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PUHEENJOHTA JAN KYNÄSTÄ

Useiden toimialojen työehtosopimukset ovat katkol-
la tämän syksyn aikana ja siitä syystä neuvottelu-
pöydissä on ahkerasti istuttu ja nyt on jo tuloksia-

kin uusien sopimusten muodossa myös saatu. Itse kävin 
alkuviikolla (tätä kirjoitettaessa on viikko 38) Tampereella 
kuuntelemassa sekä  Teknologiateollisuuden ja Ammat-
tiliitto Pron että Teknologiateollisuuden ja Metalliliiton 
TES-infoja. Molempien sopimusten uudet osiot nivoutu-
vat isoilta osin kilpailukykysopimukseen. Paljon asetetaan 
odotuksia paikalliselle sopimiselle, jotka sitten toteutetaan 
työpaikoilla, koska siellä todetaan olevan suurimman vii-
sauden päättää mm. palkankorotuksista tai vuosittaisen 
työajan 24 tunnin pidentämisestä. Paikallisen sopimisen 
lisääntyminen – halusimmepa sitä tai emme – on tule-
vaisuutta eikä työehtosopimuskierroksia käydä enää Elin-
keinoelämän keskusliiton  ja palkansaajakeskusjärjestöjen  
ohjauksella, jos on EK:n päätökseen keskitettyjen sopi-
musten lopettamispäätökseen uskominen. 

Kaikki edellä mainittu asettaa ammattiyhdistysliikkeelle ja 
meille kaikille toimijoille rivijäseniä myöten todella iso-
ja haasteita edunvalvontaan jatkossa. Ensinnäkin luotta-

musmiesorganisaation vahvistamisessa meillä kaikilla on 
töitä puhumattakaan järjestäytymisasteen  nostamisesta 
jokaisella Ammattiliitto Pron solmiman työehtosopimuk-
sen soveltamisalan työpaikalla. Ilman luottamusmiestä 
työpaikalla on varsin heikot eväät asiallisella ja yhdenver-
taisella  tavalla toteuttaa paikallisia neuvotteluita. Mutta 
luottamusmies tarvitsee tuekseen mahdollisimman suuren 
järjestäytyneiden toimihenkilöiden joukon, jotta neuvot-
telutilanteissa työnantajallekin tulee selväksi, että toimi-
henkilöt ovat yhtenäisenä rintamana esittämässä rakenta-
via esityksiään eikä vain luottamusmies yksinään.

Edellä mainituista syistä kehotankin kaikkia varmista-
maan, että omalta työpaikalle valitaan luottamusmies ja, 
että hänen tuekseen kaikki työpaikan toimihenkilöt liit-
tyisivät Ammattiliitto Pron jäseniksi. Jokainen prolainen 
on esimerkkinä ja markkinoijana vielä järjestäytymättö-
mille toimihenkilöille!

Mukavaa alkavaa syksyä!
Jukka Laitinen
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POOL-BILJARDIN JATKOKURSSI 

Jatkokurssilla kerrataan perusasioita, kuten lyön-
tiasentoja ja lyöntitapahtumaa, mutta opetellaan 
lisäksi muun muassa pelitaktiikkaa 8- ja 9-pallossa. 

Kurssille osallistuminen ei kuitenkaan nimestään huoli-
matta edellytä 1-kurssin käyntiä, vaan kaikki ovat terve-
tulleita mukaan. 

Lisätietoja saat Kaj-Erik Silfverbergilta, puhelinnume-
ro 0400-45901. 

Jos osallistujia on tarpeeksi, Galaxiesta on mahdollista 
varata vakivuoro kurssin jälkeen jäsenhintaan myöhem-
min määriteltävin erillisin ehdoin. 

PAIKKA:
Galaxie-center, osoitteessa Rautatienkatu 27

AIKA:
Keskiviikko 19.10.2016 kello 18.00

HINTA:
Omavastuu 5 € 

ILMOITTAUTUMINEN: 
Sitovat ilmoittautumiset maanantaina 3.10.2016 
kello 09:00 alkaen, mutta perjantaihin 14.10.2016 
mennessä sähköpostilla osoitteeseen:
jarjestojaosto@gmail.com (kerrothan ilmoittautu-
essa jäsennumerosi)

Vahvistusviestin saatuasi voit maksaa omavastuun 
osuuden tilille FI1057300820692917. 

Ilmoittautumiset ovat sitovia. Muistathan, että 
maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Ilman 
pätevää syytä (lääkärintodistus) tilaisuuteen saapu-
matta jääneiltä veloitamme tilaisuudesta omakus-
tannushinnan (20 €). 

Tilaisuuteen pääsee 15 nopeinta jäsentämme.

TERVETULOA!
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TRÈSPROTA vietettiin jo toisen kerran

Edunvalvontajaostomme järjesti kesäkuun alussa jo 
toisen hyväksi perinteeksi kehutun TresPron, jossa  
luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja Pro-klu-

bivastaavat pääsevät vaihtamaan kuulumisia ja verkostoi-
tumaan keskenään. 

Keskustelu oli vilkasta ja erityisesti kielen kannat sai irti 
puheenjohtajamme Jukka Laitisen alustama paikallisen 
sopimisen kulttuuri ja sen eri soveltamistavat. Olimme 
yhtä mieltä siitä, että paikallisen sopimisen kulttuurin 
edistäminen on hyvä asia, työehtosopimusten tarjoamat 
perälaudat huomioon ottaen, ja totesimme monilla työ-
paikoilla jo olevankin käytössä monia paikallisesti sovit-
tuja asioita.

Sopimiskulttuurin vahvistamisen lisäksi Mervi He-
vonkorpi kertoi meille vastikään oikeuden päätöksen 
saaneesta YT-lakirikkomuksesta ja sen eri vaiheista ja 
Juha-Pekka Mäkinen kertoi jäsenhankinnan onnistu-
misesta. 

Ilta päättyi illalliseen Tillikassa ja urheimmat edunval-
vojamme vaihtoivat kokemuksiaan myöhään yöhön kil-
teimpien mennessä ruuan jälkeen nukkumaan. 

Mervi Hevonkorpi kertoi meille YT-lainrikkomuksesta.
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Perjantaina 10.6. järjestimme työviikon päät-
teeksi kunnon paketin työstä irtautumista ja 
rentoutumista. 

Kokoonnuimme Tampereen aluetoimistolle kuu-
lemaan ja keskustelemaan esiintymisvarmuuden ja 
esiintymisjännityksen hallinnasta Mia Lotan joh-
dolla. Ennen South Parkiin siirtymistä Mia (yri-
tyksestä M.E.s Coaching) veti lisäksi rentoutusoh-
jauksen, joka sai lähes kaikki osallistujat unen ja 
tietoisuuden rajamaille. 

Mia Lotan materiaali löytyy osoitteesta: 
https://www.proplus.fi/node/167056 (huom. vaa-
tii sisäänkirjautumisen).

Pienen iltapalan jälkeen lähdimme festarialueelle, 
ja pääsimme päästämään sisäiset heavyrokkarimme 
vapaalle Triptykonin ja Slayerin soittaessa.

SOUTH PARK

Pienen iltapalan jälkeen lähdimme festarialueelle, ja 
pääsimme päästämään sisäiset heavyrokkarimme va-
paalle Triptykonin ja Slayerin soittaessa.   

 Mia Lotta antoi vinkkejä esiintymisjännityksen voittamisesta.

 Slayer-fanit olivat paikalla.

Naurujänteet olivat luvatusti koetuksella tiis-
tai-iltana 19.7. kun noin viisikymmentä 
TreSProlaista oli katsomassa Komediateatte-

rin  Reinikaista.  Kaikkihan Tenho Saurenin loista-
van Tankki täyteen -hahmon Reinikaisen tietävät, ja 
Risto Korhonen teki tuon ikihahmon taas todelli-
seksi meille katsojille. Tästä pläjäyksestä ei hulvatto-
mia hetkiä puuttunut ja Reinikainen ratkaisi kiperät 
tilanteet tiukalla sarkastisella otteellaan. Väliajalla 
nautimme kahvia, teetä ja leivokset ja vaihdoimme 
kuulumiset tuttujen kanssa.  

REINIKAINEN täytti lupaukset

 Lavalla meitä ilahduttivat muun muassa Esko Roine, Risto 
Korhonen ja Aimo Räsänen.
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BLOCKFEST  
– onnistunut nuorisojaoston  
ensitapahtuma

Pitkästä aikaa moneen vuoteen yhdistyksemme järjes-
ti nuorisojaoston uuden vetäjän Ida Konttilan ohja-
uksessa koulutustapahtuman, josta käteen jäi paitsi 

tietoa, myös liput viikonlopun urbaaneille Blockfesteille. 
Koulutus aloitettiin iltaevästä syödessä ja nuorisojaoston 
puheenjohtajan tervetulotoivotuksella. 

Itse koulutus aloitettiin aiheella sijoittaminen ja säästä-
minen, josta meille kertoi sijoitusneuvoja Pia Konttila. 
Pia puhui muun muassa siitä, olisiko järkevää aloittaa 
säästäminen ajoissa kohti eläkepäiviä, koska näillä sopi-
muksilla näyttää vahvasti siltä, että tulevilla eläkkeillä ei 
paljon kuuhun mennä. 

Seuraavaksi Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro 
ry:n varapuheenjohtaja Sari Helenius kertoi lyhyesti jä-
seneduistamme ja muista tulevista tapahtumista sekä kou-
lutuksista. Tämän jälkeen pääsimme illan pääaiheeseen 
”Millainen on hyvä hakemus ja cv”, josta jälleen jatkoi Pia 
Konttila kahdentoista vuoden tieto- ja viestintätekniikan 
opettajan kokemuksella. (Materiaali löytyy ProPlussasta 
yhdistyksen dokumenttipankista.) 

Koulutus oli monelle ajankohtainen ja saimme paljon 
hyviä neuvoja tulevaisuutta varten. Koulutuksen aikana 
puheenvuoro ei ollut ainoastaan kouluttajalla, vaan saim-
me aikaan mielenkiintoisia keskusteluja kysymällä ja omia 
kokemuksia jakamalla.

Koulutus päättyi positiivisissa ja aurinkoisissa tunnel-
missa. Vielä onnellisemmaksi teki koulutuksen lopussa 
jaetut kahden päivän Blockfest liput, jonne pääsi heti 
koulutuksen jälkeen nauttimaan illan viimeisiä esiintyjiä. 
Yhteenvetona koulutuksesta voi todeta, että kaikille jäi 
positiivinen fiilis J ja nuorisojaoston seuraavaa tapahtu-
maa jäädään odottamaan! 
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Koulutusjaoston  matka  AHVENANMAALLE

Koulutusjaosto järjesti tänä vuonna perinteisen lop-
pukesän koulutustilaisuuden Maarianhaminassa. 
Matkaan lähti täysi linja-autollinen jäseniä avecei-

neen varhain perjantaiaamuna, matkanjohtajana toimi 
Riitta Koskinen. 

Laivamatkalla some-asiantuntija Johanna Janhonen 
(www.piilotettuaarre.fi) kertoi kuinka käyttää sosiaalisen 

Sunnuntaina aamupäivällä oli mahdollista käydä oma-
toimisesti tutustumassa Pommern-nelimastoparkkiin  
sekä merenkulkumuseoon. Sää suosi  koko matkan  ajan, 
manner-Suomessa lauantaina riehunut myrsky ohitti  on-
neksemme Ahvenanmaan.  Koulutuksen  ohessa  ruotsin-
kielen taito sai harjoitusta.

ps. Löydät lisää kuvia reissusta #TresProkouluttaa hästä-
gillä Instagramista!

RUOTSINKIELEN TAITO TESTISSÄ AHVENANMAALLA 26.- 28.8.2016

 Smakbyn-makukylässä Mikael Bjöklund(kuva Arja Siren)

median eri sovelluksia  henkilöbrändäyksessä, työnhaussa.  
Koulutusta jatkettiin iltapäivällä  hotellissa tutustumalla 
tarkemmin Instagramiin käyttöön.  Johanna Janhonen oli 
käytettävissä koko ajan, jos tuli kysyttävää  kun teimme 
annettua tehtävää eli latasimme kuvia Instagramiin mat-
kasta.

Lauantaipäivä oli varattu Maarianhaminaan ja sen ym-
päristöön tutustumiseen paikallisen oppaan johdolla.  
Aluksi tutustuimme  keisari  Aleksanteri  II perustamaan ja 
hänen vaimonsa Marian mukaan nimettyyn kaupunkiin.  
Kiertoajelun seuraava kohde oli Chipsin tehtaanmyymälä, 
Godbyssa, josta suunnistimme kohti  Kastelholman keski-
aikaista linnaa. Oppaamme kertoi eloisasti  Ahvenanmaan 
ja Suomen historiasta Ruotsin vallan aikana. 

Maittavan lounaan nautimme Smakbyn-makukylän ra-
vintolassa, jonka omistaa vuoden kokiksi valittu, Strömsö-
ohjelmastakin tuttu Mikael Björklund. Hän esitteli myös 
ravintolan yhteydessä toimivan tislaamon tuotteita. 

 Paluumatkalla hotellille poikkesimme vielä Jomalan 
kirkossa.  

Kastelhoman linna (kuva Hannele Laine)
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Laita päivämäärä ylös ja seuraa ilmoittelua!

NAISEMME 
EDUSTAJISTOSSA

Suuri kiitos teille kaikille meitä äänestäneille – jatkam-
me molemmat varsinaisina edustajiston jäseninä! Jo-
kainen äänistänne oli meille hyvin tärkeä, ja voimme 

nyt hyvillä mielin jatkaa työtämme kaikkien prolaisten ja 
erityisesti yhdistyksemme hyväksi. 

Terveisin Martta ja Sari

SINÄKÖ NEUVOTTELUKUNTAAN?

Kullakin Pron työehtosopimuksella on oma neuvot-
telukunta. Neuvottelukuntien jäsenet valitaan ak-
tiivisista luottamushenkilöistä tai liiton hallinnon 

jäsenistä. Neuvottelukunta luo ja esittää hallitukselle hy-
väksyttäväksi tai hylättäväksi työehtosopimustavoitteet, sa-
moin neuvottelukunta toimii työtaistelutoimien osalta. 

Kiinnostaako sinua oman alasi neuvottelukunnan toi-

minta ja tiukat neuvottelut? Jäseniä neuvottelukuntaan voi-
vat esittää muun muassa yhdistykset ja lopulta neuvottelu-
kunnat nimeää liiton hallitus. Jos innostuit ja koet tehtävän 
omaksesi, ota yhteyttä 12.10.2016 mennessä osoitteeseen 
evjaosto@gmail.com niin voimme yhdistyksenä esittää si-
nua tulevaan toimintaan. 

http://www.ulkojaat2016.fi/#ulkojaat2016
ULKOJÄÄT 2016
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Pron jäsenhankintakampanja  
KAVERI KANS! jatkuu...

TAMPEREEN  SEUDUN TOIMIHENKILÖT  PRO RY LISÄÄ MYÖS   PÖKKÖÄ PESÄÄN!Kun uusi jäsen Pron säännöin liittyy meidän  
yhdistykseemme (yhdistysnumero on 004),  

saat vielä extraa 10 EURON LAHJAKORTIN!
Näin helppoa se on: laita tieto uusista hankkimistasi 

jäsenistä Pron ohjeiden lisäksi osoitteeseen:
tampereenseuduntoimihenkilot@gmail.com

HUOMIO!! 

9.10.2016 asti  

Ammattiliitto Prolla on  

oma kampanja opiskelijajäsenille.  

Kaikkien 5.9.-9.10. välisenä aikana 

liittyneiden opiskelijajäsenien  

kesken arvotaan viikottain  

FJÄLLRÄVENIN  

REPPU! 
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                              TIESITKÖ, ETTÄ...

Jäsenyyksissä todella on eroja. Alta näet kartoituksen oikeusturvasta meillä ja muualla. Tässäpä oiva 
argumentti myös jäsenhankintakampanjaasi!  

 
Lisätietoja saat klikkaamalla 
http://www.proliitto.fi/uutiset/tyomarkkinat/pron-oikeusturva-loisti-kuluttajaliiton-vertailussa 

PRON OIKEUSTURVA LOISTI KULUTTAJALIITON VERTAILUSSA 
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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, 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 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  


