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Tampereen Seudun Toimihenkilöt TU ry 

 

Ammattiliitto Pro 

 
  

 
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 

 

pankkitili: Sampo 800016 – 1225981 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
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 liiton jäsensivuilla, osoitteessa www.proliitto.fi. 

 

 

 
                  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: 
                  Birgitta Kukkonen, jäsensihteeri 

                  birgitta.kukkonen@suomi24.fi 

 

 

 

 

 

huom! Ota talteen t"m"n lehden v"list" yhdistyksemme 

toimihenkil#luettelo $011. 

 
se sis"lt"" paljon hy#dyllist" tietoa ja saat taitettua sen 

k"tev""n kokoon vaikkapa lompakkoon tai kalenterisi v"liin. 

 
Jäsensivusto liiton nettisivuilla on jäsenen 

henkilökohtaisten jäsentietojen tarkasteluun ja 
päivittämiseen tarkoitettu verkkopalvelu.  

Jäsensivujen kautta voit tehdä muutoksia 
yhteystietoihisi ja muihin perustietoihisi. 

Voit ilmoittaa palkattomista jäsenyys- 
ajoista, selata jäsenmaksutietojasi ja  

tulostaa jäsenmaksuviitteen sekä  
ilmoittautua kursseille. 

Voit myös lähettää viestiä liiton 
jäsenmaksupalveluihin. 

 
WWW.PROLIITTO.FI 
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Puheenjohtajan kynästä 
 

 

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2011 ja tervetuloa 

Ammattiliitto Pron jäseniksi! 

 

Kaikki olette jo varmaan saaneet uudet jäsenkortit, 

joissa Toimihenkilöunionin jäsennumerot säilyivät 

ennallaan ja kalenteritkin sitten pitkän odottelun 

jälkeen viime viikolla saapuivat. Kalenterit ovat 

saaneet paljon palautetta. Ulkoasussa ja 

rakenteessa on jouduttu kiireisestä ja haasteellisesta 

aikataulusta johtuen tekemään kompromisseja. Jotta 

kalenterit saatiin vielä tammikuussa ja kotimaisin voimin 

toteutettua, kierrerakenne ei ollut mahdollinen. 

Yritetäänpä kuitenkin elää näiden kalentereiden 

kanssa tämä vuosi, niin eiköhän ensi vuonna saada 

taas sellainen kalenteri, joka täyttää mahdollisimman 

monen toiveet ja kriteerit. 

 

Uusi liitto tuo mukanaan uudet haasteet. Liiton 

henkilökunta muodostuu nyt kahden aiemman liiton, 

Toimihenkilöunionin ja Suoran, entisistä henkilöstöistä. 

Samoin hallitukseen ja edustajistoon kuuluu molempien 

aiempien liittojen edustajia. 

Alueellinen toiminta lähtee liikkeelle helmikuussa, myös 

uusin voimin. 

Tämän kaiken yhteen hitsautuminen ja toimiminen 

yhtenä uutena liittona, Ammattiliitto Prona, vie 

varmasti oman aikansa. Yritetään tehdä kukin 

parhaamme tämän eteen. 

 

 

 

 

Yhdistyksessämme vuosi on jälleen lähtenyt vilkkaasti 

liikkeelle. Tapahtumia suunnitellaan ja puuhataan ja 

ensimmäiset ovat jo olleet ja menneetkin. 

Luottamushenkilöiden koulutusviikonloppu Tallinnassa 

keräsi jälleen mukavan osanottajajoukon. 

Kiitokset vielä Hännisen Samille aina niin hyvästä 

koulutuksesta! Ja puolisot ja lapsetkin tuntuivat 

viihtyvän reissulla hyvin. 

 

Tervetuloa jälleen mukaan järjestämiimme tapahtumiin 

ja Kevätkokoukseen maaliskuussa. 

Nopeus on taas valttia, eli ilmoittautukaa nopeasti, heti 

lehden tultua (tai annetun päivämäärän puitteissa), 

jotta varmasti mahdutte mukaan. 

 

Nähdään! 

 

Aurinkoista kevättalvea toivottaen, 

 

Sari 

 

 

 

 

 
 

Sari Helenius 
Puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KummanKumman ki  Kaaki  Kaa      Vielä muutama paikka jäljellä!!! 

 
Koulutus ja “Kummanki kaa” -esitys järjestetään 23.2. keskiviikkona alle 35-vuotiaille Tampereen Seudun 

Toimihenkilöiden jäsenille. 
Tapahtuma alkaa klo 18 Ravintola Mylläreissä pienellä suolaisella piirakalla ja salaatilla. 

Tämän jälkeen Heidi Mettomäki kertoo Ammattiliitto Pro:sta ja vastaa mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 
 

Noin klo 19.30 siirrymme Tampere-talolle nauttimaan esityksestä. Omavastuu tapahtumaan on 10 euroa.
 

Ilmoittaudu välittömästi osoitteeseen tretu.nuoret@gmail.com.  
Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä erikoisruokavaliosta. 

Omavastuuosuuden (10 e) voi maksaa tilille Sampo 800016-1225981 viitteellä Kumman kaa. 
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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!

 

 

 

  

 

 

 

 

 
SEKÄ MAKSUOHJEET. TAPAHTUMAN HINTA ON 5 EUROA. 

 

 

 

 

 

Sappee kutsuu! 
 

Järjestämme jäsenillemme 9.3. koulutuksen tärkeästä aiheesta,  

T y ö h y v i n v o i n t i  j a  t y ö s s ä  j a k s a m i n e n  
 

                   Koulutus pidetään Kalevan  

              killassa, osoitteessa Teiskontie 8 A, 

               ja koulutuksen yhteydessä tarjoillaan  

             osallistujille lämmin ruoka sekä kahvit. 

 

Koulutukseen osallistuneille tarjoamme päivälipun 12.3. Sappeen 
laskettelukeskukseen ilmaiseksi, ja mukaan voi ottaa myös puolison ja 

lapset ryhmälipun hinnalla!  
 

Kyydin lisäksi tarjoamme kaikille lähtijöille bussissa aamupalan sekä päivällä 
Sappeessa pienen evään. Bussikuljetus lähtee 12.3. (Atro Vuolteen bussi) klo 9 

Tampereen linja-autoasemalta ja paluu klo 17 Sappeesta. 

Ilmoittautumiset Merville pe 4.3. mennessä, puh. 0400 773 223. 

SEKÄ MAKSUOHJEET. TAPAHTUMAN HINTA ON 5 EUROA.

 

Tampereen Seudun Toimihenkilöt TU ry 
 
 

KEVÄTKOKOUS 
 

Paikka  Kalevan Kilta, Teiskontie 8 A, Tre
Aika  tiistai 15.3.2011 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 

 

 


