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Kuulumisia pääkonttorista
Tervehdys hyvät lukijat!
Pron uusi hallitus kokoontui ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseen
11. joulukuuta 2012. Puheenjohtajan
katsauksessa yleisestä markkinatilanteesta voi todeta sen, että vaikka juuri nyt talousluvut ja ennusteet näyttävät synkiltä niin muutosta myönteiseen voi tapahtua nopeastikin. Vuodenvaihde ja ensimmäiset kolme kuukautta näyttävät suuntaa vientiteollisuuden osalta, onko aallonpohja saavutettu ja onko tilauskannoissa nähtävissä lievää piristymistä. Oma arvioni
on, että ei siinä laajuudessa kuin olisi tarve, jotta talouden pyörät pidettäisiin pyörimässä sillä tasolla, että ihmisillä riittäisi työtä ja toimeentuloa.
Suomeen on saatava uutta työtä sen
lisäksi, että nykyiset työpaikat saadaan turvattua. Myös investointeja
tarvitaan niin perusteollisuuteen kuin
tutkimus- ja kehitystoimintaan, tämä
on tärkeää tulevaisuutta ajatellen.
Toisessa hallituksen kokouksessa
25.1.2013 oli esillä ajankohtaisista
työmarkkina-asioista paljon huomiota saanut STX:n Turun telakan tilanne ja Nokian tilanne, molemmilla toimialoilla tilanne on haastava. Myös
liiton sopimusalakohtaiset neuvottelukunnat nimettiin tulevalle toimintakaudelle 2013- 2016. Uusien neuvottelukuntien kokoonpanot koostuvat
kokeneista neuvottelukuntalaisista sekä myös uusia jäseniä nimettiin. Hyvä näin, koska uudet henkilöt tuovat
yleensä uusia näkemyksiä ja ajatuksia
mukaan neuvottelutoimintaan.
Oulun Seudun Toimihenkilöt Prosta nimettiin palvelualojen neuvottelukuntaan Tiina Rakennuskoski ja
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mukset päättyvät helmikuun lopussa ja syksyllä päättyy lisää, mutta on
myös sopimuksia, jotka ovat voimassa aina syksyyn 2014 saakka, kuten
mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden tes ja energiateollisuuden
toimihenkilöiden tes. Neuvottelupöytään tes- asioissa tuskin palataan minkään sopimusalan puitteissa ennen
kuin raamisopimukseen liittyvät asiat
on ratkaistu,.

suunnittelu- ja konsulttialan neuvottelukuntaan Ulla Väätäjä sekä Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt
Prosta paperiteollisuuden neuvottelukuntaan puheenjohtajaksi Ari Kuismin.
Työehtosopimusneuvotteluista on tulossa vaikeat, koska työmarkkinoiden
keskusjärjestöjen 13.10.2011 allekirjoittamasta raamisopimuksesta EK ei
ole pitämässä kiinni. Kiista koskee kolmea koulutuspäivää, joiden tarkoituksena on lisätä henkilöstön osaamista.
Näitä päiviä voidaan yli 55-vuotiaiden
osalta käyttää myös työkyvyn edistämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Asia ei ratkea myöskään elinkeinoelämän keskusliiton työmarkkinajohtaja Lasse Laatusen ehdotuksella verohelpotuksista, niin työnantajalle kuin työntekijöillekin, koska itse asiaa eli oikeutta kolmeen koulutuspäivään ei ole ratkaistu. Ensimmäiset Pron neuvottelemat työehtosopi-

Päätoimittaja:
Ulla Väätäjä
ulla.vaataja@gmail.com
Puh. 040 7337 942

Itsestäni sen verran, minut valittiin
ammattiliitto Pro:n hallitukseen kaudelle 2012- 2016 sekä teknologiateollisuuden neuvottelukuntaa tulevaksi kaudeksi. Työnantajana toimii Rautaruukki konserniin kuuluva Ruukki
Metalsin terästehdas Raahessa, jossa
olen toimihenkilöiden pääluottamusmiehenä. Olkaa yhteydessä.
Yhteistyöterveisin,
Pasi Heikkinen
gsm 0408687540

Toimitus varaa oikeuden
lyhentää ja muokata tekstejä.
Painopaikka:
Joutsen Median Painotalo, OULU
Puh. 08-537 0011, fax 333 945

Oulun seutu

Jäsenlehti
Uusikatu 40 B 5, 90100 OULU

Ammattiliitto Prossa on 11 alueen
johtokuntaa, joissa yhteensä 88 jäsentä. Jokaiselle johtokunnalle on valittu vetäjä, jonka vastuuseen kuuluu
seurata alueen budjettia yhdessä liiton toimiston kanssa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen aluejohtokunta on pitänyt järjestäytymiskokouksen 22.1.2013. Aluejohtokuntaan
kuuluu kahdeksan jäsentä, jossa kaikki sektorit ovat edustettuina. Aluetoiminnan strategisiksi päämääriksi ja
painopistealueiksi vuodelle 2013 on
määritelty tiivistetysti neljä asiaa: tasa-arvo, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, vahva edunvalvonta sekä
jäsenten etujen turvaaminen työehtosopimuksin ja lainsäädäntöön vaikuttamalla. Haastavia asioita.

Toimituskunta:
Tuula Rämet
Rauno Harju

Levikki:
2500 kpl

Kansikuva: Rauno Harju

2

Puheenjohtajan palsta
Vuoden alku on edennyt mukavissa merkeissä. Lunta on saatu taivaan
täydeltä ja pikkupakkasessa on ollut
mukavaa ulkoilla. Päivä on jatkunut
ja ilmassa on jo hieman kevään tuntua. Talvilomat painavat päälle ja heti sen jälkeen odotellaan jo pääsiäispyhiä. Sukset odottavat parvekkeella
hiihtokauden avausta.
Edunvalvontarintamalla on uusia
tuulia ilmassa. Uusinta uutta on liiton Proplus jäsenpalvelusivut netissä.
Proplus on aivan uudenlainen sosiaalinen toimintaympäristö jäsenille. Se
ei ole perinteinen nettisivusto, vaan
personoitu työtila sosiaalisine palveluineen. Voisi leikkisästi sanoa, että se
on liiton oma facebook. Proplussassa
on paljon erilaista tietoa, ja jatkossa
sieltä löytyy myös yhdistyksen omat
sivut, joiden kautta saat tietoa toiminnasta ja tapahtumista. Sivuja kehitetään koko ajan ja sen vuoksi kannattaa käydä tutustumassa sivuihin ja antaa palautetta miten sivuja tulisi kehittää. Toisaalla tässä lehdessä on ohjeita
sivujen käyttöön.
Uudet neuvottelukunnat on valittu. Paperiteollisuuden neuvottelukuntaan valittiin Stora Enson pääluottamusmies Ari Kuismin jatkamaan neuvottelukunnan puheenjohtajana. On
hienoa, että yhdistyksemme edunvalvojaan luotetaan koko valtakunnan alueella. Uusi neuvottelukierros
lähestyy ja sopimusalakohtaiset neuvottelukunnat aloittavat sopimustavoitteiden valmistelun. Palkankorotukset toteutuvat aina voimassa olevien työehtosopimusten mukaan. Liitosta on lähetetty jäsenille TES – tavoitekyselyyn linkki. Vastaamalla kyselyyn annat oman panoksesi parempien sopimusten aikaansaamiseksi ja
annat arvokasta tietoa oman sopimusalan erityiskysymyksistä.
Näyttää siltä, että elämme jatkuvassa muutoksessa. Stora Enso on
aloittanut YT-neuvottelut Printing and
reading -liiketoiminta alueen myynti- ja logistiikkatoimintojen uudelleen järjestämisestä. Asiassa huolestuttavinta on se, että se koskee useita kymmeniä toimihenkilöitä. Tuntuu
jotenkin kohtuuttomalta, että viiden
vuoden sisällä samaa henkilöstöryhmään on kohdistunut useita YT-neu-

27.3.2013. Yhdistys tukee lipun hinnassa osallistuvaa jäsentä ja puolisoa
20 eurolla. Työhyvinvointi koulutus
on 13.4.2013 Holiday Innissä. Kouluttajana on aikaisemmista koulutuksista tuttu Olavi Haataja. Lisäksi järjestetään teatteri-ilta Oulun kaupunginteatterin Kauppamatkustajan kuolema-esitykseen. Teatterireissusta lähetetään jäsenille sähköpostia heti kun päivämäärä varmistuu. Ehdotuksia tapahtumista voi lähettää sähköpostilla hallituksen jäsenille.
Oulun Metsäteollisuuden toimihenkilöt Pro ry:n vuosikokous pidetään Oulun Osuuspankin tiloissa 18.3.2013 klo 17.00. Kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
ja hallitus sekä käsitellään tilinpäätös,
toimintakertomus ja toimintasuunnitelma. Katja Pirkola esittelee Osuuspankin etuja jäsenille. Pienenä kylkiäisenä kaikki osallistujat saavat elokuvalipun. Toivottavasti nähdään kokouksessa.
votteluja ja näissä neuvotteluissa irtisanomisilta ei ole vältytty. Neuvottelut
ovat alkamassa ja ei voi muuta kuin
toivoa, että työpaikat saadaan säilymään.
Pron aluejohtokunta on valittu
ja heti ensimmäisessä kokouksessa
päätettiin, että Oulu, Kainuu ja Lappi järjestävät perinteisesti syyspäivät Levillä. Hotelli on jo varattu 27.29.9.2013. Sinne on tarkoitus saada jälleen väkeä liikkeelle satamäärin. Tällä kertaa rakennetaan ohjelmaa lapsiperheitä ajatellen. Kannattaa varata jo nyt aika kalenteriin, tätä
ei kannata ohittaa.
Yhdistyksen hallitus on suunnitellut tulevaa toimintaa. Pikkujoulukonsertin yleisöennätyksen innoittamana
hallitus päätti järjestää useita tapahtumia. Ensimmäisenä on Rock ooppera Jeesus Kristus superstar konsertti

14.2.2013 Ystävänpäivänä
Tarja Närhi
Oulun Metsäteollisuuden
toimihenkilöt Pro ry
yhdistyksen puheenjohtaja

Seuraava Pro Oulun seutu
ilmestyy
toukokuussa
Aineisto lehteen
14.5.2013 mennessä
tiedotus@ost.fi

Oulun metsäteollisuuden toimihenkilöt Pro ry

omttpro@gmail.com
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Pro Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun aluejohtokunta
Pro Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
aluejohtokunnan järjestäytymiskokous pidettiin 22.1.2013 Pron aluekeskuksella. Aluejohtokunta on valittu
vuosiksi 2013-2014 ja siihen kuuluvat
Pirjo Ahokas, Harri Kastell, Juha Lehtonen, Ari Lehtosaari, Marko Niemelä, Katariina Nopanen, Tarja Närhi ja
Ulla Väätäjä.
Aluejohtokunnan vetäjäksi valittiin
Juha Lehtonen.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluejohtokunta yhdessä Lapin aluejohtokunnan kanssa järjestävät jäsenten syyspäivät Leville 27.-29.9.2013.
Merkitkää aika jo kalentereihinne,
seuraavassa lehdessä on ilmoittautumisohjeet sekä yhdistysten tuki jäsenilleen tähän retkeen.
Aluejohtokunta Juha Lehtonen, Tarja Närhi, Harri Kastell, Ulla Väätäjä,
Katariina Nopanen, Ari Lehtosaari ja Marko Niemelä (kuvasta puuttuu
Pirjo Ahokas).

Rockooppera Jesus Christ Superstar
ke 27.3.2013 klo 19.00
Club Teatria (Rautatienkatu 84) Liput 38 euroa
Kesto noin 2 h 15 min (sis. väliaika), esityskieli englanti, seisomakatsomo
Oulun Metsäteollisuuden toimihenkilöille yhdistys maksaa 20 euroa lipun hinnasta.
Ilmoittautumiset Tuula Rämet 28.2.2013 mennessä puh 040 672 5571
tai sähköposti tuula.ramet@storaenso.com
Säveltäjä Andrew Lloyd Webberin ja sanoittaja Tim Ricen kulttimaineeseen noussut rockooppera
Jesus Christ Superstar esitetään Oulun Musiikkijuhlilla. Evankeliumitekstiin löyhästi perustuva juoni kuvaa Jeesuksen ja Juudaksen suhdetta, alkaen opetuslapsien saapumisesta Jerusalemiin ja päättyen ristiinnaulitsemiseen.
”Tämä kertomus on kaikkea muuta kuin kaunis. Teoksen nimi on sarkasmin lisäksi melko osuva, sillä jos Jeesus eläisi tänä päivänä, hänen kohtelunsa muistuttaisi varmaan rocktähtien asemaa. Jotkut
ovat kokeneen Superstarin rienaavana, ehkä juuri eräänlaisen ”pyhyyden” poissaolon vuoksi, mutta rienaamisen tämä teos ei pyri,” sanoo Oulun Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja ja teoksen kapellimestari Jaakko Kuusisto.
Produktion ohjauksesta vastaa Marietta Tevajärvi. Solisteina nähdään Hannu Lepola (Jeesus),
Sami Hintsanen (Juudas), Saara Aalto (Maria Magdalena), Tuukka
Haapaniemi (Kaifas), Marzi Nyman (Herodes) ja Anssi Valikainen
(Pilatus). Orkesterina on Oulu Sinfonia vahvistettuna kuusihenkisellä rock-yhtyeellä.
http://www.omj.fi/2012/09/rockooppera-jesus-christ-superstarpaasiaisviikolla-club-teatrialla/
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Yhdistysten yhteistyöllä
parempaan tulevaisuuteen
Yhdistysseminaari
Tällä kertaa yhdistysseminaari pidettiin neljän yhdistyksen voimin IsoSyötteellä 1.-3.2.2013. Seminaariin
osallistuivat Napapiirin Pro ry, MeriLapin Toimihenkilöt Pro ry, OSEA Toimihenkilöt Pro ry ja Oulun Seudun
Toimihenkilöt Pro ry. Jäseniä tilaisuuteen osallistui yhteensä 12.
Seminaarin vetäjänä toimi Oulun
aluekeskuksen sopimusala-asiamies
Kerttu Mömmö. Tämän seminaarin aiheena olivat jäsenhankinta ja yhdistysten välinen yhteistyö.
Ammattiliitto Pron hallituksen jäsen Pasi Heikkinen toi hallituksen terveiset ja esitteli liiton hallinnon ja organisaation.

Yhdistys jäsenhankkijana
Kerttu Mömmö alusti jäsenhankintaosion, miten yhdistys voisi toimia jäsenhankkijana ja sen jälkeen pohdimme ryhmissä, miten jäsenhankintaa
voitaisiin toteuttaa käytännössä. Par-

haiten jäsenhankinta toimii työpaikoilla ja siihen yhdistys tarvitsee yhteyshenkilön, esim. luottamusmies, jonka kanssa kartoittaa työpaikalla olevat
järjestäytymättömät työntekijät. Sen
jälkeen yhdistys voi olla tukemassa
työpaikalla tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoitteena olisi saada heidät liittymään liittoon.
Suurin haaste ovat työpaikat, joilla ei ole luottamusmiestä, jolloin yhteyshenkilön löytäminen on hankalaa.
Noiden työpaikkojen osalta yhteistyö aluekeskuksen sopimusala-asiamiesten kanssa voisi olla ratkaisu ongelmaan ja tällä tavalla yhdistys voisi tukea myös heidän toimintaa. Kartoittamalla nuo työpaikat ja ottamalla tavoitteeksi vaikka yhden työpaikan
työntekijöiden jäsenhankinnan, se olisi iso askel eteenpäin.
Jäsenhankintaa
vauhdittamaan
tarvitaan näkyvyyttä ja yksi ajatus siitä
oli järjestää usean yhdistyksen voimin
esim. toritapahtuma. Tuollaisella tilaisuudella saisimme viestiä myös niille
työntekijöille, jotka eivät vielä ole liiton jäseniä.

Yhdistysten toiminta
Yhdistyksien edustajat kertoivat toiminnastaan vuonna 2012 ja suunnitelmistaan vuodelle 2013. Yhdistysten
toiminta painottuu erilaisten tapahtumien järjestämiseen, joissa sirkushuvien lisäksi osallistuneille kerrotaan liiton
toiminnasta info-osuuksissa. Noissa
infoissa asiantuntijoina toimivat aluekeskuksen asiamiehet. Tässäkin yhteydessä tuli esille, että näissä tilaisuuksissa osallistujat pääasiassa ovat jo liiton
jäseniä. Perhetapahtumissa jäsenen

Seminaarin vetäjänä toimi Oulun
aluekeskuksen sopimusala-asiamies
Kerttu Mömmö.

Liiton terveiset kertoi Ammattiliitto Pron hallituksen jäsen Pasi Heikkinen

puoliso saattaa olla toimihenkilö, joka
ei ole järjestäytynyt. Hän on potentiaalinen jäsenhankinnan kohde, mikäli kuuluu meidän sopimusalojen piirin.
Yhdistyksillä on alueellisesti jonkin
verran yhteistyötä ja sitä on tarkoitus
lisätä edelleen. Alueellisen yhteistyön
lisäksi pyritään järjestämään tilaisuuksia laajemmalla rintamalla, mistä tämä seminaari oli hyvä esimerkki. Jotta saisimme myös pienempiä yhdistyksiä mukaan toimintaan, niiden osallistuminen pitäisi tehdä mahdolliseksi.
Pienellä yhdistyksellä ei ole useinkaan
varaa maksaa osallistumiseen liittyviä
kustannuksia, joten ne yhdistykset,
joille se on mahdollista, voisivat maksaa yhdessä osan pienemmän yhdistyksen kustannuksista.

Seminaariin osallistui hallituksen jäseniä neljästä eri yhdistyksestä.
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Järjestettyjä tapahtumia
SYKSYN KARTING TAPAHTUMAN KUULUMISET
Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry.
järjesti keskiviikkona 24.10.2012 Oulun Sports Karting Centerillä karting
tapahtuman.
Tapahtumaan ilmoittautui kaiken kaikkiaan 30 henkilöä. Kaikki eivät kuitenkaan päässeet tulemaan ja
joutuivat peruuttamaan tulonsa, joten vajaalla 20 osallistujalla ajot vierähtivät käyntiin.
Kun kaikki saivat ajoasut ja kypärät valittua, henkilökunta opasti säännöistä ja radalla ajamisesta. Ajot ajettiin kahdessa ryhmässä ja kumpikin
ryhmä sai ajaa kahteen kertaan 10
minuuttia. Jokainen ajoi omalla taidolla ja vauhdilla, kyseessähän oli
vain leikkimieliset ajot. Pääasiana oli
että autoja sai kokeilla ja kaikilla olisi mukavaa.
Jokaisella ajokerralla ajajat saivat
kierrosajat ajamistaan kierroksista tulosteena, papereita sitten vertailtiinkin
ajon jälkeen ahkerasti. Parhaan kierrosajan ajoi Kari Murtomäki, toiseksi
Jarno Virta ja kolmanneksi Jani Lehtola. Mitallikolmikko saivat komeat pokaalit.
Palkintojen jakamisen jälkeen siirryttiin Sports Karting Centerin yläkertaan pizzabuffetille ja halukkaat saivat käydä myös saunomassa. Syömisen yhteydessä keskusteltiin yleisistä asioita ja yhdistyksen toiminnasta,
yhdistys sai hyvää palautetta järjestetyistä tapahtumista.
Suuren suosion myötä Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry järjestää toistamiseen keskiviikkona 20.03.2013
Oulun Sports Karting Centerillä Grand
Prix karting tapahtuman. Ilmoitus on
lehdellä Tulevia tapahtumia osiossa.

Radalla kurvailua.

OST Nuorisovastaava
Jari Nikula
Mitalikolmikko.

ONNEKSI OLKOON!
Oma Pro -yhteystietojen päivityskampanjan lahjakortit urheiluliikeeseen voittivat:
Eija Ukkola, 100 €, Pirkko Pälvilä 50 € ja Merja Heinonen 50 €
Lahjakortit on toimitettu voittajille.
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• Yhdistys järjesti Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen –koulutuksen jäsenilleen lauantaina
10.11.2012. Kouluttajana oli Olavi Haataja, Koulutusavain Oy:stä.

• 16.11.2012 Oulun Työväennäyttämön esityksessä ”Kahden suhde yhteen”,
oli yhdistyksestämme liki 80 jäsentä.
• Järjestettiin hulvaton ”Pikkujoulu”- teatterimatka Kajaaniin ”Jouluhippaloihin” 1.-2.12.2012.

• Oulun Teatrialla 14.12.2011 pidettyyn Finnhits 2012- kiertueeseen lähdettiin viidenkymmenen jäsenen porukalla.
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VUOSIKOKOUKSIA 2013
OULUN SEUDUN TOIMIHENKILÖT
PRO RY

OULUN METSÄTEOLLISUUDEN
TOIMIHENKILÖT PRO RY:N

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous

Aika: Torstaina 14.3.2013 kello 18:00
Paikka: Hotelli Holiday Inn, Kirkkokatu 3,
OULU

Aika : 18.3.2013 klo 17:00
Paikka: Osuuspankin neuvottelutilat
Hallituskatu 16, OULU.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Kokouksen jälkeen on
päivällinen.

Kokouksessa käsitellään lakisääteiset asiat.
Katja Pirkola kertoo Osuuspankin
tarjoamista eduista.
Yhdistys tarjoaa elokuvalipun kaikille
kokoukseen osallistujille.

Ruokailua varten ilmoittautumiset:
sihteeri@ost.fi tai 050 335 6904
6.3.2013 mennessä.

Ilmoittautumiset:
Tuula Rämet puh 040 672 5571 tai sähköposti: tuula.ramet@storaenso.com

Tervetuloa!
Hallitus

Tervetuloa!
Hallitus

Tulevia tapahtumia
KARTING AJOA!

Keskiviikkona 20.03.2013

Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry järjestää
Oulun Sports Karting Centerillä
(Tapsitie 5, Oulu) karting tapahtuman.
Ajot alkaa kello 17.45, jonka jälkeen sauna ja pizzabuffet.
Grand Prix tyylinen leikkimielinen kilpailu missä ajetaan aika-ajot, välierät ja finaali.
Kolme parasta palkitaan pokaalilla. Tapahtumaan mahtuu 30 henkilöä yhdistyksemme jäseniä ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Tapahtuma on täysin maksuton.
Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 13.03.2013 sähköpostilla nuorisovastaava@ost.fi
Tervetuloa!
Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry, www.ost.fi
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Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry ja Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt Pro ry
järjestävät jäsenilleen

TYÖHYVINVOINTIKOULUTUSTA
Puheeksiottovalmennus; kiusallisten ja vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen työyhteisössä
Lauantaina 13.4.2013 kello 10-15, paikka Holiday Inn Oulu, Kirkkokatu 3.
Erityisesti luottamushenkilöt, työsuojeluvaltuutetut ja –asiamiehet sekä esimiehet joutuvat ottamaan puheeksi arkaluontoisiakin
asioita työyhteisöissä. Tuolloin on tärkeää osata tehdä se tavalla, joka johtaa positiiviseen asian käsittelyyn. Ja toisaalta monilta
työyhteisökonflikteilta vältyttäisiin, jos ihmiset malttaisivat ottaa työkavereidensa kanssa arkaluontoiset ja kiusalliset asiat riittävän aikaisin puheeksi tahdikkaasti eikä odotettaisi niin kauan että kuppi läikähtää yli ja asia tulee otetuksi puheeksi ärsyttävällä
tai loukkaavalla tavalla. Ajankohtaista työpaikoilla on nyt mm. ns. varhaisen välittämisen mallien käyttöön otot ja niissäkin näkyy
piilevän mahdollisuuksia loukkaantua kun esim. poissaoloihin puututaan varhaisessa vaiheessa. Tarkoitus siinäkin on pelkästään
hyvä, mutta väärinymmärryksiä ja -tulkinoja näkyy sattuvan, jos koetaan että puheeksi ottamisen tavat eivät ole olleet mieluisia.
Kouluttajana Olavi Haataja, Koulutusavain Oy.
Ilmoittautumiset koulutus@ost.fi perjantaihin 22.3. mennessä.
Koulutustilaisuus on jäsenillemme ilmainen ja yhdistykset tarjoavat aamukahvit ja lounaat osallistujille.

Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry järjestää luottamushenkilötapaamisen
torstaina 18.4.2013
Scandic Hotellissa Oulussa, Saarintonkatu 4 , kello 16.30. Tapahtumaan ovat tervetulleita luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, varatyösuojeluvaltuutetut sekä Pro-vastaavat.
Keskustelemme ruokailun ohessa ajankohtaisista asioista.
Tilaisuuden päätteeksi menemme elokuviin, Finnkinoon. Elokuvaohjelmisto vaihtuu perjantaisin, jolloin uudet elokuvat saavat
ensi-iltansa ja jotkin elokuvat saattavat jäädä pois ohjelmistosta. Uusi elokuvaviikko (pe-to) tulee myyntiin edeltävänä tiistaina.
Valittu elokuva ilmoitetaan osallistujille perjantaina 12.4.2013.
Ilmoittautumiset keskiviikkoon 10.4.2013 mennessä edunvalvonta@ost.fi

Motoristien ruosteenpoistokurssi
Onko moottoripyörän ajotaidot hallussa talven jälkeen?
OSEA Toimihenkilöt Pro ry ja Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry osallistuvat yhdessä suosittuun Suomen Motoristiopiston
järjestämään moottoripyöräilijän ajotaitotapahtumaan torstaina 2.5.2013 kello 17:00 – 21.00 (SMOP Ruosteenpoisto). Kurssi
kouluttajana toimii tunnettu motoristien kouluttaja Jussi Korhonen. Kurssin markkinahinta on 70€, josta em. yhdistysten
jäsenet saavat hyvityksenä 30€. Tilaisuus alkaa kello 17.00 Ammattiliitto Pro:n Oulun aluekeskuksessa, Asemakatu 37, Oulu.
Ajokoulutukseen siirrytään noin kello 17.40 Ruskon katsastuskonttorille. Lisätietoja: Suomen Motoristiopisto
Ilmoittautuminen: Paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittaudu sitovasti viimeistään 19.4. (Ruosteenpoisto 1) suoraan motoristiopiston
sähköpostiin info@motoristiopisto.com kertomalla viestissäsi kurssinnimi, oma nimesi ja yhteystietosi. Saat kurssivahvistuksen ja tilinumeron Motoristiopistosta, jonne tapahtumamaksu suoritetaan. Lähetä saamasi vahvistussähköposti nimellä janne.
karki@nsn.com. Janne kuittaa ilmoittautumisesi. OSEA ja Oulun Seudun Toimihenkilöt suorittavat Oulun Pro aluekeskuksen
tilaisuuteen osallistuvalle 30 EUR palautuksen kurssin maksusta

OSEA Toimihenkilöt Pro ry ja Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry järjestävät
koko perheen opastetun linturetken Liminganlahden luontokeskukseen ja lintutornille
lauantaina 11. toukokuuta 2013 kello 10.30 - 12.
Liminganlahden lintumaailma on runsas ja se avautuu katsojalle asiantuntevan oppaan avulla upeana luontoelämyksenä. Kevät
alkaa Liminganlahdella huhtikuussa useiden tuhansien koreiden lintujen kevätmuutolla ja lahti hiljenee vasta lokakuussa, kun
viimeisimpinä tuhannet joutsenet lähtevät paluumuutolle.
Tilaisuus on maksuton yhdistysten jäsenille ja heidän perheilleen. Matkaa Oulusta luontokeskukseen on n. 35 km. Yhteiskuljetusta Liminkaan ei järjestetä. Keskuksen osoite on Rantakurvi 6, Liminka – opastus Raahen tieltä. Tilaisuudessa tarjotaan
nuotiokahvit ja –makkarat sekä mehut. Tarjoilua ja opastuksen järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan viimeistään
perjantaina 26.4.2013 sähköpostitse janne.karki@nsn.com. Sään mukainen varustus,
mahdolliset omat kiikarit ja lintuputket mukaan.
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TYÖPAIKAN MUISTILISTA ENSIMMÄISELLE
PUOLIVUOTISKAUDELLE
TAMMIKUU
Luottamusmies
 Selvitys alihankinnasta ja
vuokratyöstä.
 Yhdistyksen
vuosikokousasiat.
 Perintäsopimuksen valvonta:
työnantajalta jäsenkohtainen
selvitys loppuvuodesta.
Työsuojeluvaltuutettu
 Sovi ajankäyttö ja
koulutussuunnitelma.
 Tutustu toimihenkilöiden
työoloihin.
 Laadi tiedotussuunnitelma.
Klubivastaava
 Suunnittele klubiteemat
luottamusmiehen ja
työsuojeluvaltuutetun kanssa.

HELMIKUU
Luottamusmies
 Palkkatilastot,
palkkausjärjestelmän huolto.
 Yhdistyksen vuosikokous
helmi-maaliskuu.

Työsuojeluvaltuutettu
 Perehdy työpaikan
työsuojelutoimintaan,
työsuojelutavoitteet.
 Toiminta- ja
työnjakosuunnitelma
luottamusmiehen kanssa.
 Yhdistyksen vuosikokous
helmi-maaliskuu.
Klubivastaava
 Klubi-ilta: palkka-asiat.
 Yhdistyksen vuosikokous
helmi-maaliskuu.

MAALISKUU

Klubivastaava
 Yhdistyksen vuosikokous
helmi-maaliskuu.

HUHTIKUU
Luottamusmies
 Tiedota jäsenille vuosilomaasioista.
Työsuojeluvaltuutettu
 Suunnitelma
kesätyöntekijöiden
perehdyttämiseksi
työturvallisuuteen.

Luottamusmies
 Tilinpäätöstiedot.
 Yhdistyksen vuosikokous
helmi-maaliskuu.

Klubivastaava
 Klubi-ilta: vuosiloma-asiat.

Työsuojeluvaltuutettu
 Tutustu vaarojen
kartoitukseen.
 Työterveyshuollon
edellisvuoden
toimintakertomus.
 Yhdistyksen vuosikokous
helmi-maaliskuu.

Luottamusmies
 Teemoja: ergonomia,
esimiesten
työsuojeluosaaminen,
työssäjaksaminen,
kiusaaminen.

TOUKOKUU

Hauskaa kesää!

Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry

www.ost.fi
MERKITSE KALENTERIISI!!
JÄSENTEN SYYSPÄIVÄT LEVILLÄ 27.-29.9.2013.
Lisätiedot seuraavassa lehdessä.
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Katsastus Hiironen
Katsastus Hiironen (Laukan Talli Oy)
on toukokuussa 2012 avattu suomalainen katsastus- ja rekisteröintipalveluita tarjoava yritys. Olemme ketjuihin kuulumaton ja riippumaton, yrittäjävetoinen katsastusasema.
Katsastus Hiironen sijaitsee hyvien
kulkureittien varrella Oulun Hiirosessa, Hiirosen Nesteen vieressä. Sijainti
on loistava, liikenteen solmukohdassa.
Meille on helppo tulla ja asiointi sujuu
vaivattomasti.
Katsastus Hiironen palvelee joustavasti, asiakaslähtöisesti sekä lakien ja
asetusten mukaisesti. Toiminnan tarkoituksena on pitää asiakkaiden ajoneuvot liikenneturvallisina nyt ja tulevaisuudessa.
Tarjoamme palveluitamme uusissa, nykyaikaisissa ja viihtyisissä tiloissa. Teemme kaikkia katsastustoimenpiteitä alle 4000 kg kalustolle Hiirosessa, raskaammat ohjaamme yhteistyökumppanillemme Haapalehdon katsastukseen.
Prolaisia meitä on työpaikalla kaksi katsastajaa Markku Honkala 4 v kokemuksella ja Pekka Ojala 18 v katsastuskokemuksella. Autoalan kokemusta

on toki paljon pidemmältä ajalta.
Katsastusala on meidänkin aikanamme muuttunut paljon, entisestä jäykästä virkamieskulttuurista palvelualaksi, autot toki tutkitaan tarkasti edelleen. Uudet testilaitteet iskunvaimennintestereineen ja välyksenravistimineen auttavat löytämään vikoja, joita perinteisin menetelmin ja korjaamoillakin on vaikea löytää. Samoin
auton tietokoneen vikamuistin luku
moottorin osalta kuuluu nykykatsastukseen. Päästöihin kiinnitetään yhä
enemmän huomiota, tulivat ne sitten
pakoputkesta tai auton merkatessa reviiriään öljyläikin.
Hyvä yhteishenki auttaa palvelualalla jaksamaan paremmin haastavatkin asiakkaat. Aamuisin ei tarvitse väkisin vääntäytyä sorvin ääreen. Työpaikallahan ollaan viikolla enemmän
aikaa kuin kotiväen kanssa valveillaoloajasta. Työhyvinvoinnin kannalta
ei siis ole ollenkaan sama, miten siellä työkavereitten kanssa juttu lentää.
Jää monet mielialalääkkeet ottamatta jos oikeasti jopa viihtyy työssään ja
työporukan kesken. Asiakkaatkin sen
kyllä aistii, ei siinä pelkät hienot asia-

kastilat auta jos tunnelma on jäätävä.
Eipä silti meillä on varmaan kaupungin parhaat asiakastilat katsastusasemista. Niihinhän ei takavuosina paljon
satsattu. Olivat vain pakollinen maksun vastaanottopaikka.
Oulussa on asemia noussut jo vähän joka nurkalle ja kilpailu on tosi kovaa. Hinnat ovat laskeneet, mutta se
ainoana kilpailukonstina on aika lyhytkatseinen tie . Tilat ja laitteet maksavat ja niitä on uusittava ja korjattava.
Pitkässä juoksussa palveluun satsaaminen on kai ainut tolkullisempi keino. Huulenheittona on kyllä ”neuvottu”, että mitä huonommin ja lepsummin työsi teet sitä enemmän asiakkaat
tykkäävät. Tarkempaa tarkastelua tällainen neuvo ei kestäkään sillä pitää
muistaa miksi tätä työtä tehdään, liikenneturvallisuuden vuoksi. Ja kyllä asiakkaat nykyään tosiaan haluavat
autonsa pysyvän kunnossa. Ja paljon
on niitä autoilijoita, jotka eivät paljoakaan ymmärrä auton päälle vaan ovat
katsastajien ja korjaajien informaation
varassa.Siksipä heille annettu tieto on
oltava mahdollisimman selkeää ja luotettavaa.

TERVETULOA
KATSASTUS
HIIROSEEN!
Toivottavat Markku,
Pekka, Petri,
Kaarina ja Liisa

Osoite: Kiilakivenkuja 4, 90250 Oulu (Hiironen)
Ajanvaraus: 010 231 7650 |www.katsastushiironen.fi
katsastus@katsastushiironen.fi
Avoinna: ma-pe klo 8-17
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JOUKKOKIRJE
Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry
Uusikatu 40 B 5, 90100 OULU

YHTEINEN KUNTOKAMPANJA!

Jos olet Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n tai Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt
Pro ry:n jäsen, täytä alla oleva kortti liikuntasuoritustesi mukaan.
Jokaisesta vähintään 20 min. suorituksesta – kävely, hiihto, hölkkä, uinti, voimistelu,
pallopelit jne. – saat merkitä rastin ruutuun.
Kampanja-aika on viikot 5-22. Palauta kortti 5.6.2013 mennessä osoitteeseen Oulun
Seudun Toimihenkilöt Pro RY, Uusikatu 40 B 5, 90100 OULU.
Osallistuneiden kesken arvotaan lahjakortteja urheiluliikkeeseen:
1 kpl á 100,- ja 3 kpl á 50,-.
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti heti 9.6. tapahtuvan
arvonnan jälkeen.

KUNTOKORTTI

Näin kohotan ja ylläpidän kuntoani:
Liikun päivittäin tai vähintään kolme kertaa viikossa
✔ Liikun vähintään 20-30 minuuttia kerrallaan
✔ Liikun niin, että hengitys kiihtyy ja hiki tulee pintaan
✔ Nautin liikunnasta
Nimi:_________________________________________________________
Osoite:________________________________________________________
Puh._________________ Sähköposti:________________________________
Yhdistyksesi____________________________________________________
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