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PUHEENJOHTA JAN KYNÄSTÄ

Jos jouluna ei olisi lunta……

Ilmastomuutokseen useimmat uskovat, mutta valitetta-
vasti on myös niitä, jotka pitävät sitä paikkansapitämät-
tömänä totuutena. Tai ainakin niin, että ihmisen tekemi-

sillä ei ole siihen mitään vaikutusta. Vakuuttelemalla, että 
aina lämpötilat ovat vaihdelleet suuntaan jos toiseenkin. 
Viime talvena jopa Yhdysvaltojen päämies deletoi ongel-
maa toteamalla, että ilmaston muutos ei ole totta, koska 
Washingtonissa satoi lunta. Kehotti myös muita kansalai-
sia toteamaan saman katsomalla ikkunasta ulos!

Ymmärtääkseni kuitenkin vallassa on käsitys, että on 
kyse jopa maailmanlaajuisesta katastrofista, jolle pitää teh-
dä jotakin ja nopeasti. Eikä niin, että tämän tekee joku 
muu vaan me jokainen olemme tästä vastuussa. Toisinaan, 
kun kuljen työmatkaani jalan tarkkailen vastaantulevia tai 
ohittavia autoja ja vallitseva huomio on, että niissä on pää-
sääntöisesti vain kuljettaja. Aiemmilta vuosilta muistan, 
että töihin mentiin paljon kimppakyydeillä, jotka näyttävät 
nyt isolta osin siis jääneen historiaan. Vaikka yksittäisen 
ihmisen teoilla ei varsin suurta merkitystä ole niin täytyy 
muistaa tässäkin, että pienistä puroista ja teoista tulee isoja 
seurauksia. Jos edes joka kymmenes yksin autoileva hyp-
päisi toisen kyytiin, niin samalla yksi kymmenestä autosta 
olisi poissa työmatkaliikenteestä. Puhumattakaan siitä, että 
yhdeksäs astuisi bussin ovesta sisään ja hoitaisi työmat-
kansa näin julkisilla kulkuneuvoilla. Toki on selvää, että 
läheskään kaikilta kumpikaan näistä ei onnistu monien pe-
rusteltujen syiden vuoksi. 

Joulupukin kirjeeseen laitetaan, että jouluna päästäisiin 
hiihtämään luonnonlumella nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvää ja rauhallista joulua kaikille Tampereen Seudun 
Pro ry:n jäsenille ja läheisille!

Jukka Laitinen          



3    p r o s y y r i

NUORTEN PAKOHUONEPELI JA RUOKAILU

Toukokuussa nuorisojaosto järjesti viihdettä pako-
huonepelin ja curlingin merkeissä. Kokoonnuimme 
Viihdekeskus Crazyssa, jossa nokkeluutta ja luo-

vuutta pääsi testaamaan joko Salaisuuksien kammiossa tai 
Orpokodissa. Salaisuuksien kammiossa pelaajat lukittiin 
Leonardo Da Vincin työpajaan, jossa tarkoitus oli ratkaista 
arvoitukset päästäkseen Da Vinci -akatemian oppilaaksi. 
Orpokodissa selvitettiin pienen tytön mystistä katoamista 
orpokodista. 

Yhteispelillä saimme ratkottua erilaiset tehtävät ja saim-
me selvitettyä ainakin osan mysteereistä. Pelitaitoja pääsi 
hiomaan myös sisäcurling-radalla, jossa lajin makuun pääsi 
synteettisellä jäällä. 
Parin tunnin viihteen jälkeen siirryimme ruokailemaan 
Guru’s Kitchen & Bariin, jossa pääsimme makumatkalle 
halki välimeren ja lähi-idän kulinaristisien triumfien. Her-
kuttelun lomassa meillä oli Pro-aiheinen tietovisa, jonka 
paras tietäjä palkittiin leffalipulla. 
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MIELEN VOIMAA! – KOULUTUSTA 
LAUKON KARTANOSSA 
Vietimme kauniin kesäisen päi-

vän lähimatkailun merkeissä.
Menomatka Laukon karta-

nolle sujui mukavasti bussilla. Kolmen 
vartin matkan jälkeen saavuimme hie-
nosti entisöidylle Laukon kartanolle. 

Pääsimme heti nauttimaan entises-
sä hevostallissa, nykyisessä Juhlatal-
lissa, Arto Rastaan suunnitteleman 
lounaan, johon kuului salaattibuffet, 
pääruoka tarjoiltuna pöytään ja kahvi 
pannacotta jälkiruoan kera.  Tuollaista 
salaattibuffetia ei usein näe, suositte-
lemme lämpimästi kokeilemaan.

Lounaan jälkeen alkoi kartanon 
rouvan Liisa Lagerstamin opastama 
kierros kartanon alueella. Historia on 
perin värikäs ja käänteitä, niin hyvässä 
kuin pahassa, on riittänyt. Tässä vain 
muutama maininta.

Kartanon ensimmäiseksi omistajak-
si ajatellaan Matti Kurkea 1200-luvul-
la. Kurkien suku omistikin kartanon 
pitkään kunnes ruotsalaistuneet Kur-
jet syrjäytettiin Suomen siirryttyä Ve-
näjän vallan alle 1800-luvun lopussa.

Törngrenien omistuksessa 1800-lu-
vun alusta eteenpäin Elias Lönnrot 
tuli kartanoon kotiopettajaksi. Siellä 
ollessaan hän keräsi kansanrunoja ja 
niistä syntyi mm. Kalevala. 

Haarlojen omistuksen aikaan 1929 
-1968 runsas sato piti saada myyntiin 
Tampereelle. Sitä varten perustettiin 
oma laivareitti Kartanon ja torin välil-
le. Tästä yhteydestä tori sai nimekseen 
Laukon tori.

Lagerstamien omistuksessa tila on 
tullut kuuluisaksi hevosista ja siitos-
toiminnasta. 

-> jatkuu seuraavalla sivulla
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Lisäksi Liisa Lagerstam on tehnyt 
merkittävää työtä kartanon historian 
kirjoittamisessa. Nykyisin hevosista ja 
viljelystä on luovuttu. Tilan työläisten 
talot on vuokrattu ja muissa raken-
nuksissa on erilaisia tapahtumia. 

Kierroksemme päättyi upeaan kar-
tanorakennukseen, jossa pääsimme 
tutustumaan Maria Liulian valokuviin 
ja maalauksiin. Kartanossa on myös 
nähtävillä Jukka Rintalan suunnittele-
mia toinen toistaan upeampia pukuja. 

Liisan kierroksen jälkeen aloitim-
me varsinaisen koulutuksen eli Jenni 
Sofian Mielen voimaa-valmennuksen. 
Jenni Sofia on alunperin sirkustaitei-
lija, joka kuitenkin kiinnostui opiske-
lemaan lisää mielen hallinnasta ja sii-
hen vaikuttamisesta. Mielen hallinnan 
koulutuksen lisäksi Jenni Sofia tekee 
keikkoja myös mentalistina. Saim-
mekin mielenkiintoisen luennon siitä 
miten mieli toimii, miten omat ajatuk-
set/asenteet ja ympäristö vaikuttavat 
ajatteluumme sekä mitä itse voimme 
tehdä ajattelullemme. Teimme lisäksi 
muutamia havainnollistavia harjoituk-
sia. Tuntui että raapaisimme vain pin-
taa ja mielellämme olisimme kuulleet 
lisää.

Luennon jälkeen meillä oli pieni 
hetki aikaa käydä kartanon omassa 
puodissa, kuten myös Jukka Rintalan 
myymälässä. 

Sitten olikin aika lähteä paluumat-
kalle ja se tapahtui Hopealinjan lai-
valla. Sitä Haarlojen aikoinaan pe-
rustamaa reittiä pitkin. Upean sään 
ansiosta saimme nauttia suomalaisesta 
luonnosta kauneimmillaan.

Laivamatkan aikana jaettiin kaikil-
le osallistujille Laukko passi. Passilla 
pääsee kaikkiin kartanolla järjestettä-
viin tilaisuuksiin, myös niihin jotka on 
loppuunmyyty. Moni suunnittelikin 
tulevansa heti seuraavaan tapahtu-
maan eli Samuli Edelmannin konsert-
tiin juhannuksen jälkeisellä viikolla. 
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Kesäteatteri oli taas 
suosittu 27. kesä-
kuuta, kun jäsenet 

aveceineen saapuivat Pyy-
nikille 134 henkilön po-
rukalla. Saimme nauttia 
hauskasta ja viihdyttävästä 
esityksestä ja samalla juh-
listaa Pyynikin Kesäteat-
terin pyörivän katsomon 
60-vuotista taivalta.

PYYNIKIN KESÄTEATTERISSA: 
NUOTIN VIERESTÄ

LASTEN JA KOKO PERHEEN  
NÄYTELMÄ  
TATUN JA PATUN  
SUOMI 2019

Perheille oli tänä kesänä tarjolla myös kesäteatteria 
Pyynikillä, jonka toteutimme yhdessä muiden Pir-
kanmaan Pro yhdistysten kanssa. Meidän yhdistys 

oli taas vilkkaasti liikkeellä 140 henkilön porukalla. Tatun 
ja Patun Suomi oli Suomen Kiertueteatterin ja Pyynikin ke-
säteatterisäätiön yhteistuotanto. Esitys oli hauska ja myös 
me aikuiset viihdyimme laadukkaasta esityksestä nauttien.
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HUHMARI

Syyskuun alussa lähdim-
me TreSPron perinteiseen 
koulutusviikonloppuun. 

Tällä kertaa jäsenten ehdotuksesta 
matka suuntautui Pohjois-Karja-
laan. Alun bussikommellusten jäl-
keen matka eteni oikein hienosti ja 
saavuimme perjantai-illaksi Loma-
keskus Huhmariin. Buffetpäivälli-
sen jälkeen osa ryhmästä vetäytyi 
majoitustiloihinsa ja osa istui iltaa 
kuunnellen Maija Muikun esiinty-
mistä lomakeskuksen ravintolassa.

Lauantain aamupalan jälkeen 
kokoonnuimme ohjelman mukai-
sesti koulutukseen. Samanaikaises-
ti Savo-Karjalan aluejohtokunnan piti järjestää oma 
”Jatkuva muutos” -koulutuksensa aktiiveilleen Huh-
marissa. Valitettavasti aamulla kävi ilmi, että heidän 
kouluttajansa Minea Pyykösen lento Helsingistä oli 
peruttu, eikä hän voinut saapua lainkaan paikalle. 
Nopeasti kartoitimme tilanteen ja totesimme, että 
meidän koulutustilamme on riittävän suuri, jotta 
saatoimme pyytää paikalliset ammattiyhdistysaktii-
vit osallistumaan meidän koulutukseemme.  Näin 
Huhmarin auditoriossa olikin oikein hieno osal-
listujajoukko kuuntelemassa ja aktiivisesti osallis-
tumassa alueasiamies Jussi Hartikaisen koulutuk-
seen ”Stressi, hyvinvointi ja jaksaminen”. Aihe on 
aina ajankohtainen ja sopii kaikille.

Iltapäiväkahvin jälkeen halukkaiden oli mah-
dollista osallistua Savo-Karjalan aluejohtokun-
nan järjestämään rastimuotoiseen toimintaan. 
Myös Huhmarin luonnonkaunis ympäristö kut-
sui tutustumaan. - Huhmarin uusittu luonto-
polku on noin 2 km mittainen ja juuri sopivan 
helppokulkuinen ulkoiluun. Vaaran laelta on upea näkymät 
Höytiäiselle. 70 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoavan 
vaaran laella myös sijaitsi sotavuosina Suomen itärajan 
puolustusta tehostamaan rakennetun, 41 kenttälinnoitet-
tua kohdetta käsittävän ja 1200 kilometriä pitkän Salpalin-

jan pohjoisin tykkiasema. Tykit purettiin pois jatkosodan 
päätyttyä 1945, mutta tänä päivänä historian tapahtumis-
ta kertoo muistomerkkinä tykkiaseman paikalla sijaitseva 
152/45 Canet -tyyppinen rannikkotykki. 

-> jatkuu seuraavalla sivulla
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Karjalan mereksi kutsuttu Höytiäinen on Suomen 15. 
suurin järvi. Lomakeskuksen päärakennuksen lähellä on 
muistomerkki Höytiäisen purkauksen 1859 muistoksi. - 
Höytiäisen ranta-asukkaat saivat luvan järven laskemiseen 
1853, ja laskukanavan kaivaminen Pyhäselälle alkoi seu-
raavana vuonna. Padon murtuminen 1859 alkoi pienesti 
vesiaallon tullessa sen lävitse. Höytiäisen laskettua pari 
metriä sekä Viinijoen jäätyä kuivilleen ja kanavan järven 
ainoaksi lasku-uomaksi, pato lähti veden mukaan. Hurjaa 
aikaa kesti kaksi viikkoa. Vesi repi mukaansa puita ja pen-
saita ja syövytti Joensuun suuntaan olleen mutkan reunaa. 
Näytti jo siltä, että vesi syövyttää mutkan kohdalta uuden 
uoman kaupunkiin. Siihen suuntaan maa kuitenkin ko-
venee, mikä esti Joensuun kaupunkia uhanneen tulvan. 
Ihmishenkiä katastrofi ei onneksi  vaatinut. Höytiäisen 
pinta aleni lopulta 9,5m.

Meille oli varattu rantasaunat, jolloin halukkaat pääsivät 
pulahtamaan löylyistä joko viileään Höytiäiseen tai 
lämpimämpiin Huhmarin sauna- ja kylpyosaston 
altaisiin. Iltaohjelmassa oli päivällisbuffetin jälkeen 
verkostoitumista Savo-Karjalan prolaisten aktiivi-
en kanssa ja tanssilattialla pyörähtelyä Teemu Har-
jukarin viihdyttämänä.

Sunnuntaina lähdimme heti aamupalan jälkeen 
Valamon luostariin. Kahtia jaettuna ryhmänä tutus-
tuimme vapaaehtoisen Stiinan opastamana luosta-
riin sekä isä Andreaksen johdolla Valamon luostarin 
viinehtimön toimintaan. Luostarikierroksen aikana 
näimme alueen molemmat kirkot ja kuulimme luosta-
rin historiasta ja nykypäivästä oppaan kertomana sekä 
dvd-esityksen keinoin. Viinehtimökierroksen aikana 
tutustuttiin viinin valmistukseen ja maisteltiin luostarin 
omia viinejä ja viskiä viihtyisässä viinituvassa. Erityi-
sesti isä Andreas on henkilönä suuri persoona ja hä-
nen välitön olemuksensa, huumorintajunsa ja tarinansa 
teki ryhmäämme vaikutuksen. Isä Andreas on 80-vuotias 
munkki, joka tuli luostariin 25 vuotta sitten. Sitä ennen 
hän teki uran sekä vakuutus- että metallialalla. Hän oli 
vaimonsa ja kahden tyttärensä kanssa ollut lomamatkalla 
Jugoslaviassa, kun siellä kirkossa käytyään hänelle syntyi 
pikku hiljaa ajatus luostariin lähtemisestä. Toki perhees-
tä luopuminen ja yrityksen asioiden järjestely vaati aikaa , 
mutta lopulta entiseltä nimeltään Kalevi Numminen myi 
yrityksensä, antoi varat entiselle vaimolleen ja tyttärilleen 
ja vetäytyi luostariin. Valamoon tultuaan hän on todennut, 
että yritystaustasta on ollut hyötyä. Melko pian hän sai 
hoitaakseen luostarin taloudenhoitajan tehtävät ja nykyi-
sin hän vastaa luostarin omistaman viinitehtaan toimin-
nasta ja siitä, että viini saadaan markkinoille. - Näimme 

viinitehtaan koneiston olevan erittäin nykyaikainen. Isä 
Andreaksen kännykkä valvoo tuotantoa 24/7 ja ongelmi-
en ilmetessä laitteisto etäkorjataan Saksasta nopeasti. - Isä 
Andreas keskustelee joka päivä useita tunteja ihmisten 
kanssa ja tekee sen mielellään. Hän kokee, että vierailijoi-
den oleminen luostarin alueella ei häiritse hänen hiljen-
tymistään. Isä Andreaksen mukaan ihminen oppii paljon, 
kun hän elää hiljaisuudessa ja omassa minässään. - Nau-
timme luostarissa maittavan lounaan ravintola Trapesassa,  
tutustuimme hetken luostarin myymälöihin ja lähdimme 
sitten hyvinvoivina tuliaisten kanssa kotimatkalle.

Koulutusjaosto kiittää kaikkia matkassa mukana olleita 
mukavasta seurasta ja hyvistä palautteista, joista saamme 
toimintaamme uusia ideoita.
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Biljardikurssi oli jo kolmas mihin meidän yhdistys 
on osallistunut. Luulisi olevan jo melkoisia vihre-
än veran sankareita, vaan on lajikin vaikea. Tämä 

kurssi oli melkeinpä pelkkään lyöntitekniikkaan keskitty-
vä ja ohjeet ja vinkit ovat vieläkin muistissa. Porukkaa oli 
kurssilla sopiva määrä, että opetus sujui. Toisille annettiin 
opetusta ja toiset pisti asioita käytäntöön toisella pöydäl-
lä.

JÄÄKIEKON PAIKALLISOTTELU

Perjantaina 13.9. kokoontui 50 innokasta jääkiekon ystävää kauden en-
simmäiseen paikallisotteluun. Ennen peliä nautittiin Jäähovin siipibuf-
fetista, ja asusteista päätellen molemmille joukkueille löytyi kannattajia. 

Täpötäydessä jäähallissa nähtiin sitten koko rahan edestä vauhtia ja vaarallisia 
tilanteita, ottelu päättyi 4-5 Tapparalle.

BILJARDI 

Vakiovuoro ln kanssa lähtenyt hyvin käyntiin ja uusia 
naamojakin on ilmaantunut paikalle. Pelit ovat olleet tasai-
sia ja mielenkiintoisia. Ollaan siinä sivussa kehitetty kolmen 
peliäkin, kun välillä on vaan kolme ollut paikalla. Välillä pe-
lataan ysipalloa pelkästään kolmella pallolla, niin jännitystä 
on ollut alusta alkaen. 

Kurssi siis jatkunee sinne joulun alle asti. Katsotaan jat-
koa myöhemmin.
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KOSKIKELLUNTAA KUOKKALANKOSKELLA

Tuumailimme nuorten toimintaryhmän 
kanssa keväällä, että millaista aktiviteettia 
olisi kiva järjestää nuorille kesällä tai syksyn 

alkuun. Päädyimme pyytämään tarjousta Lempää-
län Koskikellujilta. Heillä on monenlaisia elämys-
palveluita tarjolla. Kukaan meistä ei ollut aikai-
semmin koskikelluntaa kokeillut ja koska varaus 
venyi pidemmälle syksyä, päädyimme valitsemaan 
sen. 

Kirpakan kylmänä syyssunnuntaina sitä hieman 
mietti, että mihin sitä on taas tullut lupauduttua 
mukaan, mutta rohkea rokan syököön. Kuokka-
lankoskelle saavuttuamme vastassa meitä oli laa-
vu sekä pieni vaunu, jossa märkäpuvut ja ohjaajat 
meitä jo odottivatkin.

Kävimme ohjaajien kanssa tarkkaan lävitse 
kuinka hommassa niin sanotusti edetään ja läk-
simme pukemaan märkäpukuja vaunuun. Saimme 
laittaa pukujen alle myös lämpöhaalarit ja hyinen 
kylmyys jäi muistoksi vain.

Vesikin alkoi tuntua aika houkuttelevalta. Puku 
painoi jonkin verran ja koski ei näyttänyt ollen-
kaan niin pyörteiseltä kun olisi kuvitellut. Lomp-
simme siis muitta mutkitta veteen ja kun se alkoi 
ylettyä pakaroiden kohdille, pyrkivät jalat jo auto-
maattisesti nousemaan kelluntaan. Mikäs siinä oli 
pyllähtää veden vietäväksi. Olo oli todella kevyt ja 
alkujännityksen kaikottua tuntui niin kuin vesipat-
jalle olisi asettunut köllimään.

Oikeastaan tilanne oli aika huvittava: olin ku-
vitellut, että koskikellunta olisi ihan hurjapäistä 
hommaa, mutta veden varassa kelluminen ja hil-
jalleen eteenpäin lipuminen olikin niin ihanan ren-
touttavaa, että olo oli lähes mykistynyt. Laskeu-
duimme koskea hiljalleen alas ja ohjaaja seurasi 
meitä tarkasti vierestä kumiveneellä. 

Koskessa oli vähän vettä kuivan kesän jäljiltä, 
joten välillä ohjaaja keräsi meidät kokoon ja tar-
tuimme kumiveneestä roikkuviin köysiin, joista 
roikkumalla päästiin etenemään vauhdikkaammin. 

Kelluminen oli ihanan rauhoittavaa ja olo oli 
todella turvallinen. Siinä hitaasti edetessä oli iha-
na katsella rannan asutusta, luontoa ja liplattavaa 
vesistöä, loppukesän auringonsäteiden osuessa 
kasvoihin. 

Hiukan vettäkin taivaalta ripsahti kasvoihin, mutta ollenkaan pa-
halta se ei tuntunut.

Vedestä nouseminen tuntui raskaalta ja hieman kuin olisi päi-
väunilta herännyt, mutta nälkä alkoi sopivasti kurnia mahassa. 
Märkäpuvuista riisuuduttuamme meidät kuljetettiin takaisin läh-
töpisteeseen eli rannan laavulle. Siellä meitä jo odottikin höyryävä 
kalakeitto, nuotio ja nokipannukahvit.

Ruokailun lomassa keskusteltiin yhdistyksen ajankohtaisista asi-
oista, tulevista tapahtumista ja toki myös vaihdettiin ihan yleisesti 
kuulumisia. Päivä oli erittäin onnistunut ja hyvin ravittuna kelpasi 
mennä kotiin jatkamaan sunnuntain ehtoota. 
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MOOTTORISAHAVEISTO

Moottorisahaveistelyä Juha Käkelän opeissa.

Oli kosteahko syyslauantai, kun yhdistyksen väki 
kokoontui Ylöjärvelle aikeissaan tutustua moot-
torisahaveistämiseen. Itse en ole moottorisahaa 

ikinä pidellyt edes käsissäni ja monelle muullekkin tämä 
työvälineenä lienee vieras, ainakin tässä tarkoituksessa. 
Ihan alkuun pukeuduimme suojavarustukseen ja sen jäl-
keen siirryimme avaremmille tiluksille, missä pölkyt meitä 
odottelivat.

Juha kertoi turvallisuuteen liittyviä seikkoja ja asioita, 
mitä on hyvä ottaa huomioon moottorisahaa käyttäessä. 
Jonglöörausta ei tällä kurssilla ollutkaan tarkoitus harjoitel-
la. Kun nämä asiat oli käyty lävitse, raahasimme puupöllit 
aloilleen ja siirryimme seuraamaan kun Juha aloitti taitei-
lun. Aluksi hän teki tussilla suuntaa antavia hahmotelmia 
kuonosta, korvista ja otson silmistä pöllin päälle ja sitten 
kiskaisi moottorisahan moottorin laulamaan. Veistely näytti 
todella kepeältä ja helpolta, kuin voita olisi kuumalla veit-
sellä leikannut.

Eihän siinä mennyt aikaakaan kun sitä jo itse seisoske-
lin pöllin vieressä tärisevä moottorisaha kädessä. Ihan niin 
keveästi ei minulla lähtenyt puu antautumaan sahanterän 
alla, välillä täytyi kyllä tosissaan etsiä oikeaa kulmaa ja sa-

hauslinjaa, että terä liikkui edes johonkin suuntaan. Täy-
tyihän sitä pitää myös pohdintatuokioita ja muistella, että 
miltä se karhu oikein näyttääkään, hahmottamisessa alkoi 
esiintyä hiturointia. Onneksi tarjolla oli kahvia ja kannusta-
vaa sahausseuraa, sekä taitava opettaja, joka antoi avuliaasti 
neuvoja pattitilanteissa. Erityisen kannustavaa oli huoma-
ta, kun muiden taiteilija kollegoiden pöllit alkoivat saada 
muotoja. Aikamme sahailtuamme alkoi nälkä jo kurnia, 
joten siirryimme pitämään lounastauon Mutalanhelmeen. 
Lusikka meinasi täristä kädessä vaikka ei sahatessa kylmä 
ollutkaan, sahan tärinä oli tarttunut luihin ja ytimiin. Tank-
kaustuokio antoi mukavasti uutta virtaa sahauksen jatkami-
selle ja jopa oma muumin näköinen möhkäleeni alkoi saada 
tarkempia linjoja karhun suuntaan. 

Siinä aikani sahailtua alkoi huomaamaan, että kyllä hom-
ma ihan kuntoilustakin käy! Hauikset varsinkin alkoivat olla 
aika hapoilla ja sahan pitelyyn olin käyttänyt ehkä liikaakin 
puristusvoimaa, ettei vain aloittelijan kätösistä lankea jaloil-
le. Kahvitelttaan oli sopivasti ilmaantunut meille tuoreita 
pullia, kyllä kelpasi palautus herkkuna! Oma karhuni näyt-
ti tässä kohtaa lähinnä koalalta, joten Juha tuli antamaan 
vielä vinkkejä viimeistelyyn. Eipä aikaakaan kun karhu oli 
valmis! Kokosimme nallet samaan laumaan ja pitihän siinä 
muutamat kuvatkin toki napata. Mielestäni kaikkien nallet 
olivat todella onnistuneita, varsinkin ensikertalaisten teke-
leinä. Juha neuvoi, että nallet on hyvä käsitellä tervalla tai 
polttaa pinnasta, niin niihin tulee kaunis sävy. Tämän otin 
tehtäväkseni heti seuraavana aamuna ja tervattu nalle pääsi 
kaksoissiskoni pihalle paraatipaikalle Sahalahteen.

Moottorisahaveiston jatkokurssi on suunnitteilla ensi ke-
väänä. Sitä odotan.

Johanna
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JUHLATILA KALEVAN KILLAN  
60-VUOTIS JUHLAT
Lauantaina 2.11.2019 vietimme yhdistyksemme 
omistaman juhlatila Kalevan Killan 60-vuotisjuh-
laa rennoissa tunnelmissa n. 70 henkilön voimin.

Juhlapuheen piti yhdistyksemme puheenjohtaja Juk-
ka Laitinen. Juhlapuheessaan Jukka kertoi hieman 
tilan historiaa sekä kertasi tilan rakennusvuoden 

1959 tapahtumia.
Juhlat oli suunniteltu 50-luvun teemalla. Ruokana oli 

tarjolla vihersalaattia munalla, ruohosipuli/kermakastik-
ketta, pastasalaattia, palapaistia, lihamureketta, keitettyjä 
perunoita, makaronilaatikkoa, kasvisgratiinia ja savukalaa.

Jälkiruoaksi nautimme kinuskivadelmakermakakkua, 
vadelmakermakkua, bostonkakkua sekä lusikkaleipiä kah-
vin ja teen kera sekä aveciksi luonnollisesti konjakkia ja 
likööriä.

Tarjolla oli myös valko- ja punaviiniä, olutta, Hartwall 
Original Long Drink juomaa ja Coca-Colaa joka rantautui 
50-luvulla Suomeen. Taustamusiikkina ruokailun ja kah-
vin ajan soitettiin 50-luvun iskelmiä.

Illan pääesiintyjänä oli lähitaikuuden Suomen mestari 
Marcus Alexander joka aloitti esityksensä jo kahvin aikana 
kiertämällä pöydissä hauskuuttamassa juhlaväkeä tempuil-
laan. Kahvin jälkeen seurasi esitys, joka sisälsi mm. kolik-
ko- ja korttitemppuja sekä köysitempun.

Illan aikana pidettiin tietokilpailu ja suoritettiin myös 
arvonta sekä haastateltiin yhdistyksemme kunniapuheen-
johtaja Aarre Riekkiä kyselemällä mm. mihin tarkoituksiin 
juhlatilaa käytettiin menneinä vuosikymmeninä ja miten 
AY-toimintaa johdettiin entisaikaan.

Lopuksi oli tanssia ja illan musiikista vastasi trubaduuri 
Harri Mäkinen. Harri lähti luontevasti liikkeelle 50-luvun 
musiikista ja eteni siitä sitten menneitä vuosikymmeniä 
eteenpäin myös yleisön toiveet huomioiden.

Juhlien suunnittelu vaati useamman kokoontumisen 
jotta kokonaisuus saatiin lopulta kasaan. Juhlien suun-
nittelusta ja toteutuksesta vastasi juhlatoimikunta johon 
kuuluivat Seppo Hakala, Minna Hiltunen, Sari Helenius, 
Jukka Laitinen, Jukka Rautalin, Satu Ruisniemi sekä Kaj-
Erik Silfverberg .
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MARRASKUUN VALOPILKKU ELI  
OIVA MAKUPILKKU
Nuorisojaosto järjesti perjantai-iltana 8.11. Hä-
meenpuiston Gastro pub Tuulensuussa tapahtu-
man ruoan sekä oluiden maistelun merkeissä. 
Myös avecit olivat tervetulleita tähän tapahtu-
maan. 

Ennen kuin olut tasting alkoi, söimme maistuvan 
illallisen. Jokainen sai valita listalta mieluista syö-
tävää. Pöytään kannettiin mm. villisikaa ja paikal-

lista peuranlihaa. Tuulensuu onkin paneutunut lähiruoan 
hankkimiseen ja satokauden hyödyntämiseen oivallisesti. 
Ruokailun jälkeen tutustuimme Ukko Keskisen asiantun-
tevassa opastuksessa viiteen eri olueen ja niiden maku-
maailmaan.

Meille maistatettiin apaa, vehnäolutta, tummaa stout-
tia, kirsikkaolutta ja hapanta olutta. Parhaiten mieleen jäi 
kolmas ja neljäs maistatusolut. Kolmas oli hyvin voima-
kas tumma stout. Kyseessä on puolalainen Mister hards 
rocks milk -olut 8,8 %. 

Neljäs ja paras oli Delirium Red -olut 8%. Se oli kuin 
Lindemans Kriekin parempi versio: pehmeän ja voimak-
kaan täyteläinen kirsikkaolut. Kaikki maistatuksessa ol-
leet oluet oli valkattu toiveidemme pohjalta: ettei niitä saa 
perus ruokakaupasta eikä Alkosta. Kaikki oluet olivat sen 
myötä Tuulensuun tuontioluita.

Ruokaillessa keskusteltiin jäsenten toiveista millaista 
ohjelmaa jatkossa kukin toi-
voisi järjestettävän. Porukka 
toivoi mm. stand up -tapah-
tumaa. Iltama oli jälleen ker-
ran tykätty ja onnistunut.
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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 

Pyynikin kesäteatterissa nähdään ensi kesänä 
uusi sovitus näytelmästä Ihanat naiset rannalla.  
”1960-luvulle sijoittuva tarina kertoo kahden perheen 

ystävystymisestä saariston idyllisessä kesäparatiisissa. Nuo-
rena perheen perustanutta Bellaa houkuttelee uusien naapu-
rien elämäntapa, jota arkiset askareet eivät tunnu rasittavan. 
Kukapa ei pyykinpesun sijaan mieluummin nauttisi drin-
keistä ja auringon lämmöstä rantakalliolla? Huolettoman 
elämänmenon alla kytee kuitenkin jännitteitä, sillä aurinko 
tuo aina esiin myös varjot.”

8.7.2020 PYYNIKIN KESÄTEATTERI
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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:
– ei ole eronnut Prosta ja liittynyt uudelleen liittymisajan-
kohtaa edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana – on ollut 
jäsenenä kolme peräkkäistä kalenterikuukautta ja maksa-
nut jäsenmaksunsa Pron sääntöjen mukaisesti – sinä (jä-
senhankkija) sekä hankittu jäsen ovat Pron jäseniä palkin-
non luovutushetkellä (poikkeuksena jäsenhankkijat, jotka 
ovat siirtyneet eläkkeelle ennen palkinnon luovutusajan-
kohtaa). 

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:
Keijo Kolkkinen, jäsensihteeri,  
keijo.kolkkinen@valmet.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
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 2020:
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
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Hyvää Joulua!Hyvää Joulua!


