
 

Eikö viesti näy oikein? Klikkaa tästä.

    

KUTSU AKTIIVEILLE

LÄHDE KOULUTTAUTUMAAN
MURIKANRANTAAN!

Tule viettämään lauantaita 30.11. neuvottelu- ja
vuorovaikutustaitoja vahvistaen sekä kuulemaan

ajankohtaista uutta neuvottelurintamalta, unohtamatta
kuitenkaan pikkujoulun tunnelmaa :)

Lähtö Tampereen Keskustorilta n. klo 11.00 (ilmoitamme tarkan lähtöajan ja bussin nimen
myöhemmin marraskuun aikana). Aloitamme perille päästyämme lounaalla.

Klo 12.45 alkaen meitä kouluttaa sopimus-asiamies Heidi Mettomäki.

Klo 14.30 Iltapäiväkahvit.

Klo 14.50 Koulutus jatkuu.

Koulutus päättyy klo 17.00 mennessä ja siirrymme Spa-osastolle saunomaan ja
kylpemään. Illan aikana nautimme kevyttä huikopalaa ja pari juomaa palan painikkeeksi.
Huom! Spa-osasto on anniskelualuetta, joten omat juomat eivät ole sallittuja!

Kotiinlähtö viimeistään klo 20.00 mennessä. Bussi palauttaa meidät Keskustorille tai
tipauttaa toivomallesi pysäkille matkan varrella.

https://tampereen-seudun-toimihenkilot-ry.creamailer.fi/email/5d9b4ebad186f


 

 

AIKA: Lauantai 30.11.2019 n. klo 11.00-21.00 
PAIKKA: Murikanranta, Kuterintie 226, Terälahti
OMAVASTUU: Luottamustoimiselle 0 €.

Ilmoittautuminen sähköpostilla
osoitteeseen evjaosto@gmail.com tiistaihin 12.11.2019 mennessä.

Kerro ilmoittautuessasi jäsennumerosi. Kerro myös mahdollinen erityisruokavaliosi.

Muistathan, että maksamatta jättäminen ei ole peruutus ja omavastuun osuus palautetaan vain lääkärintodistusta

vastaan. Ilman pätevää syytä (esim. lääkärintodistus) paikalle saapumatta jääneiltä veloitamme tilaisuudesta koko

omakustannushinnan, 95 €/ henkilö. 

Luottamustoimisten koulutukset syksylle 2019
 

Kaikki koulutukset löydät Pro+.

20.11.2019 - 22.11.2019  Viesti ja neuvottele taitavasti, Kirkkonummi

20.11.2019 - 22.11.2019  Työsuojeluvaltuutettujen koulutus 2.jakso, Kirkkonummi

26.11.2019 - 27.11.2019  Luottamushenkilö työhyvinvoinnin kehittäjänä-koulutus, Kirkkonummi

27.11.2019 - 29.11.2019  Alueellinen luottamusmiesten peruskoulutus 2.jakso, Kirkkonummi

27.11.2019 - 29.11.2019  Yhteistoiminta yrityksissä -koulutus, Kirkkonummi

27.11.2019 - 29.11.2019  Työsuojeluvaltuutettujen koulutus 2.jakso, Kirkkonummi

 

Järjestä työsuojeluvaalit työpaikallanne
Prolainen työsuojeluvaltuutettu toimii toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten
edustajana työpaikan työsuojelutoiminnassa. Hän kehittää ja ylläpitää työhyvinvointia
yhteistyössä työnantajan kanssa. Tästä kirjeestä löydät ohjeet työsuojeluvaalien
järjestämiseen.

Miksi työsuojeluvaltuutettu kannattaa valita?
Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on kirjattu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojeluyhteistoiminnasta. Valtuutetun toimikauden pituus on kaksi vuotta.

Mihin työsuojeluvaltuutettu voi puuttua?

Työsuojeluvaltuutettu ilmoittaa työnantajalle, jos hän havaitsee puutteita työtavoissa, -oloissa tai -
ympäristössä tai terveyttä vaarantavaa ylikuormitusta. Työsuojeluvaltuutettu voi esittää
työhyvinvointihankkeita, yhteisiä ohjeistuksia ja sääntöjä sekä koulutusta.

Jos toimihenkilö löytää parantamisen varaa esimerkiksi työvälineidensä ergonomiassa, hänen
kannattaa ensin ottaa yhteyttä esimieheensä ja työsuojeluvaltuutettuun.

 

http://murikanranta.fi
mailto:evjaosto@gmail.com


Keiden kanssa työsuojeluvaltuutettu toimii?

Prolaisten työsuojeluvaltuutettu toimii tiiviisti yhdessä luottamusmiesten, esimiesten,
työsuojelupäällikön, muun henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa toimihenkilöitä työpaikan työsuojelutoimikunnassa, joten hänen
roolinsa prolaisten edunvalvonnassa on tärkeä.

Mitä muuta työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu?

Työsuojeluvaltuutettu seuraa, että työnantaja noudattaa lakeihin perustuvia työsuojelumääräyksiä
ja osallistuu työsuojelulainsäädännön vaatimiin työsuojelukartoituksiin. Hän on myös mukana
työterveyshuollon kanssa työpaikkaselvityksissä ja mahdollisissa työsuojelutarkastuksissa.

 

 
 Tervetuloa Murikanrantaan!

TreSPro Hallitus / Edunvalvontajaosto

 
 

Yhteystiedot

Tampereen
Seudun Pro ry

Jannentie 2 D 16
33480 Ylöjärvi

(toimistolla ei
päivystystä) 

   

Tampereen Seudun Pron Facebook-sivut

Tarkistathan lisäksi ProPlussasta omat tietosi - vinkkaa myös kaverille!

Meillä on myös Twitter –tili! #TreSPro #TreSProkouluttaa

Osoitelähde:
Tampereen Seudun Pro ry:n jäsenrekisteri.

Jos tahdot poistua postituslistaltamme, otathan yhteyttä 
Ammattiliitto Pron jäsenpalveluun.

 

 

https://www.facebook.com/TresProRy
https://www.proplus.fi/
https://twitter.com/TresProRy
mailto:jasenasiat@proliitto.fi
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