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Nyt on syytä suunnata raskaalla askeleella pe 10.12. klo 17 
Ravintola Haraldiin, jossa tarjoillaan pätevän viikinkievään 

lisäksi tuhti paketti TU-tietoutta: 
Toimihenkilöunionin sopimusala-asiamies kertoo TU:n viimeisimmät kuulumiset mm. TU-Suora 

yhdistymisestä, muista ajankohtaisista asioista ja vastaa mahdollisiin kysymyksiinne. 

 
 

Ruoasta ja juomasta täydellä vatsalla sopii siirtyä seuraavalle 
rastille Pakkahuoneelle todistamaan hevikansan loppuvuoden 
kovinta tapahtumaa, kun lavalle kiipeää klo 19.45 esittelemään 

päivän keikkakuntoaan legendaarinen 
 

W.A.S.P. 
 
 
 

Vain 30 nopeinta mahtuu mukaan, ja koska 
yhdistys tarjoaa koko lystin naurettavaan 10 
euron hintaan, kannattaa ilmoittautumisen 
kanssa pitää kiirettä!  
 
Ota siis yhteys hetimiten Merviin,  
puh. 0400 773 223. 
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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 

 

pankkitili: Sampo 800016 – 1225981 

 

OSUUSKUNTA TEKTA: 
Teiskontie 1, tsto 6, 33500 TAMPERE 

 

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 PALVELEE PÄIVISIN:  
                    

 

                  Helsingin päätoimisto, puh  09 1727 3440  

                  jasenasiat@toimihenkilounioni.fi 

 

                  YHDISTYKSEN JÄSENASIAT: 
                  Birgitta Kukkonen, jäsensihteeri 

                  birgitta.kukkonen@suomi24.fi 

 

 

 

 

 

 

 

I lmoitte lemme joistak in tapahtumistamme vain  sähköpost itse.   

Jos si i s tahdot  t ietää nJos si i s tahdot  t ietää n i istä ensimmäisenä, päiv itä si istä ensimmäisenä, päiv itä s --post it ietosi TU:n rek ister iin :post it ietosi TU:n rek ister iin :post it ietosi TU:n rek ister iin : 
 

1) Mene nettisivuille "  http://www.toimihenkilounioni.fi 
2) Kirjaudu jäsensivuille " Syötä tunnukseksi jäsennumerosi (jäsenkortista) ja salasanaksi syntymäpäiväsi (kahdella numerolla)  

ja sen perään kutsumanimesi kolme ensimmäistä kirjainta (ISOILLA KIRJAIMILLA). 
3) Mene vasemmassa valikossa kohtaan "  TUnet sähköinen asiointijärjestelmä jäsenille 

4) Klikkaa Kirjaudu tästä TUnettiin ja seuraa ohjeita (eli miten kirjaudutaan sisälle palveluun) 
5) Klikkaa vasemmassa valikosssa  Omat tiedot " Päivitä yhteystietojasi " kun olet tehnyt muutokset klikkaa Päivitä. 

 
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 
 

 
Kylmää riittää sekä sää- että työmarkkinarintamalla.

Kuluva syksy on ollut rankkaa aikaa monessa 

yrityksessä, itsekin olen juuri keskellä rankinta yt-

neuvottelurumbaa. Tässä vaikeassa taloudellisessa 

tilanteessa huoli oman työpaikan säilyvyydestä on 

jokaisella suuri ja luottamusmiehenkin voimavarat 

rajallisia. Muistetaan kaikki pitää huolta toisistamme ja 

tukea myös sitä luottamusmiestä, yhdessä olemme 

vahvempia! 

 

Mukavaa katkoa, tähän välillä ankeaankin arkeen, 

tarjosivat Chicago-teatteri ja Tallinnan 

koulutusristeily. Kiitokset vielä kaikille aktiivisille 

risteilijöille. Hienoa seurata, miten innokkaasti kaikki, 

jopa avecitkin, osallistuivat koulutukseen ja antoivat 

siihen oman panoksensa. 

 

Ammattiliitto Pron kohtalo on edelleen auki, vasta 

Ammattiliitto Suoran marraskuun alun kokoukset tulevat 

ratkaisemaan miten yhdistymishankkeessa käy. 

Seuraillaan tilannetta ja seuraavassa lehdessä jo sitten 

tiedämmekin varmasti olemmeko vielä Toimihenkilö-

unionin jäseniä vai Prolaisia. 

 

Lapsille on vielä edessä Hyvää Yötä, Herra 

Hakkarainen -lastenteatteria ja vähän isommille 

Saariluomaa selvin päin pikkujouluissa, siellä nähdään! 

 

Tervetuloa kaikki yhdistyksemme vaalikokoukseen, 

kokouskutsu löytyy lehdestä. Tulkaapa mukaan 

kuulemaan ja vaikuttamaan! 

 

Alkuvuodesta on tarjolla jälleen koulutusta ja virkistystä 

luottamustoimisille, pistäkää ajankohta jo valmiiksi 

kalenteriin. 

 

Voimia pimeään syksyyn ja talveen! 

 

 

 

 

 

 
 

Sari Helenius 
Puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

YHDISTYKSEN NUORISOLLE LUVASSA VUODEN HAUSKIN LIVESHOW !!!  
Anne ja Ellu – mukana myös Vesa! 

 

 

 

 

Heli Sutela 

Minna Koskela  

Ilkka Merivaara 
 

 

Järjestämme koulutustilaisuuden torstaina 25.11. alle 35-vuotiaille Tampereen Seudun Toimihenkilöiden 

jäsenille.  Klo 18 alkaen tarjolla on suolaista iltapalaa ja koulutuksessa klo 18.30 alkaen TU:n alueasiamies 

kertoo ajankohtaista ay-asiaa sekä vastailee osallistujien kysymyksiin työelämän askarruttavista asioista. 

Koulutuksen jälkeen siirrytään seuraamaan hulvatonta liveshowta Annen ja Ellun pariin: esitys alkaa 

Tampere-talossa klo 20. Koulutuspaikka ilmoitetaan osallistumisvahvistuksen yhteydessä. 

Tapahtuman omavastuu on 10 euroa. Ilmoittaudu 12.11. mennessä osoitteeseen tretu.nuoret@gmail.com. 

Ilmoittaudu nopeasti, sillä paikkoja on tarjolla rajoitettu määrä. Ilmoittautumisen jälkeen saat paluuviestin, 

jossa on tarkemmat tiedot tapahtumasta. Tervetuloa mukaan – kummanki kaa! 

 

Terveisin nuorisoprojektin poppoo 

 

 

  K-14   K-14   K-14  K-14  K-14  K-14   K-14



TreTU    4/2010  

 
 

 

 

 
 

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!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Luottamushenkilö! 
 
 

Varaa jo kalenteriisi  29. - 31.1.2011 
yhdistyksemme perinteistä koulutusviikonloppua varten. 

Koulutus pidetään tällä kertaa Kalev Spa Tallinnassa 
ja sinne on mahdollista ottaa perhe mukaan. 

 
Kutsu luottamushenkilöille tulee lähempänä 

ajankohtaa sähköpostilla. 
 

Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut 
kuluvan vuoden aikana, voit ilmoittaa uuden 

osoitteesi Laitisen Jukalle: 
 

jukka.laitinen@huurre.com 

 

 

Tampereen Seudun Toimihenkilöt TU ry 

 
 

VAALIKOKOUS 
 

Paikka  Kalevan Kilta, Teiskontie 8 A 

Aika  tiistai 23.11.2010 klo 18.00 
 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:n  
määräämät vaalikokousasiat. 

 
Ennen kokousta klo 17.00 ruokailu. 

 

Tervetuloa!                  

 

Johtokunta 

 


