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PUHEENJOHTA JAN KYNÄSTÄ

Työehtosopimukset ovat umpeutumassa tänä syksynä 
lähes joka sopimusalalla. Pitkän 0-linjajakson jälkeen 
sopimuksiin pitää sisältyä palkkojen korottaminen – 

tässä ei saa eikä voi olla vaihtoehtoa. Palkansaajat ovat useam-
man sopimuskierroksen olleet mukana talkoissa nostamassa 
maatamme ahdingosta, kun samaan aikaan työnantajapuoli 
on saanut ennätyksellisiä helpotuksia aiempiin velvoittei-
siinsa moninaisien  maksujen siirryttyä heiltä palkansaajien 
vastuulle. Ja perinteiseen tapaan siltä puolelta haetaan yhteis-
kuntaa apuun, jotta ainakin osa palkankorotuksista voitaisiin 
hoitaa verotuksen keinoin. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että 
vastuun kantaisivat taas kerran jotkut muut kuin joiden pi-
täisi ottaa oikeasti vastuuta työntekijöiden palkkakehitykses-
tä. 

Työpaikoilla palkansaajien on syytä olla kuulolla miten 
työmarkkinatilanne syksyn mittaan kehittyy ja tarvittaessa  
auttaa ammattiliittojemme  neuvottelijoita saamaan aikaan 
mahdollisimman hyvät työehtosopimukset. Tässäkin jouk-
kovoimalla on aivan keskeinen osansa.

Paikallisten sopimusten rooli kasvaa koko ajan ja sen 
vuoksi meidän toimihenkilöiden  ja erityisesti luottamus-
miesten valmiuksilla niiden laatimiseen on  erityinen tilaus. 
Siksi kehotankin kaikkia, joilla on mahdollisuudet päästä 
kouluttautumaan ko. aiheesta lähtemään ammattiliittomme  
tarjoamiin  koulutuksiin. Tarkemmin ottaen luottamushen-
kilöillä on velvoite hakeutua kouluttautumaan eli jokainen 
kyseiseen tehtävään valittu on vastuussa edustamilleen toimi-
henkilöille, että ko. asiat ovat kunnossa. Tämä hoituu näppä-
rästi, kun tutustut liittomme koulutuskalenteriin ja ilmoit-
taudut haluamallesi kurssille.  Myös yhdistyksemme pyrkii 
auttamaan tässä tarjoamalla mm.  luottamushenkilöillemme 
koulutustilaisuuksia aiheesta.

Yhdistyksen tapahtumat ovat tänäkin vuonna innosta-
neet jäsenistöä osallistumaan – ajoittain jopa niin paljon, 
että kaikille halukkaille ei ole riittänyt osallistumispaikkaa. 
Tätä pahoittelemme, mutta monasti on kyse siitä, että va-
raukset pitää tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta tai kun 
mennään matkalle bussilla niin siihen ei yksinkertaisesti 
mahdu enempää kuin on bussin kapasiteetti. Toki pyrimme 
mahdollisuuksien mukaan asettamaan ennakoidun  osallis-
tujamäärän niin oikeaksi kuin mahdollista. Joka tapauksessa 
kehotan kaikkia tilaisuuksiimme halukkaita olemaan nopeita 
ilmoittautumisessaan, jotta paikka tilaisuuksiin varmistuisi.

Jukka Laitinen 
puheenjohtaja
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LASTEN TEATTERIA TAMPEREEN KOMEDIATEATTERISSA:
ELLA JA KAVERIT JAMES BONDIN JALANJÄLJILLÄ!

Opettajan unelmat käyvät toteen ja hänestä tulee 
rehtori rehtorin paikalle.

Perinteisiä opetusmenetelmiä rakastava opettaja 
on kuitenkin pulassa uutukaisen digitekniikan kanssa. On-
neksi uskolliset oppilaat, Ella ja kaverit ilmoittautuvat hä-
nen rehtoriutensa salaiseen palvelukseen ja ryhtyvät aitojen 
kouluagenttien tavoin ratkomaan koko koulua uhkaavan, 
salaperäisen ”digiluudigilei” -monsterin arvoitusta.

Supersuosittu Ella -sarja naurattaa koko perhettä!
Suositellaan yli 3-vuotiaille.

TOIMI NOPEASTI, SILLÄ LIPPUJA 
ON RAJOITETUSTI.
TERVETULOA!! 

PAIKKA: Tampereen komediateatteri

AIKA: Sunnuntai, 29.10.2017 klo 13:00

LIPUN HINTA: Aikuiset 15 € ja lapset alle 
12 v. vanhempien mukana ilmaiseksi.

ILMOITTAUTUMISET:
Sitovat ilmoittautumiset alkaen maanantaina 
11.9.2017 klo 09:00 ja viimeistään 28.9. mennessä 
s-postilla osoitteeseen jarjestojaosto@gmail.com 
Ilmoita samalla mihin osoitteeseen liput postitetaan 
(maksamasi liput saat noin 2 viikkoa ennen esitystä).
Vahvistusviestissä saat VIITTEEN, ja vahvistat paik-
kasi maksamalla lippusi 13.10. mennessä yhdistyksen 
tilille FI1057300820692917. Muista käyttää saamaasi 
viitettä! 
Muistathan, että maksamatta jättäminen ei ole peruu-
tus ja omavastuun osuus palautetaan vain lääkärin-
todistusta vastaan. Ilman pätevää syytä (esim. lääkä-
rintodistus) paikalle saapumatta jääneiltä veloitamme 
tilaisuudesta koko omakustannushinnan, 17,50€/ kpl.  
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JÄSENTEN TOIVEESTA –  
YHTEISET PIKKUJOULUT!!

Lähtö on LAUANTAINA 
4.11.2017 noin kello 06:30 yh-
teisesti sovitusta lähtöpaikasta, 

luultavimmin Keskustorilta. 
Megastar lähtee 10:30 Helsingin sa-

tamasta kohti Tallinnaa. Laivalla nau-
timme brunssin yhdessä Delight-buf-
fetista, ja satamasta siirrymme hotelli 
Radisson Blu Skyhin bussikuljetuk-
sella. Päiväohjelmasi on vapaa, illalla 
kokoonnumme yhteiselle illalliselle. 

Sunnuntaina nautimme hotellin 
aamiaisen ja luovutamme hotellihuo-
neet kello 12 mennessä, mahdollisuus 
bussikuljetukseen satamaan. 

Satamassa kokoonnumme 15:30, 
josta Star vie meidät Helsinkiin 16:30. 
Tampereella olemme sunnuntaina 
5.11.2017 noin kello 21:30. 

LIPUN HINTA: 
Jäsenille matka maksaa 50 €,  
aveceille 150 €. 
Hintaan kuuluvat kaikki ohjelmassa 
mainitut ruokailut, matkat ja majoi-
tus kahden hengen huoneessa. Pa-
luumatkan buffetin voit halutessasi 
varata edulliseen 25€ hintaan. Mai-
nitsethan tästä tilauksesta heti ilmoit-
tautuessasi! 

Viime vuonna järjestimme Pirkan-
maan aluejohtokunnan toimesta yh-
teiset pikkujoulut, tänä vuonna to-
teutamme jäsentemme pyynnöstä 
pikkujoulut Tallinnassa! 
Oletko valmis!?! 

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 
alkaen maanantaina 11.9.2017 klo 
09:00, ja keskiviikkoon 27.9.2017 
mennessä s-postilla osoitteeseen tam-
pereenseuduntoimihenkilot@gmail.com

Kerro ilmoittautuessasi sekä jäsen-
numerosi että syntymäaikasi ja toki 
myös huonekaveritoiveesi! Vahvistus-
viestissä saat VIITTEEN, ja vahvis-
tat paikkasi maksamalla lippusi 28.9. 
mennessä vahvistuksen saatuasi yhdis-
tyksen tilille FI1057300820692917. 
Muistathan käyttää saamaasi viitettä! 

Muistathan, että maksamatta jättä-
minen ei ole peruutus ja omavastuun 
osuus palautetaan vain lääkärintodis-
tusta vastaan.

Ilman pätevää syytä (esim. lääkärin-
todistus) paikalle saapumatta jääneiltä 
veloitamme tilaisuudesta koko oma-
kustannushinnan, 190€/ kpl.  

TERVETULOA MUKAAN!
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Keväisen räntäsateen saattelemina saavuimme ravira-
dan porteista Teivon toimiston viihtyisään koulutus-
tilaan. Palkansaajayhteistyöstä Tampereen Seudun 

Osuuspankissa vastaava yhteyspäällikkö Mervi Kallio sekä 
palveluneuvoja Nita Aaltonen esittelivät meille sekä pankin 
palveluja että tutustuttivat meidät mobiilimaksamisen maa-
ilmaan. Moneen älykännykkään ladattiin Pivo-sovellus.

 Koulutustilaisuuden jälkeen meidät ohjattiin ravintola-
katsomo Grand Prix’iin. Peliemäntä Sara Perttunen juonsi 
siellä jo ravi-iltaa ja ensimmäiset lähdöt ajettiin samanai-
kaisesti, kun nautimme herkullisen ja monipuolisen nou-
topöydän antimia. Ruokailun lomassa saimme myös pikai-
sen totopeliopastuksen ja jokaiselle tarjottiin mahdollisuus 
osallistua 4 euron kimppapeliin, jonka asiantuntija oli teh-
nyt meille valmiiksi. 

Vip-katsomosta oli loistavat näkymät suurten lasiseinien 
läpi raviradan maalisuoralle, mutta raveja pystyi seuraa-
maan salin puolella myös useasta monitorista. Välillä räntää 
satoikin sankasti, joten hämärän tullen monitorit olivat tar-
peen. Loimitukset olivat hauskaa katseltavaa ja esimerkiksi 
Sisuvius-ravuri sai selkäänsä lämmittämään PiPuran (Pinsi-
ön puskaratsastajat) hienon loimen muistoksi mahtavasta 
illasta.  

TEIVON RAVIRATAAN TUTUSTUMINEN

Halukkaille kouluttautujille järjestettiin käynti tallialu-
eelle. Osallistujia oli muistutettu laittamaan jalkaansa kun-
non kengät, sillä tallialueelle oli reipas ylämäki ja loskaa. 
Tallikierroksella tutustuimme ammattivalmentaja Sari Or-
reveteläisen talliin, jossa saimme rapsutella ja kuvata ravihe-
vosia ja meillä oli tilaisuus kuulla Sarin mielenkiintoisesta 
työstä ja uravalinnan perusteista. Upeat ravurit olivat hyvin 
tietoisia omasta arvostaan ja diivan elkein joku pilttuutaan 
potkien vaatikin iltaruoka-annoksensa saamista välittömäs-
ti ja mielellään ennen muita. Toisten hevosten välillä oli 
niin huono kemia, että ne tuskin sietivät katsoa toisiaan 
käytävän yli, kertoi Sari.

Elämyksen huipensi Toto5-kimppaveikkauksen onnistu-
minen, jolloin jokainen osallistu-
nut sai panoksellaan nelinkertai-
sen voiton. Ravi-ilta sisälsi myös 
leikkimielisiä raviaiheisia kilpai-
luja, joista ryhmämme jäsenet 
voittivat hyvällä hevostietämyk-
sellään mukavia palkintoja.

Koulutusjaosto / Riitta

Koulutusjaosto järjesti koulutuksen Mobiili-
maksamisesta Teivossa tiistaina 21.3.2017. 
Tapahtumaan ilmoittautui 14 jäsentä.
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HALOO HELSINKI  
JA TYÖELÄMÄN AAKKOSET

Nuorisojaostomme järjesti huhtikuussa jäsenistöm-
me nuoremmalle osalle suunnatun koulutuksen 
työelämän työsuojelusta, työhyvinvoinnista ja 

muusta ajankohtaisesta työhön liittyvästä asiasta. Kou-
luttajana ja asiantuntijana toimi Terhi Mäkinen Ammat-
tiliitto Pron Tampereen aluetoimistolta. Keskustelusta 
muotoutui vilkas, kun monet innostuivat jakamaan ko-
kemuksiaan ja kertomaan omien työpaikkojensa hyvistä 
käytännöistä. Ilta oli kaikin puolin onnistunut - saimme 
houkuteltua jopa uuden nuorisojaoston jäsenen rivei-
himme! 

Jos olet alle 36-vuotias ja innostunut/kiinnostunut 
toiminnasta ja tilaisuuksien järjestämisestä, olethan yh-
teydessä meihin - osoite on:  nuorisojaostotre@gmail.com

Telakalla pidetyn koulutuksen ja maistuvan iltapa-
lan päätteeksi jatkoimme rennosti Tullikamarin Pakka-
huoneella Haloo Helsingin loppuunmyydyllä keikalla. 
Keikka ei suotta saanut kahta iltaa peräkkäin salia täy-
teen – päässä soi vielä pitkään ”Oh no – let’s go!!” 

Terhi Mäkinen Tampereen aluetoimistolta perehdytti meidät työ-

hön liittyviin ajankohtaisiin asioihin. 
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Ankaran lippupulan vuoksi kävimme kevään pelejä 
kattomassa kahressa eri lössissä. 

Ekana kävi viis ekassa pelissä tiistaina 18.4. ja sit-
te kymmene kolmannessa pelissä lauvvantaina 22.4.

Harmi niiren viiren ekan kannalta, ku Tappara meni 
häviää mutta seuraavaassa kotipelissä alkoki suunta muut-
tuun - peruuttamattomasti. 

JÄÄKIEKKOA
Tunnelma hallissa oli loistava ja porukka kannusti hul-

luna Tapparaa. No sittemmihä meirän kannustus kannat-
ti, ku Tapparasta leivottii taas mestari.

Kalpaahan vastaan ne oli, eli eka ja kolmas finaalipeli. 
Eka peli oli 2-3 Kalpalle ja kolmas 2-1 Tapparalle.

Jäsenvastaava / Kaizu
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Kesäpäivä Varalassa idea lähti liikkeelle ajatuksesta, että 
päivä olisi yhteinen pääkaupunkiseudun yhdistyksen 
kanssa. Järjestöjaosto sai tehtäväkseen ideoida ja to-

teuttaa päivän ohjelman. Uutena järjestöjaoston vetäjänä 
haaste oli minulle mielenkiintoinen ja odotettu.

Äärimmäisen mielenkiintoisten Varala-vierailujen ja kes-
kustelujen pohjalta päätimme toteuttaa koko perheen vir-
kistyspäivän 10.6.2017.

Päivä oli aurinkoinen ja tyyni ja Varala täyttyi iloisista ih-
misistä, ilmassa oli suurta ”urheilujuhlan” tuntua. Varalaan 
saapui 75 iloista Prolaista perheineen.

Aktiviteettivaihtoehdot olivat erilaisia. Flowpark sai suu-
rimman suosion ja jotkut kiersivät eri ratoja neljäänkin 
kertaan. Tarjolla oli myös kaupunkisotaa sekä nuorimpien 
suosikki frisbeegolf. Kirkkovenesoudusta Pyhäjärven kau-
niissa maisemissa taisi useammalle tulla vesikellot kämme-
niin. Myös Pispalanharjua kierrettiin tietorikkaan oppaan 
johdolla.

Päivän päätteeksi virkistäydyttiin rantasaunan löylyissä 
uimisen kera ja nautimme iltapalaksi talon omaa makka-
rabuffettia.

Minna / järjestöjaosto

KESÄPÄIVÄ VARALASSA
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Monessa mukana ollut moni-
vuotinen Tampereen Seu-
dun Toimihenkilöt Pro ry:n 

hallituksen jäsen Harri Sandell, myös 
ilmakitarataiteilijana tunnettu Järjes-
töjaoston pitkäaikainen vetäjämme, 
jätti TreSPron hallituksen ja siirtyi 
seniorijäseniin kesäkuussa. Läksiäisiä 
vietettiin Viikinsaaren Blues-illassa 
10.6. jossa mm Heikki Salon kitara 
soi. Muistoksi yhdistyksestämme ja 
yhteisestä taipaleestamme Harrille 
luovutettiin virallisesti, asiaankuulu-
vin menoin, upea lasikitara. 

Kiitos Harrille monista yhteisistä 
hetkistä! 

TreSPro hallitus 2017 

KIITOS JA NÄKEMIIN! 
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M/S Suvannolla  
nuorten jäseniemme kanssa

Aluksi jännitimme jaoston kanssa ilmoittautuuko 
jäseniä tarpeeksi, mutta tällä kertaa porukka saa-
tiin kokoon.

Pienellä talkooporukalla hankimme ja  valmistimme 
ruoat ja muut tarjottavat.. 

Lautan kapteenin suosituksesta ruokailimme ja tutus-
tuimme toisiimme ensin, jotta lautta saatiin ankkuroitua 
Saunasaaren tuntumaan. Tässä vaiheessa kaikki olivat jo 
vähän viluissaan, sillä mittari näytti +13°C , tuuli ja vähän 
väliä tihrutti vettä. Lautan sisätiloissa oli onneksi vähän 
lämpöisempi, mutta sauna tuntui silti olevan tarpeen. 
Järvivesi oli viileää, mutta melkein kaikki uskaltautuivat 
pulahtamaan siitä huolimatta. Löylyt olivat aivan mahta-
vat ja katolla oleva poreallas upealla maisemalla kruunasi 
kaiken. 

Elokuun viimeisenä lauantaina  
järjestimme nuorille jäsenillemme  
Lauttasauna-tapahtuman. 

Juttu luisti ja aika kului kuin siivillä. Ohjelmaan oli 
suunniteltu Pro- aiheinen visailu ja makkaranpaistoa vielä 
saunomisen päätteeksi.  Ja hyvässä seurassa rentoutunee-
na, lautan jo lipuessa Ratinan sillan alitse takaisin lähtö-
laituriin, visailun palkinnoksi luvatut leffaliput arvottiin. 
Onnelliset voittajat olivat Teemu ja Hazel. 

Toivottavasti seuraava Nuorison tapahtuma 11.11. on-
nistuu yhtä hyvin. 

Ideoita tuleviin nuoriso (alle 36-vuotiaat) tapahtumiin 
voi laittaa sähköpostiimme nuorijaostotre@gmail.com, 
arvomme vastanneiden kesken leffalippuja.

Terkuin, 
Martta Nuorisovastaava
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TIESITKÖ, ETTÄ...

Tiesitkö, että Ammattiliitto Prolla on oma, kätevä sovellus, joka toimii paitsi sähköise-
nä jäsenkorttinasi, myös tietopankkina! Sen voit ladata maksutta Android-, iPhone- 
ja Windows-älypuhelimiin.

Ammattiliitto Pron sovellus on jäsenille maksuton kätevä sähköinen jäsenkortti, joka 
kulkee mukanasi silloinkin, kun lompakko jää kotiin. Sovelluksen avulla luet uutisia, löy-
dät uusimmat jäsenetumme, käytät palveluitamme, päivität omia tietojasi, löydät kiinnos-
tavimmat koulutukset ja hoidat työsuhdeasioitasi työpaikkasi luottamusmiehen tai liiton 
asiantuntijoiden kanssa kätevästi muutamalla pyyhkäisyllä

Sovellus toimii matkoillasi myös vakuutuskorttinasi. Jos matkalla sattuu tai tapahtuu, 
löydät toimintaohjeet ja saat avun Pron sovelluksella.

SAVE THE DATE!! 
TORSTAINA 23.11.2017 Koulutusjaostomme on järjestämässä ESIINTYMISKOULUTUSTA 
ja sokerina pohjalla houkuttelemme sinua stand upilla – sillä Suomi nauraa! Seuraa ilmoittelua!
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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:
Edellytyksenä palkinnon saamiselle on, että hankittu jä-
sen: 
• 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 Ry lisää pökköä 
pesään!
Kun uusi jäsen yllä olevin Pron säännöin liittyy meidän 
yhdistykseemme (yhdistysnumero on 004), saat vielä ext-
raa 10 euron 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 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 300 €/vuorokausi + siivous, tuntiveloitus sopimuksen mukaan.  
Omistajayhdistysten jäsenille jäsenkortilla hinta vain 150€ / vuorokausi! 

Kalevan Killan vuokraus:

Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry 
Jukka  Rautalin
040-868 1584
kalevankilta@gmail.com
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
• 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, 1633480 Ylöjärvi. Toimistol-
la 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: https://www.facebook.com/TreSProry/ 
Twitter: https://twitter.com/TresProRy  


