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13.3.2010 KLO 17 – 21  
 

Ravintola Ziberia, Finlayson Tre 
 

 

OHJELMA:OH JELMA: 

   17.00  Tervehdyspuhe ja –malja, puheenjohtaja  

   17.15  Kuorolaulua, Tekniikan Laulajat Tampere 

   17.30  Ansiomerkkien jako   

   18.00  Buffet  
(ruokajuomana olut, viini tai virvoke, sekä kahvi & konjakki/likööri) 

19.30 Tampereen Improvisaatioteatteri Snorkkeli

21.00 Tilaisuus päättyy

 
 

Tilaisuus on tarkoitettu yhdistyksen kaikille jäsenille ja on ilmainen. 

Sitovat ilmoittautumiset pikaisesti, 5.3.2010 mennessä s-postilla  aarre.riekki@kotikone.fi  tai puh. 040 5211 847. 

 

Tervetuloa! 
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Tampereen Seudun Toimihenkilöt TU ry 

 

yhdistys nro 004, Toimihenkilöunioni TU ry 
 

  

 
LEHDEN TIEDOT: 
TreTu on Tampereen Seudun Toimihenkilöt TU ry:n 
jäsenilleen neljä kertaa vuodessa julkaisema 
tiedotuslehti. Lehden painos on 2000 kpl ja lehden 
painaa tamperelainen Domus Print Oy. 
 
LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA: 
Pauliina Jaakkola, tiedotusvastaava 
Puh. 050 320 2899
pauliina.jaakkola@gmail.com 

 
YHDISTYKSEN TOIMISTO: 
Teiskontie 1, tsto 6, 33500 TAMPERE 
Puh. 03 – 261 6921 
pankkitili: Sampo 800016 – 1225981 
 
OSUUSKUNTA TEKTA: 
Teiskontie 1, tsto 6, 33500 TAMPERE 
Puh. 03 – 261 3933 
tekta@elisanet.fi 
 

 
 
 
JÄSENEN VELVOLLISUUS ON ILMOITTAA SEURAAVISTA MUUTOKSISTA: 

! vaihdat työpaikkaa  
! menet töihin 
! jäät äitiyslomalle 
! vaihdat yhdistystä 
! aloitat kokopäiväisen opiskelun

! jäät työttömäksi 
! lopetat opiskelun 
! jäät hoitovapaalle 
! jäät eläkkeelle 
! eroat liitosta 

 
Muutoslomakkeita saat työpaikkasi yhdyshenkilöltä tai Tampereen aluetoimistosta.  
Voit päivittää tietosi myös netin kautta osoitteessa www.toimihenkilounioni.fi. 

 
 

 
                  JÄSENREKISTERIASIOISSA PALVELEVAT PÄIVISIN:  
                   
                  Tampereen Aluekeskus, puh. 050 439 2231  
                  Pyhäjärvenkatu 5 B (4. krs), 33200 TAMPERE  
 
                  Helsingin päätoimisto, puh  09 1727 3440  
                  jasenasiat@toimihenkilounioni.fi
 
 
                  YHDISTYKSEN JÄSENASIAT: 
                  Birgitta Kukkonen, jäsensihteeri 
                  birgitta.kukkonen@suomi24.fi 

 
 
 
 

 

huom! Ota talteen t"m"n lehden v"list" yhdistyksemme 
toimihenkil#luettelo. 

 
se sis"lt"" paljon hy#dyllist" tietoa ja saat taitettua sen 
k"tev""n kokoon vaikkapa lompakkoon tai kalenterisi v"liin. 

 
TUnet on jäsenen henkilökohtaisten 

jäsentietojen tarkasteluun ja päivittämiseen 
tarkoitettu verkkopalvelu.  

TUnetin kautta voit tehdä muutoksia 
yhteystietoihisi ja muihin perustietoihisi. 

Voit ilmoittaa palkattomista jäsenyys- 
ajoista, selata jäsenmaksutietojasi ja  

tulostaa jäsenmaksuviitteen sekä  
ilmoittautua kursseille. 

TUnetin kautta voit myös lähettää viestiä liiton 
jäsenmaksupalveluihin. 

 
WWW.TOIMIHENKILOUNIONI.FI 
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Puheenjohtajan kynästä 
 
 

Toimintavuosi yhdistyksessä on jo hyvällä alulla. Erilaisia 
tapahtumia on tulossa useita. Koulutustapahtuma, 
johon on liitetty laskettelumatka Himokselle, on vuoden 
ensimmäinen tilaisuus. Tätä lukiessasi tapahtuma on jo 
ollut. Tästä on ilmoitettu nettisivuillamme ja sähkö-
postitse kaikille, joiden s-postiosoite on yhdistyksen 
tiedossa.  
 
Yhdistyksen 85-vuotisjuhla on 13. maaliskuuta ravintola 
Ziberiassa. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille yhdistyksen 

jäsenille, tarkemmin ilmoituksessa tässä lehdessä. 

Kolmas yhteinen tilaisuus on yhdistyksen sääntö-

määräinen kevätkokous 23. maaliskuuta. Tuossa 

kokouksessa luomme katsauksen viime vuoden 

tapahtumiin ja käymme läpi tilinpäätöksen ja 

vuosikertomuksen. Tästäkin tarkemmin ilmoituksessa 

tässä lehdessä. Varataanpa aikaamme osallistumiselle 

yhteisiin tapahtumiin. 

 

Tilanne työmarkkinoilla on tätä kirjoitettaessa vielä 

neuvotteluvaiheessa useilla sopimusaloilla. 

Teknologiateollisuuden sopimus on erittäin tärkeä, 

koska siinä haetaan myös sopimusta ylärajan vedolle, 

toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden 

työehtosopimusten soveltamiseen. Tilanne on erittäin 

vaikea koska työantajapuoli on livennyt 2007 yhteisesti 

sovitusta menettelystä ja aikataulusta sopimus-

aluerajojen sopimisesta.  

 

 

 

 

Teknologiateollisuuden työehtosopimus  on nyt saatu 

aikaiseksi ja siinä on sovittu rajanvetokysymyksen 

ratkaisuksi puolueeton sovittelija. Asiasta tulisi saada 

ratkaisu tämän vuoden aikana. Monella sopimusalalla 

työehtosopimukset ovat päättyneet ja osalla 

päättyvät lähiaikoina. Liittohallitus on sanonut irti nämä 

sopimukset ja niistä neuvotellaan tai lähiaikoina 

aletaan neuvottelut. 

 

Perinteistä piirin Talvipäivää ei tänä vuonna järjestetä, 

koska liitto on supistanut tuntuvasti piirin käyttöön 

tarkoitettuja varoja. Perinteinen kesäretkeilypäivä 

kuitenkin järjestetään 29.5.2010 Oriveden Rönnillä. 

Seuraa ilmoittelua TreTU- ja Pro-lehdissä, sekä piirin 

nettisivuilla.  

 

Toivotan lopuksi kaikille oikein hyvää talven jatkoa ja 

tulevaa kevättä. Tapahtumissa ja kokouksessa 

nähdään. 

 

 

 

 

 
 

Aarre Riekki 
Puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

TEATTERIIN !TEATTERIIN ! 
 

Hei !  Oletko ki innostunu t  teatteris ta?   
Olemme varanneet  30  l ippua Tampereen Työväen Teat terin  k reis ikomediaan 

 

K a h d e n  h e r r a n  p a l v e l i j a  

tors taina 6 .5 .2010 k lo 19 .00 
 

Käsikirjoitus Carlo Coldoni, suomennos Tyyni Tuulio ja ohjaus Pentti Kotkaniemi. 

Rooleissa TTT:n  parhaimmistoa, mm. Tommi Eronen, Ola Tuominen, Petra Karjalainen, Samuli Muje ja Antti Seppä. 

Hinta on 22 ! / lippu (norm. 28 !) jäsen sekä avec. 

 
Ilmoittautumiset 23.3.2010 mennessä, mieluiten s-postilla aarre.riekki@kotikone.fi  tai puh. 040 5211 847.  

Ilmoita samalla osoite, johon liput postitetaan. Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistuksen ja maksuohjeet. 

 
Pidä ki i ret tä , vain  30  nopein ta mahtuu mukaan! 
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TreTU-lehti lähetetään sinulle, koska olet Tampereen Seudun Toimihenkilöt TU ry:n 

jäsen ja sinulla on jäsenenä oikeus osallistua kaikkiin lehdessä ilmoitettuihin tapahtumiin.  
  Osallistumalla tapahtumiin/koulutuksiin/toimintaamme saat parhaan vastineen jäsenmaksullesi!

 

                                                        Tampereen Seudun Toimihenkilöt TU ry:n   

                PILKKIKILPAILUT 
 

     La  6.3.2010   NÄSIJÄRVELLÄ, AITOLAHDESSA  (Ensilä – Kiikkisensola 5) 
 

Kisat alkavat klo 9.00   !   punnitus klo 14.00   !   siirtymäaika " h  !   sauna lämpöisenä 
 

              Ilmoittautumiset : Eino Yli-Hemmo  p. 0400 621 873, tai paikan päällä 
 
 

                                            (Ajo-ohje : Tre - Jkl tietä n:o 9, käännytään tielle n:o 338 Teisko  
                                                                   - 3,5 km käänny tielle Aitolahti kko.  
                                                                   - 4,5 km päässä tienviitta vas. Ensilä) 

 
 

 

 

     PIIRIN RETKEILYPÄIVÄ 
  
 
                       Varaa jo kalenteriisi  29.5.2010.  
   
    Silloin järjestetään Oriveden Rönnillä TU:n Pirkanmaan 
     Piirin iloinen retkeilypäivä, jossa on tarjolla runsaasti  
                            ohjelmaa ja ajanvietettä.  
 
   Tapahtumasta tarkemmin TreTU:n seuraavassa nume- 
             rossa, Pro-lehdessä sekä nettisivuillamme. 
 

         R#nnill" n"hd""n! 
 
 
 
 
 
 

 

NUORISOJÄSENTEN CURLING-ILTAPÄIVÄ 
 

NYT HARJAT HEILUMAAN JA SIHTI KOHDALLEEN! 
TULE MUKAAN NUORISOJÄSENTEN (ALLE 35 V.) RENTOON CURLING-ILTAPÄIVÄÄN 

LAUANTAINA 20.3. YLÖJÄRVEN JÄÄHALLIIN. 
ALOITAMME KLO 12 LOUNAALLA, JONKA OHESSA TU:N ALUEASIAMIES KERTOO 

AJANKOHTAISISTA TU-ASIOISTA JA VASTAA MAHDOLLISIIN KYSYMYKSIIN. 
ILTAPÄIVÄÄ JATKETAAN CURLINGIN PARISSA NOIN KLO 17 SAAKKA. 
TÄMÄ LAJI SOPII KAIKILLE - LÄHDE SIIS ROHKEASTI MUKAAN! 

 
ILMOITTAUDU 5.3. MENNESSÄ OSOITTEESEEN: TRETU.NUORET@GMAIL.COM. 20 NOPEINTA MAHTUU MUKAAN. 

ILMOITTAUTUMISEN JÄLKEEN SAAT OSALLISTUMISVAHVISTUKSEN SEKÄ MAKSUOHJEET. TAPAHTUMAN HINTA ON 5 EUROA. 

 

Tampereen Seudun Toimihenkilöt TU ry 
 
 

KEVÄTKOKOUS 
 

Paikka  Kalevan Kilta, Teiskontie 8 A, Tre
Aika  tiistai 23.3.2010 klo 18.00 

 
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:n kevätkokoukselle määräämät asiat.  

Lisäksi liiton edustaja kertoo ajankohtaisista asioista. 

 
Ennen kokousta klo 17.00 ruokailu.      Tervetuloa!                 

 

Johtokunta 

 

 

                                                        Tampereen Seudun Toimihenkilöt TU ry:n  

                PILKKIKILPAILUT                PILKKIKILPAILUTPILKKIKILPAILUTPILKKIKILPAILUT

     La  6.3.2010   NÄSIJÄRVELLÄ, AITOLAHDESSA  (Ensilä – Kiikkisensola 5)

Kisat alkavat klo 9.00   !   punnitus klo 14.00   !   siirtymäaika " h  !   sauna lämpöisenä

              Ilmoittautumiset : Eino Yli-Hemmo  p. 0400 621 873, tai paikan päällä

                                            (Ajo         -ohje : Tre - Jkl tietä n:o 9, käännytään tielle n:o 338 Teisko 
                                                                      - 3,5 km käänny tielle Aitolahti kko. 
                                                                   - 4,5 km päässä tienviitta vas. Ensilä)


