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                              26.-28.8.2011 
 
 Lähtö perjantaina Tampereen linja-autoasemalta Atro 

Vuolteen bussilla n. klo 6. Paluu sunnuntaina samaan
paikkaan n. klo 22. Koulutus pidetään menomatkalla 
laivalla.  

!

Menomatkalla buffet-päivällinen laivalla (Viking Amorella), samoin paluumatkalla 
sunnuntaina (Viking Isabella). Majoitumme Park Alandia Hotellissa 2 hengen 
huoneissa.!
!

Lauantaina on mahdollisuus osallistua 3 tunnin opastettuun kiertoajeluun, jossa 
tutustumme Bomarsundin linnakkeeseen sekä Kastelholman linnaan, käymme 
kahvilla ja kuuluisilla pannukakuilla Jan Karlsgårdenissa sekä museolaiva 
Pommernissa. Tämä kuuluu kaikille matkan hintaan!!
!

Ilmoittautumiset Merville, 3.-20.5. välisenä aikana p. 0400 773 223.   
(Huom! Ilmoitttautuminen on sitova, joten peruutus & omavastuun palautus vaatii lääkärintodistuksen)

 
Kannattaa toimia heti, sillä perinteisesti paikat täyttyvät nopeasti! 
 
Retken hinta: omavastuu jäsenille 60 !, avec 150 !. 
Matkalle tarvitaan passi mukaan! 
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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 

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 

 

 
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 
 

 

Aurinkoista kevättä! 

 

Työmarkkinatilanne tänä keväänä on ollut haastava, 

eikä lakoiltakaan ole vältytty. Tätä kirjoittaessani 

paperiteollisuudessa on parhaillaan menossa 

työtaistelutoimenpiteet. Myös Telia-Sonerassa on 

jouduttu turvautumaan lakkoihin, yhtiön 

saneeraussuunnitelmista johtuen.  

 

Toivotaan, että tilanteet saadaan 

ratkaistua ja lakot tuottavat toivottua tulosta mm. 

työpaikkojensäilymisen ja palkkojen suhteen. 

 

Olemme myös saaneet uuden eduskunnan. 

Toivottavasti mahdollisimman moni kansanedustaja 

olisi palkansaajamyönteinen. Toivotaan myös järkevää 

ja maltillista suhtautumista eläkekysymykseen, 

eläkeikärajan nostamisen sijaan, työurien 

pidentäminen tulisi saavuttaa muilla keinoin.  

 

Työhyvinvointi on avainasemassa, kun mietitään työssä 

jaksamista ja ennenaikaisten työkyvyttömyys-

eläkkeiden ennaltaehkäisyä. 

 

Pron uusi alueellinen toiminta on käynnistynyt. 

Toiminnan painopisteinä ovat elinkeinopolitiikka 

 

 

ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Yhdistyksestämme 

Mervi Heikkilä on mukana alueellisessa johtokunnassa.

 

Yhdistyksemme saunakokous pidetään tänä vuonna 

kesäkuussa Tallinnassa ja koulutusristeily elokuussa 

suuntautuu pitkästä aikaa Maarianhaminaan. Nämä 

matkat tulevat täyttymään nopeasti, joten 

ilmoittauduhan nopeasti, jotta mahdut mukaan!  

 

Kesäkuussa on tarjolla myös koulutusta, johon 

osallistujat palkitaan Tammerfestin lipulla! 

 

Lämmintä ja rentouttavaa kesää kaikille, tapahtumissa 

nähdään! 

 

Sari 

 

 

 

 

 
 

Sari Helenius 
Puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYKSYLLÄ TEATTERIIN: SYKSYLLÄ TEATTERIIN:  
 
5.10.2011 klo 19 TTT:ssä hulvaton farssi:5.10.2011 klo 19 TTT:ssä hulvaton farssi:5.10.2011 klo 19 TTT:ssä hulvaton farssi: 

Maai lman lo pun  hautausto imis to  Maa i lman lo pun  hautausto imis to   
 
Pääosissa Esko Roine ja Kummelit.Pääosissa Esko Roine ja Kummelit. 

 
Lipun hintLipun hintLipun hinta: jäsen 20 a: jäsen 20 € ja avec 30 € €.€ ja avec 30 €. 
 
SITOVAT ilmoittautumiset 21.8.2011 mennessä : harri.sandell@luukku.comSITOVAT ilmoittautumiset 21.8.2011 mennessä : harri.sandell@luukku.com 

Ilmoita samalla osoite, mihin liput postitetaan. Maksa lippusi yhdistyksen tilille 800016Ilmoita samalla osoite, mihin liput postitetaan. Maksa lippusi yhdistyksen tilille 800016--

1225981 viimeistään 26.8.2011, niin vahvistat paikkasi. Maksetut liput posti te1225981 viimeistään 26.8.2011, niin vahvistat paikkasi. Maksetut liput posti te taan taan 

antamaasi osoitteeseen n. kaksi viikkoa ennen esitystä.antamaasi osoitteeseen n. kaksi viikkoa ennen esitystä. 
 

Toimi nopeasti, sillä näitä hauskoja lippuja on rajoitetusti !Toimi nopeasti, sillä näitä hauskoja lippuja on rajoitetusti ! 

kuva: Tampereen Työväen Teatteri 
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SAUNAKOKOUS TALLINNASSASAUNAKOKOUS TALLINNASSA 
 

Järjestöjaosto järjestää 11Järjestöjaosto järjestää 11 --12.6 .2011 jo per inteisen 12.6 .2011 jo per inteisen  

saunakokousmatkan kesäiseen Tallinnaan:an:saunakokousmatkan kesäiseen Tallinnaan: 

 

Lauantai Lauantai 11.6 .11.6 . 

6.30   6.30    Lähtö Tampereen linjaLähtö Tampereen linja --autoaseman ti lausajolaiturilta.ta.autoaseman ti lausajolaiturilta.  

10.3010.30--12.3012.30 Laivamatka Tallinnaan Tall ink Star laivalla.Laivamatka Tallinnaan Tall ink Star laivalla. 

12.4512.4512.45  Siirtyminen hote lli Viruun. (oma bussi mukana Tallinnassa)innassa)Siirtyminen hote lli Viruun. (oma bussi mukana Tallinnassa) 

13.0013.00--15.3015.30 Yhteistilaisuus hotell in kokoustiloissa.Yhteistilaisuus hotell in kokoustiloissa.Yhteistilaisuus hotell in kokoustiloissa. 

15.3015.3015.30  MajoMajo ittautuminen 2 hengen huoneis iin .i ttautuminen 2 hengen huoneis iin . 

16.0016.00--  Vapaata aikaa oman maun mukaan.Vapaata aikaa oman maun mukaan.  

 

Sunnuntai 12.6 .Sunnuntai 12.6 .Sunnuntai 12.6 . 

7.007.00--11.0011.00 Aamiainen hotell issa & vapaata aikaa. (Huone iden luuovutus viimeistään klo 12).Aamiainen hotell issa & vapaata aikaa. (Huone iden luovutus viimeistään klo 12). 

16.0016.0016.00  Bussi lähtee hote lli lta satamaan.Bussi lähtee hote lli lta satamaan.Bussi lähtee hote lli lta satamaan. 

17.3017.30--19.30 19.30  Laivamatka HelsinkiiLaivamatka Helsinkii n Tallink Superstar laivalla.n Tallink Superstar laivalla. 

20.0020.0020.00  Bussi lähtee Tampereelle.             (Aikataulumuutokset mahdollisia)Bussi lähtee Tampereelle.             (Aikataulumuutokset mahdollisia) 

 

 

Matkan hinta yhd istyksemme jäseneltä vain 40 Matkan hinta yhd istyksemme jäseneltä vain 40 ! , avecilta 80 ! ja lapset alle 17v. 60 !.! , avecilta 80 ! ja lapset alle 17v. 60 !. 

 

SITOVAT ilmoittautumiset 11.5.2011 mennessä harr i.sandell@luukku.comSITOVAT ilmoittautumiset 11.5.2011 mennessä harr i.sandell@luukku.com 

Ilmoita matkaan lähtevien etuIlmoita matkaan lähtevien etu-- ja sukun imi, syntymäaika, kansalaisuus ellei suomi, sähköpostioso ite ja  ja sukun imi, syntymäaika, kansalaisuus ellei suomi, sähköpostioso ite ja 

puhelinnumero. Ilmoittautumisen jälkeen puhelinnumero. Ilmoittautumisen jälkeen maksu suoritettava 15.5. mennessä yhdistyksen til ill e Sampo maksu suoritettava 15.5. mennessä yhdistyksen til ill e Sampo 

800016800016--1225981, millä vahvistat osallistumises i, peruutuspalautukset vain lääkär intodistuksella. 1225981, millä vahvistat osallistumises i, peruutuspalautukset vain lääkär intodistuksella.  

Toimi nopeasti, s illä paikkoja on rajoitetusti.Toimi nopeasti, s illä paikkoja on rajoitetusti. 

 

Muistathan ottaa voimassa olevan passin tai viraMuistathan ottaa voimassa olevan passin tai vira l lisen EUl lisen EU --henkilökort in mukaan!henkilökort in mukaan! 

Mahdolliset tiedustelut Harri Sandell 0400 448 819.Mahdolliset tiedustelut Harri Sandell 0400 448 819. 

 

Lähde mukaan !Lähde mukaan ! 
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