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Puheenjohtajan 
Palsta

Kansikuva: Hannu Laitinen

Uusivuosi ja uudet harrastukset tuovat tun-
teen, että vuosi on lähtenyt hyvin liikkeelle. 
Neljäs kuukausi avantouinnin harrastajien 
joukossa on tehnyt vaikutuksen. Minäkin olen 
kuulunut niiden joukkoon, jotka kesällä jär-
venrannalla tuskailevat, että mieli tekisi mennä 
uimaan mutta vesi tuntuu kylmälle. Avantouin-
nin harrastajat nauttivat  talven säästä ja veden 
viileydestä. Kun lunta tuiskuttaa ja on hieman 
pakkasta, niin suuri joukko uimareita päivän 
mittaan saa itsensä kylmään veteen. Miten on-
kaan mahtava ja rento olotila sen jälkeen, kyllä 
päivän kiireet unohtuvat.

Pro Hämeen aluetoiminta on hyväksyttänyt 
oman toimintasuunnitelmansa Pron hallitukses-
sa. Tarkoitus olisi kartoittaa aikuiskoulutuksen 
nykytila niin  Päijät-Hämeen kuin Kanta-Hä-
meenkin alueella. Pron jäsenkunnan tarpeet ja 
toiveet tulee ottaa huomioon aikuiskoulutuk-
sen kehittämisessä. Työelämässä oppiminen ja 
oman osaamisen kasvattaminen olisi turvattava 
koko työuran ajan.  Tämän päivän koulutus ta-
pahtuu uusinta tietoa ja tekniikkaa käyttäen ja 
siinä kehityksessä olisi hyvä olla mukana.  Pron 
aluetoiminnassa on aktiivinen ja innokas jouk-
ko ay-toimijoita Lahdesta, Hämeenlinnasta ja 
Riihimäeltä. Kaikin mahdollisin keinoin yri-
tämme palvella koko Pron Hämeen jäsenkent-
tää ja yhdistyksiä.

Ammattiliitto Pron ensimmäiset edustajis-
tovaalit ovat tulossa syksyllä 2012.  Jäsenet 
valitsevat neljän vuoden välein sata edustajaa 
edustajistoon, joka on Pron korkein päättävä 
elin. Edustajistoon tulee jäseniä kustakin liiton 
toimintasektorista, niin että sektorin edustus on 
suhteessa sen jäsenmäärään. Liiton nykyinen 
edustajisto on kutsuttu ylimääräiseen kokouk-
seen 27.1.2012 ja siinä tärkeimpänä kohtana 
on uuden äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväk-
syminen. Meillä kaikilla on mahdollisuus vai-
kuttaa siihen, että hyvät toimijat saadaan myös 
seuraavaksi neljäksi vuodeksi liiton päätöksen 
tekoon.

Yhdistyksen toiminnassa otettiin uudet mal-
lisäännöt käyttöön ja yhdistyksen nimi muutet-
tiin Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:ksi.  
Sääntöjen mukainen seuraava vuosikokous pi-
detään 22.3.2012 ja silloin tarkastellaan yhdis-
tyksemme tilinpäätöstä ja valitaan uusi hallitus. 
Toivotan Teidät kaikki tervetulleeksi mukaan 
kokoukseen ja tutustumaan yhdistyksen aktii-
veihin toimijoihin.

Yhdessä olemme enemmän!

Ritva Uravirta

  Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n Johtokunta 2011
Puheenjohtaja Ritva Uravirta puh.044-734 9011, 

Varapuheenjohtaja Teija Kuusinen puh. 040-563 4290,  Sihteeri Kirsi Nousiainen puh. 040-517 5326
Taloudenhoitaja Erkki Turtiainen puh. 040-541 7746,  Virkistysvastaava Timo Pikkarainen puh. 046-882 6672 

Koulutusvastaava Petri Lehtinen puh. 040-573 9303,  Edunvalvontavastaava Saija Kettunen puh. 040-759 9629
Tiedotusvastaava Seppo Heikkinen puh. 040-565 6378,  Jäsensihteeri Pia Halkola puh. 041-534 1171 
Nuorisovastaava Päivi Saalasti puh. 0400-468511,  TU-klubivastaava Risto Aarnio puh. 0400-613886

sähköposti:  johtokunta@lahdenseuduntoimihenkilot.fi
kotisivut:  www.lahdenseuduntoimihenkilot.fi

Tämä johtokunta jatkaa hallituksen nimellä maaliskuun vuosikokoukseen asti.
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Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n 

VUOSIKOKOUS
To 22. 03. 2012
Yhdistyksen toimistolla
Os. Hämeenkatu 15 (3. kerros)  Lahti

Kokous alkaa klo 18.00
Kahvi- ja voileipäkakkutarjoilu klo 17.00 alkaen  

Kokouksessa päätetään Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistyksen 
uusien mallisääntöjen määräämät asiat. Tärkeimpiä ovat:
- vahvistetaan vuoden 2011 tilinpäätös
- valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2012
- valitaan yhdistykselle uusi hallitus (ennen johtokunta)
- valitaan ehdokkaat syksyn 2012 Ammattiliitto Pron edustajiston 

vaaleihin.

Hyvät Lahden Seudun Toimihenkilöiden jäsenet:
Tervetuloa runsaslukuisesti mukaan tärkeään kokoukseen!
          Hallitus

Lehtimäen liikenteen bussi lähtee 
Nastolasta Uponorin portilta klo 13.30. 
Lahdesta matka jatkuu 
Marolankadulta klo 14.00.

16.00 alkaa kyselytunti, jota seuraamme lehteriltä.
17.00 opastettu kierros talossa. Kierroksen jälkeen tapaamme kansanedustaja Mika Karin.
n. 19.30 paluukyyti lähtee Lahteen/Nastolaan
Sitovat ilmoittautumiset 28.2. mennessä saija.kettunen@uponor.com
25 nopeinta ilmoittautujaa mahtuu mukaan.  

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry / Edunvalvontaryhmä järjestää

vierailun 
EDUSKUNTAAN
torstaina 29. 3. 2012.

Tervetuloa!
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Ennakkoilmoittautumiset sähköpostitse 9. 2. alkaen; 
Lstry.virkistys@gmail.com tai  
puh 046-882 6672 (klo18 - 20).  

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n 
Virkistysryhmä järjestää jäsenilleen ja 
heidän perheilleen; 

TALVITAPAHTUMA MESSILÄSSÄ
Sunnuntaina 26.2.2012
Ilmoittautumiset ke 23.2.2012 mennessä. 
150 nopeinta mahtuu mukaan!

Pilkkikilpailut klo 9.00 – 12.00. Punnitus ja palkintojenjako rannassa 
(ilmoittautuminen rannassa)

Muut aktiviteetit, ilmoittautuminen markkinaravintolassa 9.30 - 10.30 

Kuntohiihtomahdollisuus loistavissa Messilän maastoissa. Suihkumahdollisuus 
kuntohiihtäjille! (kysy ilmoittautuessasi) 

Laskettelua huippurinteessä. Rinteet aukenevat klo 10.00 Hissiliput 
28 e/ aikuinen ja 19 e/alle 11-vuotiaat/6 tunnin lippu. LATAUS MYÖS 
OMALLE KEYCARDILLE käy. 
(erikoishinnan saa näyttämällä jäsenkorttia lipunmyyntipisteessä) 

Lapsille oma liukumäki, miksei myös aikuisille! (omat pulkat mukaan)  
Talutusratsastusta klo 11.00 – 12.00 (tallin edessä olevalla kentällä)  
Tule liikkumaan ja nauttimaan Messilän maastoista vaikka kävellen. 
Rannassa makkaranpaistoa ja mehua, kaikille jäsenille. 
Mahdollisuus vuokrata erilaisia välineitä!

Infopisteemme on MARKKINARAVINTOLASSA klo 9.00 - 14.00. 
Ruokailulipukkeen saavat ennakkoilmoittautuneet yhdistyksen jäsenkorttia vastaan 
maksutta klo 10.30 asti. 
– HUOM! Kannustamme jäseniämme perheineen kuntoilemaan, joten pelkästään 
ruokailuun tulevat saavat ruokalipukkeen 5 €/hlö klo 10.30 jälkeen. 
– Ruokailu on klo 12.00 – 14.00 lounaslipuketta vastaan (150 mahtuu mukaan) 
Tapahtuma päättyy n. klo 14.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä, muista mainita omien 
tietojen lisäksi myös perheenjäsenten nimi ja lasten ikä! 
(ERIKOISRUOKAVALIOT ilmoitettava ilmoittautumisen 
yhteydessä)

TERVETULOA MUKAAN!

Liikunnan riemua ja talven iloa seuraavien lajien parissa;
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Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n  
VETERAANIJAOSTO järjestää teatterimatkan 

Riihimäen teatteriin katsomaan 

”39 ASKELTA” -vakoojafarssia 
Torstaina 29. 3. 2012, näytös alkaa klo 14.00.
Linja-auto lähtee Marolankadulta klo 12.30.
Hinta 30 €/henkilö. 
Väliajalla nautimme kahvit täytetyn croissantin kera.
Sitovat ilmoittautumiset 24. 2. 2012 mennessä
Soili Varkka puh. 0500-682 967.
Maksu 27.2.2012 mennessä  tilille 
Nordea 151930-6103366  viite 1313
Katso näytelmästä lisätietoa netistä osoitteesta:
www.riihimaenteatteri.fi/pages/esitys.php?id=194

Virkistysryhmän kevään 2012 
jäsentapahtumat:
Su 26. 2. 2012 Talvitapahtuma Messilässä
La 17. 3.    Puunkaatotalkoot Nastolan kesämajalla
Pe  4. 5.  Teatteri Lahden Kaupunginteatterissa, Cabaret
Ti   8. 5.  Siivoustalkoot Nastolan kesämajalla
Ti   5. 6.  Kuntoillen kesämajalle –ilta Nastolassa
Pe 22. 6.  Juhannusaaton tilaisuus Nastolan kesämajalla

Tarkemmat ilmoitukset näistä tapahtumista ovat Jäsenlehdissä 1 helmikuussa  ja 
Jäsenlehdessä 2 huhtikuussa.

ENNAKKOILMOITUS         ENNAKKOILMOITUS       ENNAKKOILMOITUS  

Virkistysryhmä järjestää 
Lahden Kaupunginteatteriin illan 

Cabaret -
huippukabareen esitykseen
Perjantaina 4. 5. 2012 

Tarkemmat ilmoittautumistiedot 

Jäsenlehdessä 2/2012 huhtikuussa ja yhdistyksen nettisivulla

Katso lisätietoja:    www.lahdenkaupunginteatteri.fi/produktio/26/Cabaret
Katso esittelyvideo: www.youtube.com/watch?v=_M3L_f1Mx_Q
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Koulutusryhmä järjestää Facebook koulutusta

Koulutus järjestetään 15.3.2012 klo 17–20 
yhdistyksen toimistolla Hämeenkatu 15.

•	 Koulutus lähtee alkeista eli ei tarvitse 
olla aikaisempaa osaamista.

Jos omistat oman kannettavan ja mobiilin 
nettiyhteyden voit ottaa ne mukaan ja käyttää 
niitä koulutuksen aikana.

Hinta on 5€ / yhdistyksen jäsen, maksu kerätään tilaisuuden alussa. (Tasaraha mielellään)
Hinta sisältää kahvin ja pientä purtavaa. 

Ilmoittautumiset viimeistään 9.3. mennessä.
Ilmoittautua voi puh.040 579 6967 tai sähköpostilla annukka.broman@lahtiprecision.com

Ennakkoilmoitus Miestenillasta

Koulutusryhmä järjestää 
Miestenillan golfin merkeissä 
Vierumäellä 15.5. klo 17–19. 
Tarkempi ilmoitus seuraavassa 
lehdessä. 

Ennakkoilmoitus Naistenillasta

Koulutusryhmä järjestää perinteisen 
Naistenillan toukokuussa.
Tarkempi ilmoitus seuraavassa lehdessä         Naistenilta
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Uusi luottamusmies, kerro valinnastasi liittoon !
Lähetä tieto Pron edunvalvontaan ja vahvista asemasi työnantajalle.
Onnea uusi luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu!
Unohtuivatko paperityöt valinnan jälkeen? Nyt on viimeistään aika laittaa tiedot  ajan tasalle. Näin 
luottamusmies saa luottamusmiehen turvan, eli irtisanomisissa luottamusmies lähtee viimeisenä talosta 
ja sammuttaa valot. Lisäksi luottamusmies saa kaiken liitosta tulevan tiedon ja tuen. 
Ilmoita ensin liittoon
Luottamusmiesvaalin järjestäjien tai uuden luottamusmiehen on ilmoitettava vaalien uusi tai vanha 
tulos Prohon. Ilmoitus hoituu helposti sähköisellä luottamusmiesilmoituslomakkeella. Ilmoittaja saa 
kuittauksen, kun lähetys on vastaanotettu onnistuneesti.
Jos et voi käyttää sähköistä lomaketta, tulosta ilmoitus ja lähetä se kirjallisesti osoitteeseen Ammattiliitto 
Pro/ edunvalvonta, PL 183 00181 Helsinki. Kirjeeseen merkitään tunnus ”luottamusmiesilmoitus”. 
Ilmoituksen liitteeksi voi laittaa otteen luottamusmiesvaalin pöytäkirjasta.

TÄRKEÄ TIEDOTE SENIORIYHDISTYKSEN JÄSENILLE
Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n jäsenlehden postitus 

Senioriyhdistyksen jäsenille:
Mikäli haluatte vuoden 2012 jäsenlehden postissa kotiin, niin ilmoittakaa postiosoitteenne 
sähköpostilla Matti Ruokolaiselle.  Matti hoitaa Senioriyhdistyksen lahtelaisten jäsenten 

postiosoitteistoa.
Sähköpostiosoite on: matti.ruokolainen@phnet.fi

Tiedoksi: Jäsenlehti on vapaasti kaikkien jäsenten luettavissa Lahden Seudun 
Toimihenkilöiden nettisivuilla osoitteesta: www.lahdenseuduntoimihenkilot.fi/

Tapaamisia koko vuodeksi, 
ilmoittaudu vaikka kaikkiin heti!

 Kevät 2012
10. 2. 2012 leffailta
9. 3. 2012 pulkkamäki
12. 4. 2012 ravit (huom! Torstai)
11. 5. 2012 Laavuretki

 Kerrotaan kuulumisia puolin ja toisin työpaikoilta, liitosta ja yhdistyksestä 
sekä vietetään mukava ilta porukalla.  Pääasiassa tilaisuudet ovat ilmaisia 
ja tarkoitettu yhdistyksen jäsenille. Ohjelmat, aikataulut ja mahdolliset 
omavastuut tarkentuvat lähempänä. Lisätietoa tulee nettisivuille sekä 
sähköpostitse nuorisoryhmän jakelulistalle + tilaisuuteen ilmoittautuneille.
Ilmoittautumiset sähköpostitse: t-salmi@hotmail.com
www.lahdenseuduntoimihenkilot.fi/nuoriso.htm

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n nuorisoryhmä järjestää:

Syksy 2012
10. 8. 2012 majailta
14. 9. 2012 hohtokeilaus
Lokakuussa Jääkiekko
16. 11. 2012 pikkujoulut

Nuorten Pro Perjantait 2012
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VAALIKOKOUKSEN 24.11.2011 päätöksiä
Uusi johtokunta valitaan vasta maaliskuussa 2012.

-  Tässä kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin ottaa käyttöön Pro-liiton uudet jäsenyhdistyksien 
mallisäännöt. Kokous pidettiin Cumulus-hotellin kokoustiloissa.

-  Uusien sääntöjen mukaan yhdistyksellä on vain yksi vuosikokous ja se pidetään helmi-maaliskuussa.
 Tästä johtuen tässä vaalikokouksessa ei valittu yhdistyksen uutta puheenjohtajaa eikä johtokuntaa.  

Vanha vuoden 2011 johtokunta jatkaa hallitus-nimisenä vuoden 2012 maaliskuuhun, jolloin 
yhdistyksellä on jatkossa vuosikokous.

-  Uusi Toimintakalenteri 2012 tehdään vasta maaliskuun päätöksien jälkeen ja se postitetaan jäsenille 
Jäsenlehden 2/2012 mukana.

Eläkkeelle päässeitä ansioituneita johtokunnan jäseniä vuonna 2011

Seppo Heikkinen kukitettiin eläkkeelle lähdön johdosta 
marraskuun 2011 Vaalikokouksessa. Vas. Teija Kuusinen ja 
Ritva Uravirta.

Seppo tuli yhdistystoimintaan mukaan 1993 Lahden Teknisten 
tiedotusjaoksen jäseneksi ja tiedotussihteerinä hän toimi 
1998-2003.  Lahden Seudun Toimihenkilöissä Seppo on ollut 
yhdistyksen tiedotusvastaavana koko ajan vuodesta 2004 
lähtien.

Osmo Rasinen kukitettiin eläkkeelle lähdön 
johdosta joulukuussa 2011.

Osmo tuli 2002 Lahden Teknisten johtokuntaan 
Edunvalvontavastaavaksi. Hän oli johtokunnan 
jäsen tai varajäsen Lahden Seudun 
Toimihenkilöissä vuodesta 2005 alkaen.
Osmo valittiin Vuoden Luottamusmieheksi 2009.

Yhdistyksemme virallinen nimi on uusien mallisääntöjen mukaan

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry
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Edunvalvontaryhmän järjestämässä keskustelutilaisuudessa 17.11. 2011 Wanhassa Walimossa oli vieraina 
kansanedustaja Mika Kari (toinen oik.) ja Lahden kaup. valtuutettu Sari Niinistö (kolmas oik.). Tilaisuus oli 
mielenkiintoinen kaikille mukana olleille.

Edunvalvonnalla oli keskustelutilaisuus 
17.11.2011

Keskustelutilaisuuteen oli saapunut paikalle työ-
paikkojen luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja 
muita aktiiveja toimijoita.  Yhdessä jaettiin kuulumi-
sia työpaikkojen tilanteista.

Kiire ja työssä jaksaminen saivat paljon keskustelua 
aikaan. Työtahti on selkeästi kiristynyt työpaikoilla. 
Keskustelua syntyi myös työpaikkojen ulkomaisista 
omistuksista. Tämä näky ja tuntuu myös lahtelaisissa 
yrityksissä. Päätöksen teko on jossain muualla kuin 
työpaikalla ja se vaikeuttaa työtehtävien järkevää hoi-
tamista.

Aikuiskoulutuksen nykytila ja sen parantaminen 
oli myös esillä illan keskusteluissa. Tarvetta on moni 
osaamiseen ja se edellyttää uudelleen kouluttautumis-
ta.

Kiitos edunvalvontaryhmälle joka oli tilaisuuden 
järjestäjä, kiitos myös politiikan edustajille ja kaikille 
mukana olleille. 
Teksti: Ritva Uravirta
Kuvat: Seppo Heikkinen

Kysymys: Mikä tämä luettelo on?
aikavaras, biouhka, demokratiavaje, energiajuoma, hoitotakuu, hygieniapassi, kaverikoira, kotoistus, 
kvartaalitalous, lapsiasiavaltuutettu, liikkumisresepti, muistitikku, stailata, sudoku, taikonautti, tuotesijoittelu, 
työajanodote, vaalikone, vesijuoksu, voimaannuttaa ja vuokralääkäri.

Vastaus: Suomen kielen painetun sanakirjan uusimmat hyväksytyt sanat
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Glögi-iltaa vietettiin toimistolla 9.12.2011

Joulutunnelmaa muistellen
Edunvalvontaryhmä ja virkistysryhmä löivät 
viisaat päänsä yhteen ja järjestivät glögi-illan 
yhdistyksen toimistolla 9.12.2011. Säänhaltija 
ilahdutti siihenastisella talven pahimmalla 
myräkällä, mutta sisätiloihin saimme loihdittua 
jouluntunnelmaa valoin ja koristein. Tonttulakit 
päässä otimme vastaan oman yhdistyksemme 
väkeä perheineen ja kutsuvieraita. 
Glögi oli lämmintä ja pöydässä oli herkkupalaa 
painikkeeksi. Yhdessäolo kivalla porukalla valaisi 
ja ilahdutti mieltä. 

Terveisin kuvan tontut eli Saija ja Timo

Jäsenlehti
Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n tiedotuslehti
Ammattiliitto Pro:n lahtelainen kokoomayhdistys.
Osoite: Hämeenkatu 15  15110 Lahti

Painosmäärä:
3400 kpl
Ilmestyy:
4 kertaa vuodessa
Helmi, -huhti, -elo- ja 
marraskuussa

Tekijä:
Yhdistyksen tiedotusryhmä/
Tiedotusvastaava
Seppo Heikkinen
Lehden taitto:
Hannu Laitinen

Ilmoitushinnat:
1/1  Takasivu 300 €
1/1  Sisäsivu 200 €
1/2   Sisäsivu 100 €
1/4   Sisäsivu   50 €
Painopaikka:
Esa Print Oy, Lahti 2012

Kuvat: Seppo Heikkinen
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ProTour-tapahtumassa Helsingin Wanhassa 
Satamassa 26.11.2011

Heinolan ja Lahden seudun jäsenille oli järjestetty yhteinen 
bussi, jossa matkustimme tuona lauantaipäivänä Helsingin 
Katajanokalle Wanhan Sataman tiloihin. Rivijäseniä lapsi-
neen oli lähtenyt mukaan tapahtumaan niin, että yksi bussi 
oli täynnä!  
Osallistujia Helsingin ProTourissa oli yllättävän vähän otta-
en huomioon, että kaikki Helsingin seudun jäsenet oli kut-
suttuja. 

Omia ja muiden osallistujien  kommentteja tästä Pro-liiton 
järjestämästä tapahtumasta

Myönteistä:
- Ilmainen kuljetus Heinolasta ja Lahdesta
- Lapsille oli jotakin ohjelmaa, kun paikalla oli Muumi ja 

Pikku Myy. Oli myös peliareena.
- Lapsille oli myös iso leikkipöytä jossa oli piirustuksia, 

muovailuvahoja ym.
- Tuure Kilpeläinen oli uusi ennenäkemätön esiintyjä.

Kielteistä:
- Liian vähän esittelypisteitä, oli vain Turva, 

Bensow, Holiday Club ja Teboil.
- Ammattiliitto Pro ”ei tullut tutuksi”,  oli aika 

näkymätön esittely.
- Aikuisille ei ollut mielekästä ohjelmaa. Monet 

lähtivät kaupungille shoppailemaan!
- Ulkopaikkakuntalaiselle neljä tuntia oli liian 

pitkä aika kivilattialla seisoskeluun.
- Välipala oli liian kevyt, kun oli pelkkä kolmio -

leipä kahvin tai mehun kanssa.
- Kahvileivistä (munkkeja ja pullia) perittiin 

erikseen  maksu! 
- Ennakkoon (sähköpostissa vielä 22.11.) lu-

vattiin, että liiton puh.joht. on mukana, mutta 
eipä näkynyt?

- Ennakkoon luvattiin työpajoja, karaokea ym.  
Ei ollut!

Vakuutus Turva oli paikalla Tuure Kilpeläinen esiintyi Teksti ja Kuvat Seppo Heikkinen
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Apua matkalla
Matkustajavakuutus korvaa matkalla sattuneet tapaturmat tai matkalla alkaneiden 
sairauksien hoidon. Esimerkiksi lääkärin palkkiot ja lääkärin määräämät tutkimukset ja 
lääkkeet korvataan ilman euromääräistä kattoa.
Pro-liiton jäsenkortti kannattaa pitää matkoilla mukana, sillä se toimii vakuutuskorttina. Ellei 
korttia ole mukana tai sitä ei hyväksytä, asiakas voi maksaa maksut itse ja periä kuitteja 
vastaan korvauksen vakuutusyhtiöltä kotimaassa.
Matkalle kannattaa ottaa myös kansainvälisen SOS-International-hälytyskeskuksen numero.
Keskuksessa on ympärivuorokautinen suomenkielinen päivystys ja siellä tunnetaan Pron 
jäsenvakuutus sekä Turvan vakuutusehdot. Numerosta voidaan neuvoa esimerkiksi 
lähimmän luotettavan lääkäriaseman sijainti.
Matkustajavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Pitemmäksi
ajaksi matkustavien kannattaa ottaa jatkovakuutus. Matkatavarat vakuutetaan erillisellä
vakuutuksella.
– Usein matkatavaravakuutus sisältyy jo kotivakuutukseen, asia kannattaa tarkistaa
omasta kotivakuutusyhtiöstä, Liisa Teppo neuvoo.
Matkustajavakuutuksen ehdot ja tuoteseloste kannattaa lukea jo kotimaassa. Jos matkustaja
sairastaa jotakin kroonista sairautta, on hyvä keskustella ennen matkaa oman lääkärin 
kanssa mukaan otettavista lääkkeistä. Jos krooninen sairaus pahenee matkalla, 
matkavakuutus korvaa vain sen vaatiman ensiapuhoidon matkakohteessa.
SOS-International hälytyskeskuksen numero +45 3848 9219  
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Pro-liiton matkustajavakuutuksen saavat myös Pron eläkeläis-
jäsenet ja Turvan kotivakuutusasiakkaina he voivat ottaa 
Turvasta täysajan tapaturmavakuutuksen.
Eläkkeellä olevat Pron jäsenet on vakuutettu samalla ympärivuotisella 
matkustajavakuutuksella kuin muutkin jäsenet. Edellytyksenä on joko 50 euron 
palvelumaksun maksaminen tai liiton vapaajäsenyys.
– Vakuutus on tarpeellinen, sillä eläkeläisillä on paremmin aikaa matkustella 
kuin työssäkäyvillä. Päällekkäistä matkustajavakuutusta ei kannata ottaa, sanoo 
jäsenvakuutusasioiden asiantuntija Liisa Teppo Turvasta.
Matkustajavakuutus on voimassa ulkomaanmatkoilla sekä Suomessa, kun matkustetaan 
vähintään 50 kilometrin päähän kodista tai vapaa-ajan asunnosta.
Lisäksi Turvan kotivakuutusasiakkaat voivat ottaa täysajan tapaturmavakuutuksen, 
joka myönnetään enintään 75-vuotiaalle. Se on voimassa aina 80-vuotiaaksi saakka. 
Vakuutuksesta korvataan tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ja pysyviä haittoja. Korvauksen 
enimmäismäärä vaikuttaa vakuutuksen hintaan.
– Jäsenyyteen liittyvä vapaa-ajan tapaturmavakuutus loppuu eläkkeelle jäädessä. Siksi 
seniorien on hyvä tietää tästä mahdollisuudesta. Lisäksi Turva antaa liiton seniorijäsenillekin 
vakuutukset jäsenhinnalla, muistuttaa Senioriyhdistyksen puheenjohtaja Markku Pynnönen.

Matkustajavakuutus myös 
senioreille


