvastaava Kaj-Erik Silfverberg, huoneisto-
vastaava Jukka Rautalin sekä tiedotusvastaava 
Joanna Leino. 

BILJARDIKURSSI

Yhdistys tarjosi jäsenillemme pool-biljardikurssin Galaxie-
centerissä, jossa innokkaita oppilaita oli kaiken kaikkiaan 
12. Neljä oppilasta per pöytä osoittautuikin sopivaksi 

määräksi, kun kolme mahtui kerralla lyöntejä harjoittelemaan 
ja yksi pääsi tarkkailemaan oikeita käden asentoja ja kepin ot-
teita. Kurssilla käytiin läpi peruslyöntejä ja kasipallon säännöt, 
hiukan osaavammat oppilaat kyselivät lisävinkkejä omiin lyön-

 Satu Ruisniemi, Hannele Laine ja Riitta Koskinen.

teihinsä ja harjoittivat pelisilmää. Mukava ilta 
takana! 

Jos olet kiinnostunut biljardin vakivuoros-
ta syksyllä, niin otathan yhteyttä osoitteeseen  
jarjestojaosto@gmail.com !

 Biljardikurssilla harjoiteltiin eri lyöntiotteita.
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Sen lisäksi, että Ammattiliitto Pro on palkinnut jäse-
nen hankkineet 40 euron arvoisella K- tai S-ryhmän 
lahjakortilla, me lisäsimme pottiin extraa kymme-

nen euron lahjakortin. Palkinnon saamisen edellytyksenä 
on, että hankittu jäsen:

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 kalenteri- 

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

TAMPEREEN SEUDUN TOIMIHENKILÖT PRO RY 
jatkaa samalla omaa kampanjaansa! Kun uusi jä-
sen Pron säännöin liittyy meidän yhdistykseem-
me (yhdistysnumero on 004), me lisäämme edelleen 
30.6.2016 asti pottiin 10 euron lisälahjakortin!  Näin 
helppoa extran ansainta on: laita tieto uusista hank-
kimistasi jäsenistä Pron ohjeiden lisäksi osoitteeseen  
tampereenseuduntoimihenkilot@gmail.com 

Pron jäsenhankintakampanja  
KAVERI KANS! jatkuu 

                              TIESITKÖ, ETTÄ...

Tutkinnon aikana käsiteltävät teemat kattavat laa-
jasti nykypäivän työelämässä ja järjestötoiminnas-
sa tarvittavia yleistietoja ja -taitoja. Ay- tutkinto 
toteutetaan ryhmä- ja yksilötason monimuoto-
opiskeluna ja se koostuu kolmesta valtakunnal-
lisesta viikonloppuseminaarista, joiden välillä 
opiskellaan verkossa ja tavataan alueellisissa palau-
teilloissa. Varsinainen oppiminen tapahtuu pien-
ryhmissä, pääosin verkossa. 

Meillä on tänä vuonna tiedossa paljon  
mukavaa ohjelmaa, pari poimintaa  

loppukesän ohjelmasta seuraavassa: 
 

NUORISOJAOSTO  
esittää: Blockfest! 
Elokuun puolivälissä  
nuoremmat jäsenemme  
saavat erityiskohtelua ja  
pääsevät koulutuksen päätteeksi Blockfesteille 
– seuraa nuorisojaostomme ilmoittelua! 

 
Toiveuusintana Ahvenanmaa! 
Koulutusjaostomme puolestaan on  

järjestämässä kaikille jäsenille suunnattua 
Ahvenanmaan reissua ajalle 26.-28.8.2016. 

Seuraa postiasi, tiedotamme reissusta  
tarkemmin kesän alussa! 

Tulevan kauden viimeinen ilmoittautumispäi-
vä on 31.7.2016, kurssin ajankohta on 20.8.2016 - 
21.5.2017. 

Tutkinnon järjestää ja sen kustannuksista vastaa Am-
mattiliitto Pro. 

Lisää tietoa ja ilmoittautumiset ProPlussasta:
https://www.proplus.fi/palvelukanavat/proplus-

koulutuspalvelukanava/j%C3%A4senille

AMMATTILIITTO PRO JÄRJESTÄÄ VUOSITTAIN VALTAKUNNALLISEN AY-TUTKINNON



8    p r o s y y r i

PRO-KLUBITOIMINTA 

Pro-klubissa jäsenet 
• keskustelevat ja ottavat kantaa työpaikan asioihin, 
työolojen, palkkojen ja muiden työsuhteen ehtojen 
parantamiseksi. Sovitut asiat on hyvä kirjata ylös. 

• huolehtivat siitä, että prolaisilla on hyvä yhteishen-
ki, toivottavat uudet työ- kaverit mukaan ja jäseneksi 
liittoon. 

• tukevat henkilöstön edustajia työpaikan edunvalvon-
nassa. 

Onko sinun työpaikallasi Pro-klubi  
ja / tai Pro-vastaava? 

Liiton tuki klubeille ja Pro-vastaaville:
Pro tarjoaa vastaaville koulutusta tehtäväänsä, tiedotusta 

työmarkkina- ja Pro-asioista sekä tapaamisia muiden aktii-
vien kanssa. 

Aluekeskusten sopimusala-asiamiehet tukevat klubien 
käynnistymistä ja toimintaa. Ja jos klubi tarvitsee rahoi-
tusta, siitä sovitaan yhdistyksen kanssa. 

Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry kannustaa jä-
seniään toimimaan työpaikoilla perustettavien Pro-klubi-
en parissa sekä tukee toimintaa taloudellisesti sovittujen 
sääntöjen mukaisesti. 

Saamamme palautteen mukaan aiemmin sovittu tukem-
me, kymmenen euroa / jäsen koetaan niukaksi summaksi, 
joten olemme hallituksessa päättäneet muuttaa ohjeistus-
ta. 

Jatkossa tuemme klubien toimintaan liittyviä tapahtu-
mia harkinnan mukaan. Säännöt tuen hakemiselle ovat 
seuraavat:

1) tee hakemus etukäteen

2) hakemuksesta tulee selvitä tilaisuuden luonne ja 
ohjelma

3) kerro, mitä osuutta tapahtuman/ tapaamisen  
kustannuksista haet
 
Ohjelman tulee sivuta Pron toimintaa/ työsuhdeasioita. 

Emme tue alkoholitarjoiluja, mutta voimme tukea koh-
tuullisissa puitteissa vaikkapa ruokailua, tilavuokria, esiin-
tyjäkustannuksia. Koska päätökset tuesta ja sen suuruu-
desta tehdään pääosin hallituksen kokouksissa, joita on 
noin kerran kuussa, ole ajoissa ja perusteellinen! 

Hakemukset voi lähettää osoitteeseen:
tampereenseuduntoimihenkilot@gmail.com tai  
suoraan puheenjohtajallemme Jukka Laitiselle:
jukka.laitinen@luukku.com 

Työpaikkatoiminnan eli Pro-klubitoiminnan 
tarkoituksena on parantaa työpaikan 
edunvalvontaa ja tukea henkilöstön  
edustajien toimintaa. 
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Iloista Vappua!
Toivottaa Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry
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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 
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
Twitterissä: https://twitter.com/TresProRy  


