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PUHEENJOHTA JAN KYNÄSTÄ

Olemme ykkösiä. Ammattiliitto Pro on valinnut 
nyt kahdesti vuoden prolaisen yhdistyksen. Ja heti 
toisella kerralla valinta osui kohdallemme ja mei-

dät palkittiin vuoden 2018 prolaisena  yhdistyksenä. Pe-
rusteluina valinnalle mainitaan muun muassa, että yhdis-
tys on panostanut jäsenten koulutus- ja tiedotustoiminnan 
kehittämiseen. Jäsenille ja luottamushenkilöille tarjotaan 
useita erilaisia koulutuksia, ja yhdistyksen jäsentapahtu-
mat saavat liikkeelle kaikenikäisen jäsenistön. Noihin kah-
teen lauseeseen on valintaraati kiteyttänyt juuri sen mitä 
olemme halunneet toiminnassamme toteuttaa. Vuosittai-
set hallintomme suunnittelu- ja kehittämistilaisuudet sekä 
herkällä korvalla vastaanotetut jäsenistöltä tulleet ehdo-
tukset toimintamme suuntaviivoista ovat edesauttaneet 
toteuttamaan jäseniä kiinnostaneita lukuisia tilaisuuksia 
ja tapahtumia. Eli suuri kiitos tästä huomionosoituksesta 
kuuluu kaikille jäsenille. 

Parempaa tiedottamista ja laadukkaampaa toi-
mintaa. Jatkossakin tarkoituksemme on pitää kaasujalka 
kunnossa ja mennä vauhdikkaasti eteenpäin. Kehitämme 
entisestään tiedottamistamme laadukkaista ja monipuoli-
sista tilaisuuksistamme. Jotta tiedonkulku olisi mahdolli-
simman sujuvaa on syytä jokaisen huolehtia, että sähkö-
postiosoitteet ovat ajan tasalla, sillä kattavin tiedottaminen 
tapahtuu niiden kautta. Huomioittehan myös eri tilaisuuk-
siin liittyvät ohjeet, koska haluamme, että kaikki jäsenet 
ovat tässä suhteessa tasavertaisia. Vaikka pyrimme siihen, 
että kaikki halukkaat pääsisivät mukaan, niin valitettavasti 
joissakin tilaisuuksissa osanottajamäärää joudutaan rajoit-
tamaan. Tästä kuitenkin kerromme aina kun tilaisuus niin 
edellyttää. 

Erinomaisen hyvää ja aurinkoista kesää kaikille. Ja toi-
vottavasti tapaamme tulevissa yhdistyksemme järjestämis-
sä tilaisuuksissa!

Jukka Laitinen          
puheenjohtaja
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”MINÄ LÄHDEN POHJOIS-KARJALAAN...” 

   

Koulutuksen aiheena on ”Stressi, hyvinvointi ja 
jaksaminen”. Mikä aiheuttaa stressisi? Tee suunni-
telma stressiä aiheuttavien asioiden hoitamiseksi. Le-

pää riittävästi ja lataa akkujasi hyvällä. Sopimusala-asiamies 
Jussi Hartikaisen koulutus sopii kaikille alasta riippumatta.

 Lähtö perjantaina 6.9.2019 klo 13 bussilla Keskusto-
rilta. Majoitumme Lomakeskus Huhmarissa, jossa on 
erilaisia ja eri kokoisia 2-4 hengen loma-asuntoja. Lisämak-
susta on mahdollista järjestää rajoitettu määrä 1 hengen 
majoitustiloja. Omavastuuhintaan kuuluu kuljetuksen, ma-
joituksen ja koulutuksen lisäksi Vesimaailmakylpylä sekä 
useita ruokailuja Huhmarissa; perjantaina buffetpäivällinen, 
lauantaina ja sunnuntaina aamiaiset sekä lauantaina lou-
nas, päiväkahvit ja päivällisbuffet. Sunnuntaina ohjelmassa 
myös hintaan kuuluvat opastettu vierailu Valamon luos-
tariin, lounas ravintola Trapesassa sekä viinehtimövierailu, 
sis. viini- ja viskikierroksen Valamon omassa viinituvassa.

Kerro ilmoittautuessasi jäsennumerosi, kaikkien osallis-
tujien nimet sekä mahdolliset erityisruokavaliot. Vahvis-
tusviestin saatuasi voit maksaa omavastuun osuuden Tam-
pereen Seudun Pro ry:n tilille FI10 5730 0820 6929 17. 
Viitenumeron maksullesi saat vahvistuksessa. Maksu pitää 
suorittaa 15.7.2019 mennessä. 

AIKA: Perjantai 6.9.2019 klo 13 
- sunnuntai 8.9.2019 noin klo 22
PAIKKA: Huhmari (Polvijärvi) 
- Valamo (Uusi-Valamo)
OMAVASTUU: 60 €/jäsen ja 200 €/avec.
ILMOITTAUTUMINEN: Sitovat ilmoittautumi-
set sähköpostilla osoitteeseen:
koulutusjaosto@gmail.com alkaen maanantaina 
3.6.2019 klo 09:00, viimeistään kuitenkin 20.6.2019. 
Paikkoja on rajoitetusti.

Muistathan, että maksamatta jättäminen ei ole peruutus 
ja omavastuun osuus palautetaan vain lääkärintodistusta 
vastaan. Ilman pätevää syytä (esim. lääkärintodistus) pai-
kalle saapumatta jääneiltä veloitamme tilaisuudesta koko 
omakustannushinnan, 235 €/ hlö.

 Lähde avecin kera tai yksin, matkaseuraa löytyy iloisesta 
joukostamme! Tervetuloa! 

Terveisin
TreSPro Hallitus / Koulutusjaosto 
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JUICE-ELOKUVA  
TAMMIKUUSSA

Uudet jäsenemme pääsivät tam-
mikuussa elokuviin. Elokuvailta 
järjestettiin yhdessä sisaryhdis-

tystemme Tampereen toimihenkilöiden, 
Nokian toimihenkilöiden sekä Pirkan-
maan Teknologiatoimihenkilöiden kans-
sa. Paikalla oli parikymmentä innostunut-
ta TreSProlaista sekä muutama hallituksen 
jäsen. Ennen valojen sammumista kukin 
yhdistys esittäytyi lyhyesti, ja kertoi muun 
muassa alkuvuoteen suunnitelluista ajan-
kohtaisista tapahtumista. Illan elokuvaksi 
valitsimme juuri ennen joulua ensi-iltansa 
saaneen Juice-elokuvan. Juice tuskin jät-
ti kylmäksi ketään – elokuva kirvoittikin 
vilkkaan keskustelun sanataiteilijan elä-
män käänteistä ja upeista lyriikoista. 

Miten sinä toivoisit uudet jäsenet otet-
tavan vastaan yhdistyksemme toimin-
taan? Vinkkejä otetaan vastaan osoittees-
sa tresprory@gmail.com
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TRESPRON  
KOKKAUSILTA

Lauantaina 12.1 Tampereen Seu-
dun Pro ry:n nuoret kokoon-
tuivat Lapinniemeen Holiday 

clubin tiloihin kokkailemaan keittiö-
mestari Mika Pessin opastuksella. 
Etukäteen olimme valinneet illan me-
nuksi Pehmeän Kuplivaa, joka sisälsi 
shampanjarisottoa ja yrttibroileria, 
sekä jälkiruoaksi viinivaahtoa ja mari-
noituja hedelmiä. 

Iltamme alkoi klubikeittiölle saavut-
tuamme pienellä herkullisella suola-
palalla sekä lasillisella kuohuvaa. Al-

kupalat nautittuamme saimme pukea 
essut päälle ja jakauduimme ryhmiin. 
Kullekin ryhmälle jaettiin omat teh-
tävänsä. Keittiömestari opasti, kuinka 
ruoat saadaan alulle ja mitä kannattaa 
ottaa huomioon kunkin ruokalajin 
kohdalla. Ruokien valmistaminenhan 
meiltä nuorilta sujuikin kuin tanssi, 
ja jutustelemaankin ehdittiin. Mitään 
paineita ei tarvinnut ottaa, koska am-
mattilaisen elkein mutta rennolla ot-
teella Mika apuna hääri. Kun ruoat 
olivat valmiita, Mika vielä tarkisteli 

tuotokset läpi ja teki pienet loppusi-
laukset ennen kuin aloitimme ruokai-
lun. Ruokien tarjoilusta sekä juomista 
meillä oli vastaamassa koko ajan myös 
tarjoilija paikan päällä. Todella hyvää 
aikaansaannoksemme oli ja taputukset 
ansaitsimme koko porukka. Ilta meni 
ehkä liiankin nopeasti, kuten aina kun 
mukavaa on. Tästä on hyvä jatkaa ja 
seuraavaa tapahtumaa odotellenkin jo 
innolla! 

Johanna
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Keskiviikkona 20.2.2019 kokoonnuimme liittomme 
Pron aluetoimistolle Klingendahliin, kun teatterioh-
jaaja Marja-Leena Haapanen kertoi meille ilmai-

sutaidosta. Hän kertoi käytännönläheisin ja myös humo-
ristisin esimerkein, kuinka ilmaisutaidolla on merkitystä 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

ILMAISUTAITO ON AMMATTITAITOA:
ILMAISUTAITOA OPPIMASSA

Kävimme vilkasta keskustelua kokemuksistamme eri 
tilanteissa. Oliko tilannetajua tai pelisilmää? Tilaisuuden 
aluksi nautimme salaattia sekä kahvia ja teetä. Aluetoimis-
ton neuvottelutila oli sopivan kokoinen paikka koulutuk-
selle. Kotiin viemiseksi osallistujat saivat Pron heijastimen 
saadun opin lisäksi.  
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SALIBANDY

Kävimme yhdistyksen voimin 
ensimmäistä kertaa tutustumas-
sa myös hienoon lajiin nimeltä 

salibandy. Pääsimme tamperelaisen 
Classicin kunniavieraina seuraamaan 
ensimmäisen kierroksen play-off  ot-
telua, jossa vastassa oli Indians Es-
poosta. Alkuunhan he pysyivätkin 
ihan mukavasti mukana ottelussa, 
mutta siten alkoi Classicin ylivoi-
ma näkyä ja he menivät menojaan. 
Ottelu taisi päättyä lukemiin 7-2. 
No sittemminhän Classicista lei-
vottiin vieläpä Suomen mestari-
kin, että ei Espoolaiset huonolle 
porukalle hävinnyt. Oli muuten 
neljäs peräkkäinen Suomen mes-
taruus Classicille.

Tilaisuus alkoi tietenkin hyvällä 
ruoalla ja asiaan kuuluvilla juo-
milla Classicin vip-tiloissa. Olivat 
vieläpä hommanneet mieluisan 
puhujankin meitä viihdyttämään, 
eli Korven Ranen. Ranella oli 
tapansa mukaan hyvät jutut ja po-
rukka viihtyi. Yleensä tilaisuuteen 
tulee kummankin joukkueen val-
mentajatkin mutta tällä kertaa Es-
poolaisten valmentajaa ei näkynyt. 
Oli ilmeisesti suivaantunut, kun 
Classic valitsi Indiansin vastusta-
jakseen, eikä huonointa joukkuet-
ta, kuten moni voisi kuvitella. No 
sellaista peliähän aina vähän yrite-
tään pelailla kulisseissa. Eipä ollut 
apuja siitä.

Ottelu oli sinänsä viihdyttävää katsottavaa ja nopeutta 
riitti, olihan kyseessä kuitenkin maailman paras salibandy-
joukkue. Classic nimittäin voitti seurajoukkueiden cupin. 
Puheenjohtajamme Jukka Laitinen sai myös kunniateh-
tävän. Hän sai olla mukana valitsemassa ottelun parhaita 
pelaajia ja julistamassa ne ottelun päätyttyä. Hän sai myös 

melkoisen ylennyksen, kun hänet esiteltiin Ammattiliitto 
Pron puheenjohtajana. :)

Tilaisuudessa meitä oli toistakymmentä penkkiurheilijaa 
ja toiseen peliin pääsi vielä kaksi, koska saimme parit va-
paaliputkin. Että kiitos vaan Classicin toiminnanjohtajalle, 
Pasi Peltolalle.
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VUOSIKOKOUSVALINNAT

Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin tuttuun 
tapaan Puistotornissa maaliskuun alussa, mut-
ta siihen tuttuus sitten jäikin. Pirkanmaan alue-

toimikunta oli varannut Puistotornista useamman 
kokoushuoneen ja kokouksen päätteeksi meillä oli 
usean yhdistyksen yhteinen tilaisuus ruoan, juoman ja 
viihteen parissa. Yhdistysten väki pääsi tutustumaan 
toisiinsa ja vaihtamaan kuulumisia, keskustelemaan 
mahdollisesta yhteistyöstä ja onnittelemaan uusia 
hallitusten jäseniä tuoreeltaan. Iltaa siivitti koomikko 
Jussi Purontakanen ja nauruhermot saivat kyytiä – 
jalat kipeäksi sai puolestaan bilebändi Afterburners. 

Itse kokouksessa käytiin läpi mennyttä ja katsas-
tettiin tulevaa, hyväksyttiin sääntömuutos ja valittiin 
uusi hallitus. Hallituksessa vuodelle 2019 vaikuttavat 
puheenjohtaja Jukka Laitinen, ja jäseniksi valittiin 
Seppo Hakala, Sari Helenius, Keijo Kolkkinen, 
Riitta Koskinen, Hannele Laine, Joanna Leino, 
Mari Männistö, Jukka Rautalin, Satu Ruisniemi 
ja Johanna Vuorma. 

TreSPro kiittää kaikkia osallistujia!

Jussi Purontakanen viihdyttää yleisöä
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TresPron aktiivinen luottamustoimisten joukko 
suuntasi 4.5. kohti Seinäjokea kouluttautumaan 
Riku Vesapuiston johdolla uuteen 2020 voi-

maan tulevaan vuosilomalakiin sekä ProNosteeseen 
ja Pron tarjoamiin 50+ koulutuksiin, joilla voidaan 
suorittaa aktiivisuusmallin edellyttämiä aktiivisuus-
jaksoja.

Rikun koulutus innosti ryhmän aktiiviseen keskus-
teluun ja edes tiedossa oleva illan ohjelma ei saanut 
meitä lopettamaan koulutusta ajoissa =).

Illalla ryhmämme siirtyi Kyrö Distilleryn vierailu-
keskukseen tutustumaan Isokyrön vanhan meijerin 
uuteen elämään. Hostimme asiantuntevalla opastuk-
sella tutustuimme sekä historiaan Napuen taistelusta 
alkaen että nykyiseen tislaamon toimintaan ja kuu-
limme hieman myös tulevaisuuden suunnitelmista.

Illallinen ei jättänyt ketään nälkäiseksi ja illan päät-
teeksi saimme vielä hengen ravintoakin hyvän musii-
kin muodossa, jota meille tarjoili Maria ja Christian 
duo.

EDUNVALVOJIEN KOULUTUSMATKA SEINÄJOELLE

TresPron luottamustoimiset kouluttautuivat ja 
virkistyivät Pohjanmaalla

Tislaamokierroksella pannuja ihmettelemässä.

Kierroksen päätteeksi maisteltiin.
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Kalevan Kilta
Juhla-, koulutus- ja kokoustila
Kalevan Kilta , juhla-, koulutus- ja kokoustila, on lähellä Tampereen keskustaa. Hyvät kulkuyhteydet, 
sijainti aivan Kalevan kirkon vieressä sekä lähellä ilmaista parkkitilaa.

Juhla-, koulutus- ja kokouskäyttöön sekä yksityistilaisuuksiin vuokrattavassa tilassa on 250 neliötä, juhla-
sali, kahvio, oleskelutila ja keittiö. Juhlasalissa on esiintymiskoroke ja piano. Langaton internet-yhteys. 
Tilaan mahtuu 100 vierasta istumapaikoille. Eteisaulasta löytyy vaatesäilytys.

Tilan vuokra on 400 €/vuorokausi + siivous, tuntiveloitus sopimuksen mukaan.
Tampereen Seudun Pro ry:n jäsenille jäsenkortilla hinta vain 150 €/vuorokausi,  
kun huolehdit itse tilan siivouksesta!

Kalevan Killan vuokraus:
Tampereen Seudun Pro ry
Jukka Rautalin
040-868 1584
kalevankilta@gmail.com
www.facebook.com/kalevankilta/
Kalevan Kilta, Teiskontie 8 A, 33540 TAMPERE
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TIESITKÖ, ETTÄ...

Jäsenet voivat anoa yhdistykseltä stipendiä 
suoritettuaan opintosuorituksen ammatil-
lisessa koulutuksessa, ammattikorkeakou-

lussa, yliopistossa tai Ammattiliitto Pron ay-
tutkinnon. Stipendit ovat joko 50 € tai 100 € 
riippuen opintokokonaisuudesta. Yhdistyksen 
hallitus päättää stipendin suuruuden tapaus-
kohtaisesti.

Vapaamuotoiset hakemukset, joista pitää 
ilmetä hakijan nimi, jäsennumero, sekä opin-
tosuorituksen nimi ja suoritettujen opintojen 
ajanjakso. Hakemukseen tulee liittää opintoto-
distus.

Hakemukset lähetetään sähköpostilla joko 
yhdistyksen sihteerille Joanna Leinolle, s-posti  
jole@pispala.net  tai yhdistyksen puheenjohta-
jalle Jukka Laitiselle, s-posti jukka.h.laitinen@
outlook.com 

STIPENDEISTÄ TIETOISKU 

Pro-klubissa jäsenet
• keskustelevat ja ottavat kantaa työpaikan asioihin, 
 työolojen, palkkojen ja muiden työsuhteen ehtojen 
 parantamiseksi. Sovitut asiat on hyvä kirjata ylös.
•  huolehtivat siitä, että prolaisilla on hyvä yhteishen- 
 ki, toivottavat uudet työkaverit mukaan ja jäsenek- 
 si liittoon.
•  tukevat henkilöstön edustajia työpaikan edunvalvon- 
 nassa.
Onko sinun työpaikallasi Pro-klubi ja / tai Pro-vas-
taava?

Liiton tuki klubeille ja Pro-vastaaville:
Pro tarjoaa vastaaville koulutusta tehtäväänsä, tie-
dotusta työmarkkina- ja Pro-asioista sekä tapaamisia 
muiden aktiivien kanssa. Aluekeskusten sopimusala-
asiamiehet tukevat klubien käynnistymistä ja toimin-
taa. 

 PRO-KLUBITOIMINTA Jos klubi tarvitsee rahoitusta, siitä sovitaan yhdistyk-
sen kanssa. Tampereen Seudun Pro ry kannustaa jäseni-
ään toimimaan työpaikoilla perustettavien Pro-klubien 
parissa sekä tukee toimintaa taloudellisesti sovittujen 
sääntöjen mukaisesti.  Tuemme klubien toimintaan liit-
tyviä tapahtumia harkinnan mukaan, noin 15 € per osal-
listuja. Säännöt tuen hakemiselle ovat seuraavat:
1) tee hakemus etukäteen
2) hakemuksesta tulee selvitä tilaisuuden luonne ja oh-
jelma
3) kerro, mitä osuutta tapahtuman/ tapaamisen kustan-
nuksista haet

Ohjelman tulee sivuta Pron toimintaa/ työsuhdeasi-
oita.

Emme tue alkoholitarjoiluja, mutta voimme tukea 
kohtuullisissa puitteissa vaikkapa ruokailua, tilavuok-
ria, esiintyjäkustannuksia. Koska päätökset tuesta ja sen 
suuruudesta tehdään pääosin hallituksen kokouksissa, 
joita on noin kerran kuussa, ole ajoissa ja perusteellinen! 

Hakemukset voi lähettää osoitteeseen: tresprory@
gmail.com 

Moottorisahaveiston 
Suomen mestari 
2018 Juha Käkelä 

ohjaa moottorisahaveiston koulutuspäivän noin 10-12 hengelle 
5.10.2019. Tähän tapahtumaan madalletaan työttömien jäsen-
ten omavastuuhintaa. 

Koko päivän kestävä veistopäivä pidetään osoitteessa Vahan-
taluhdantie 15, Ylöjärvi. Ei edellytä aiempaa kokemusta moot-
torisahan käytöstä eikä omaa sahaa tai turvavarusteita. 

5.10. MOOTTORI- 
SAHAVEISTO

Tällä teoksella voitettiin SM 2018 
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Ammattiliitto Pro palkitsee toistaiseksi uuden jä-
senen hankkineen prolaisen 40 euron arvoisella 
K- tai S-ryhmän lahjakortilla: voit valita kumman 

lahjakortin otat. Mitä useamman jäsenen rekrytoit, sitä 
enemmän palkintoja tienaat.

Palkinnon saamisen edellytyksenä on, että uusi 
jäsen:
Edellytyksenä palkinnon saamiselle on, että hankittu jä-
sen: – ei ole eronnut Prosta ja liittynyt uudelleen liitty-
misajankohtaa edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana 
– on ollut jäsenenä kolme peräkkäistä kalenterikuukautta 
ja maksanut jäsenmaksunsa Pron sääntöjen mukaisesti – 
sinä (jäsenhankkija) sekä hankittu jäsen ovat Pron jäseniä 
palkinnon luovutushetkellä (poikkeuksena jäsenhankkijat, 
jotka ovat siirtyneet eläkkeelle ennen palkinnon luovutus-
ajankohtaa). 

Saat palkintosi heti, kun pystymme varmistamaan, että 
liittynyt jäsen on maksanut jäsenmaksunsa Pron sääntöjen 
ja näiden Kaveri kans! -sääntöjen mukaisesti. 

Pron jäsenyyden suosittelulla – uusien jäsenten rekrytoinnilla – on 
suuri merkitys ja myönteiset vaikutukset niin sinulle kuin kaikille 
prolaisille. Nyt jos koskaan se kannattaa erityisesti: saat jokaisesta 
uudesta jäsenestä aimo palkinnon! 

Näin se toimii 
Suosittele Prohon kuulumattomalle liittoa: kerro miksi jä-
seneksi kannattaa liittyä. Jäseneksi liittyminen käy näppä-
rästi verkossa täyttämällä liittymislomake  https://www.
proliitto.fi/pron-jasenyys/suosittele-jasenyytta Lue lisää 
kilpailusta osoitteessa proliitto.fi/kaverikans. Aluetoimis-
tot https://www.proliitto.fi/yhteystiedot/aluetoimistot 
auttavat mielellään, jos sinulla on kysyttävää.

Tampereen Seudun Pro ry lisää pökköä pesään!
Kun uusi jäsen yllä olevin Pron säännöin liittyy meidän 
yhdistykseemme (yhdistysnumero on 004), saat vielä ext-
raa 10 euron K- tai S-ryhmän lahjakortin! 

Näin helppoa se on: laita tieto uusista hankki-
mistasi jäsenistä Pron ohjeiden lisäksi osoitteeseen  
 tresprory@gmail.com

JÄSENHANKINTAKAMPANJA JATKUU!!! 
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Tampereen Seudun Pro ry

MUISTILISTA TAPAHTUMIIMME ILMOITTAUTUVALLE:
Toivotamme kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi yh-
distyksemme tilaisuuksiin! Jotta pystyisimme palvelemaan 
jäsenistöämme tasapuolisesti, tässä muutamia ohjeita ta-
pahtumiin ilmoittautuville.
• ilmoittautumiset matkoille, tapahtumiin ja  tilaisuuk- 
 siin ovat aina sitovia.
• mikäli olet ilmoittautumisen jälkeen estynyt osallistu- 
 masta, kerrothan siitä mahdollisimman pian, sillä tilal- 
 lesi saattaa olla joku varasijalla jonottamassa.
• peruutuksista omavastuuosuus on mahdollista saada  
 takaisin vain lääkärintodistuksella.
• ilman pätevää syytä tilaisuuteen saapumatta jääneiltä 
 veloitamme tilaisuudesta omakustannushinnan.
• maksathan omavastuuosuutesi ilmoitettuun määrä- 
 päivään mennessä yhdistyksen tilille:  
 FI10 5730 0820 6929 17
• Ilmoittautumisesi vahvistuksessa ilmoitamme maksu- 
 viitteen. Käytä sitä. Ellei viitettä ole annettu, laita  
 maksuun viestiksi lyhyt kuvaus tapahtumasta (esim.  
 “risteily”) ja oma nimesi, näin saamme maksut  
 kohdistettua oikein.
• jos ilmoittautumiselle on asetettu aikaraja, huomioithan 
 ne. Täten varmistetaan, että kaikilla on samat mahdol- 
 lisuudet päästä mukaan. Myös ilmoittautumisten vas- 
 taanottajilla saattaa olla erityinen syy ottaa ilmoittautu- 
 misia vain tiettyinä aikoina.

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:
Seppo Hakala, jäsensihteeri, tresprory@gmail.com

YHDISTYKSEN TOIMISTO
Yhdistyksen yhteystiedot: Tampereen Seudun Pro ry. 
Jannentie 2 D 16, 33480 Ylöjärvi. Toimistolla ei ole 
päivystystä.

YHDISTYKSEN PANKKITILI:  
FI10 5730 0820 6929 17

LEHDEN TOIMITUS:
Mari Männistö, tiedotusvastaava,  
mari.mannisto@lindstromgroup.com
Joanna Leino, sihteeri, jole@pispala.net
Rinna Hult, jäsenlehden toimittaja

JÄSENEN VELVOLLISUUS ON ILMOITTAA  
SEURAAVISTA MUUTOKSISTA:

• vaihdat työpaikkaa • menet töihin
• jäät äitiyslomalle • vaihdat yhdistystä
• jäät työttömäksi • lopetat opiskelun
• jäät hoitovapaalle • jäät eläkkeelle
• eroat liitosta
• aloitat kokopäiväisen opiskelun

Muutoslomakkeita saat työpaikkasi yhdyshenkilöltä 
tai Tampereen aluetoimistosta. Voit päivittää tietosi 
myös netin kautta liiton jäsensivuilla, osoitteessa 
www.proliitto.fi

HALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2019:
Hallituksen kokoukset kokouspäivinä klo 17.00 alkaen 
Kalevan Killassa, ellei toisin ilmoiteta. Hallituksen koko-
uksiin ovat kutsuttuina hallituksen jäsenten lisäksi kaikki 
luottamushenkilöinä toimivat yhdistyksen jäsenet. Ko-
kouspäivät voit tarkistaa ProPlussasta yhdistyksen omilta 
sivuilta osoitteesta: https://www.proplus.fi/node/3924/
tapahtumakalenteri (vaatii sisäänkirjautumisen).

YHDISTYKSEN NETTISIVUT :
Ammattiliitto Pron jäsenpalvelu ProPlus: www.proplus.fi  
Facebook: https://www.facebook.com/TreSProry/ 
Twitter: https://twitter.com/TreSProry


