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Puheenjohtajan 
Palsta

Kansikuva: Seppo Heikkinen

  Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n Johtokunta 2012
Puheenjohtaja Saija Kettunen puh. 044-734 9011

Varapuheenjohtaja Päivi Saalasti puh. t. 0400-468 511,  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 Jaana Lehvonen puh. 040-560 2924
Tiedotusvastaava Jaakko Lahti puh. 040-581 4320,  Jäsensihteeri Teija Kuusinen puh. 040-563 4290
Nuorisovastaava Tiina Salmi puh. 040-769 5892,  Pro-klubivastaava Juha Mourujärvi 040-553-4407

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

Yhdistyksen vuosikokouksessa 22.3. valittiin 
uusi puheenjohtaja ja hallitus. Olen muutaman 
päivän sovitellut puheenjohtajan saappaita jal-
kaani. Vielä ne tuntuvat hieman väljiltä, mutta 
uskon, että ne muotoutuvat sopiviksi pikkuhil-
jaa.  Olen toiminut yhdistyksemme hallitukses-
sa edunvalvontavastaavana kaksi vuotta. Ritva 
Uravirta on luotsannut yhdistystä ponnekkaasti 
kulloisenkin johtokunnan avustuksella jo vuo-
sikymmenten ajan. Kaunis kiitos siitä ja ilok-
semme Ritva jatkaa tiedotusryhmässämme sekä 
Ammattiliitto PRO hämeen aluetoimikunnassa.

Työskentelen Uponor Suomi Oy:n palve-
luksessa taloushallinnon tehtävissä. Rahat ja 
myyntisaamiset kuuluvat työskentelykenttääni. 
Toimin toimihenkilöiden luottamushenkilönä 
viidettä vuotta ja se tuo sopivaa vastapainoa nu-
meroiden ja eurojen pyörittämiselle. 

Perheeseeni kuuluu aviomies Keijo ja nel-
jä lasta. Vanhin tytär Matleena opiskelee ja 
työskentelee jo Helsingissä. 19-vuotias Samp-
sa vapautui juuri armeijasta. Helmi on reipas 
13-vuotias neitonen ja Eemil energiaa pursuava 
12-vuotias pojankoltiainen.  Lasten harrastukset 

pyörivät jääkiekon, musiikin ja teatterin mer-
keissä. Toimin kannustavana voimana musiikin 
kannatusyhdistys Mesenat ry:n taloudenhoitaja-
na sekä kioskitätinä jääkiekkopeleissä.

Omia harrastuksia ovat yhdistystyöskentelyn 
lisäksi  mm. juoksu, avantouinti ja laitesukel-
lus. Kesämökki Heinävedellä on paikka, jossa 
tavoitan rauhan ja hiljaisuuden. Kalenterissa on 
pari tyhjää viikkoa heinäkuussa tänäkin vuonna. 
Siihen asti mennään täydellä höyryllä.

Pron edustajistovaalit ovat 27.8. – 7.9.2012. 
Edustajistoon kuuluu 100 varsinaista jäsentä. 
Kokoonpano on liiton korkein päättävä elin, jo-
ten ehdokasasettelun ja syksyisen äänestyksen 
merkityksellisyyttä ei voi kyllin korostaa. 

 Kunnallisvaalit järjestetään 28.10.2012. Kun-
nissa tehdään paljon Pron jäsenten elämään vai-
kuttavia päätöksiä. Niitä tekevät juuri vaalien 
kautta valitut valtuutetut ja muut luottamushen-
kilöt. Ilmoittaudu ehdokkaaksi – lähde mukaan 
kuntavaaleihin!

 Aurinkoisin kevätterveisin

Saija Kettunen
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Syksyllä 2011 yhdistyksen edunvalvontaryhmän 
järjestämässä keskustelutilaisuudessa Wanhalla Wa-
limolla olivat mukana Kokoomuksen kaupunginval-
tuutettu Sari Niinistö ja SDP:n kansanedustaja Mika 
Kari. Keskustelun jälkeen virisi mielessäni ajatus 
vierailusta eduskuntaan. Mika Karilta asiaa tiedustel-
tuani hän kutsui meidät ja nyt retki on toteutettu 23 
jäsenen kanssa. 

Kutsuvieraat saavat eduskunnassa erityiskohtelua: 
pääsimme jonon ohi suoraan turvatarkastukseen. Se 
oli verrattavissa lentoaseman turvatarkastukseen läpi-
valaisuineen ja nimilistojen tarkastuksineen. Vesipul-
lot ja eväät olivat kiellettyjen aineiden listalla siellä-

EDUNVALVONTA 
VIERAILI 
EDUSKUNNASSA 
29.3.2012

kin. Karin avustaja Jukka Torikka oli meitä vastassa 
ja pääsimme joustavasti siirtymään täysistuntosaliin. 
Tunnin ajan seurasimme suurella mielenkiinnolla 
kansanedustajien kysymyksiä hallituksen jäsenille. 
Aiheet risteilivät romaanikerjäläisiin liittyvän mah-
dollisen kerjäämiskieltolain tiimoilta talous-ym. ai-
heisiin. Hyviä kysymyksiä ja napakoita vastauksia. 
Hallitusjäsenet eivät saa etukäteen kysymyksiä tie-
toonsa. He suoriutuivat mielestäni vakuuttavasti pe-
rusteluissaan ja vastauksissaan. 

Kansanedustajat saavat liikkua salissa vapaasti ky-
selytunnin aikana ja sen muutamat myös hyödynsivät 
käydessään ”näyttäytymässä”. Istunnon seuraaminen 
oli mieleenpainuva kokemus ja oli kiva nähdä tuttuja 
kasvoja.

Eduskunnan opas lisäsi yleissivistystämme kerto-
malla rakennuksen historiasta ja nykypäivän vireillä 
olevista remonttiprojekteista. Eduskunnassa työs-
kentelevien henkilöiden määrä on moninkertaistunut 
vuosikymmenten varrella. Kansanedustajat, henkilö-

kohtaiset avustajat, virkamiehet ja siistijät, yhteensä n. 1200 työnteki-
jää tällä hetkellä. Marmoriset seinät, portaikot, salit ja jyhkeät käytävät 
kiilsivät puhtauttaan. Taideteokset, kalusteet, valaisimet ym. tarvikkeet 
ovat suomalaisten arkkitehtien ja taiteilijoiden käsialaa. Tieto siitä li-
säsi rakennuksesta huokuvaa arvokkuutta ja tunsin suurta ylpeyttä suo-
malaisuudestani.

Opastuskierroksen jälkeen istahdimme tovin Mika Karin seuras-
sa. Hän kertoi aikajanamaisesti ensimmäisen kansanedustajavuoden 
tapahtumista ja eteenpäin viedyistä/vietävistä asioista. Keskustelua 
syntyi alustuksen jälkeen. Puheissamme vilisi taloushuoli, työtilanteet 
työpaikoilla, eläkeiän haarukointi, työllistyminen, nuorten asema työl-
listymisessä ja jaksaminen, ongelmat Etelä-Euroopan maissa, EU:n li-
säbudjetti ym. Keskustelua olisi jatkunut aamuun asti jos bussi ei olisi 
odotellut jo  pihalla.  Kiitokset mukana olleille aktiivisuudesta ja iloi-
sesta reissuhengestä!                   Teksti: Saija Kettunen  Kuvat: S.Heikkinen

Kansanedustaja 
Mika Kari

Kahvihetki 
Eduskunta-
kierroksen 

lomassa.
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Yhdistyksen vuosikokous pidettiin torstaina 22.3. 2012

Vuosikokous oli uusien sääntöjen mukainen ensim-
mäinen virallinen jäsenkokous.  Vuosikokouksessa 
valittiin yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitus sekä 
toiminnantarkastajat. Kokouksessa käytiin läpi yhdis-
tyksen tilinpäätös ja hallituksen tekemä vuosikerto-
mus vuodelta 2011. Tilinpäätös vahvistettiin.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Saija Kettunen, joka on toiminut yhdistyksessä aikai-
semmin edunvalvontavastaavana. Onnea Saijalle.

Toiminnan tarkastajaksi valittiin  Riitta Erviä ja va-
ratoiminnan tarkastajaksi tuli Juhani Seppänen.

Ammattiliitto Pron syksyn edustajiston vaaleihin 
ehdokkaaksi tuli valituksi Kirsi Nousiainen, joka on 
ollut mukana viimeiset neljä vuotta Pron nykyisessä 
edustajistossa.  Hallitus valtuutettiin nimeämään lisää 
ehdokkaita tuleviin vaaleihin.

Uusi hallitus ja toimintaryhmät kokoontuivat 
30.3.2012 järjestäytymisseminaariin miettimään tä-
män vuoden toimintaa. Paljon hyviä tilaisuuksia on 
luvassa jäsenille ja luottamusmiehille sekä muille ak-
tiiveille toimijoille.

Hallitukseen tulivat vali-
tuksi Päivi Saalasti, Kirsi 
Nousiainen, Jaana Leh-
vonen (uusi), Tiina Salmi 
(uusi), Jaakko Lahti (uu-
si), Teija Kuusinen, Erkki 
Turtiainen, Juha Mouru-
järvi (uusi), Petri Lehti-
nen ja Timo Pikkarainen. 
(Juha ja Jaakko puuttuvat 
kuvasta)

Ritva Uravirta / (lisäykset Jaakko)

Hallitus
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Yhdistyksen hallitus päätti nimetä vuoden 2011 luottamushenkilöksi Kaija Niemen L-Fashion Group Oy:stä. 
Perusteluina ovat ansiokas toiminta jäsentemme hyväksi luottamushenkilön roolissa ja osallistuminen 
L-Fashion Groupin edunvalvontatehtäviin.  Onnea Kaija!

VUODEN LUOTTAMUSHENKILÖ 2011

KAUNIS NAINEN
- aamusta iltaan, arjesta juhlaan. 

NAISTEN  ILTA

NAISTEN  ILTA

Nopeus, helppous ja kestävyys ovat arkimeikin ABC.
Meikki-illassa keskitymme aamuista ehostusta helpottaviin meikkirutii-
neihin ja tuotteisiin.
Lisäksi opimme, kuinka tehdä koko päivän kestävä kaunis päivämeikki 
ja kuinka se muunnetaan iltakäyttöön.
Käymme läpi myös ajankohtaisia trendejä hiusmuodista.
Meikkauksen ”opettajattarena” toimii KATI MOUHU. Hän on kesäkuussa 
2012 Lahteen avattavan SAVON STUDIO-meikkistudio/kampaamon 
omistaja, meikkitaiteilija ja hiusmuotoilija. 
Kati on monipuolinen kauneuden alan ammattilainen, joka on voittanut 
mm. Meikkauksen SM-tittelin.

K
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To 14.6. klo 17.00-20.00 toimistolla Hämeenkatu 15 (3 kerros)

Heittäydy kauneuden maailmaan ja ilmoittaudu mukaan heräävän kesän 
hemmotellessa 06.06.2012 mennessä:

RIITTA PILKE riitta.pilke@kesko.fi puh. iltaisin 050-5996836
ANNUKKA BROMAN annukka.broman@lahtiprecision.com puh. iltaisin 0405796967.
PS. Illan omavastuu on 10,00 - ota mukaan tilaisuuteen !
 Sisältää pienen kirjallisen materiaalin ja meikkituotelahjan sekä iltapalan.

Kati Mouhu
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Kurssilla oli 19 osallistujaa ja kaikki olimme var-
maan tyytyväisiä saamastamme uudesta opista, jota 
tuskin monikaan osallistujista oli aiemmin tiennyt. 
Kouluttaja Jenni oli erinomainen opettaja ja pystyi 
kertomaan sujuvasanaisesti asiasta.  

Tämän kurssin jälkeen varmasti useimmat meistä 
uskaltavat itsekin liittyä Facebookiin ja varmaan mo-
ni Twitteriinkin.  

Kiitokset Annukalle ja koulutusryhmälle hyvästä, 
ajankohtaisesta kurssiaiheesta.
Teksti ja kuvat: SH

Toimihenkilöt 
Facebook-kurssilla 15.3.2012

Yhdistyksen koulutusryhmä järjesti tuona torstai-iltana kolmen 
tunnin pituisen ATK-kurssin, jossa tänä vuonna oli otettu aiheeksi 
Sosiaalinen media. Kurssi pidettiin Lahden Seudun Toimihenkilöi-
den toimistolla Hämeenkadulla.

Kurssin kouluttajaksi oli saatu Lahden ammattikorkeakoulun 
suunnittelija Jenni Meriläinen, jonka työhön kuuluu seurata interne-
tissä sosiaalista mediaa ja olla myös mukana siellä eri verkostoissa.

Sosiaalinen media on prosessi, jossa ihmiset jakavat tietoa ja muodostavat 
yhteisiä merkityksiä web-palveluiden avulla (Pönkä 2012)
      
TOP 5:  Sosiaalisen median ohjelmat (suosituimmat)
Facebook  - Keskusteluyhteys, antaa organisaatiolle kasvot, yksityiskäyttäjien suosituin 
Twitter      - Reaaliaikainen keskustelu, lyhyitä viestejä, välitön vuorovaikutus, mobiilikäyttö
Linked In - Ammatillinen verkostoitumispalvelu, keino tehdä osaamispääomaa
My Space - Musiikkia, videoita, elokuvia, pelejä ym.
Google+    - Uusi kilpailija Facebookille. Virtuaalinen valokuvausyhteisö

Kouluttaja Jenni Meriläinen (vas.) ja kurssin vetäjä 
Annukka Broman koulutusryhmästä.
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VIRKISTYSRYHMÄ JÄRJESTÄÄ
JÄSENILLE / AVEC

Perjantai 4.5.2012  
klo 19:00

Lahden kaupunginteatteri 
Juhani-näyttämö  
Lippuja on varattu 100kpl.
Hinnat 26€ jäsen ja 36€ ei jäsen
Ilmoittautumiset: Jussi Humalisto
jussi.humalisto@gmail.com  puh. 044-5505093
Maksettava viimeistään 22.4.2012 mennessä. tilille Nordea 151930 - 111613 viite 16531

VIRKISTYSRYHMÄ JÄRJESTÄÄ 
NASTOLAN KESÄMAJALLA TAPAHTUU!
tiistaina 8.5.2012  

KEVÄTTALKOOT MAJALLA 

klo 17.00 alkaen 
Tule laittamaan maja kesäkuntoon. Suoritamme perinteisen piha-
alueen kunnostuksen raikkaassa kevätsäässä. Mikäli Sinulla on 
omia kottikärryjä ja haravoita ota ne ihmeessä mukaan. Tarjoamme 
talkooväelle maukkaat grilli-makkarat ja virvokkeet. Sauna pyritään 
lämmittämään jotta halukkaat voivat pestä hien pois ja pulahtaa 
uimaan. TULE LAITTAMAAN MAJA KESÄKUNTOON!

tiistaina 5.6.2012 

VIRKISTÄYDY KESÄMAJALLA 

klo 17.00 alkaen 
Virkistysryhmä haluaa tukea jäsenten ja jäsenperheiden yhteistä 
vapaa-ajanviettoa. Kesämaja odottaa jäseniä perheineen. Majalla on 
laitettu erilaisia rastikohteita joita voi suorittaa omaan rauhalliseen 
tahtiin ilman aikataulua. Kaikille lapsille on yllätys. Tule nauttimaan 
kesäisestä illasta saunomisen, uimisen, grillauksen ja yhdessäolon 
merkeissä. Noin 30 nopeinta mahtuu mukaan. Ilmoittaudu 3.6.2012 
mennessä. Lstry.virkistys@gmail.com   tai Matille 050-910 3241.

7
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Kevät 2012 

10.2.2012 leffailta 

9.3.2012 pulkkamäki 

12.4.2012 ravit (huom! Torstai) 

11.5.2012 Laavuretki 

Syksy 2012 

10.8.2012 majailta 

14.9.2012 hohtokeilaus 

Lokakuussa Jääkiekko 

16.11.2012 pikkujoulut 

Ilmoittautumiset sähköpostitse: t-salmi@hotmail.com 

www.lahdenseuduntoimihenkilot.fi/nuoriso.htm 

Lahden Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n nuorisoryhmä järjestää: 

Kerrotaan kuulumisia puolin ja toisin työpaikoilta, liitosta ja yh-

distyksestä sekä vietetään mukava ilta porukalla.   

Pääasiassa tilaisuudet ovat ilmaisia ja tarkoitettu yhdistyksen 

jäsenille. Ohjelmat, aikataulut ja mahdolliset omavastuut tarken-

tuvat lähempänä. Lisätietoa tulee nettisivuille sekä sähköpostitse 

nuorisoryhmän jakelulistalle + tilaisuuteen ilmottautuneille.  

Tapaamisia koko 
vuodeksi, ilmoittaudu 
vaikka kaikkiin heti! 

Nuorten 
 

Pro Perjantait 2012 
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Yhdistyksen perinteinen juhannusaaton tapahtuma järjestetään 
Nastolan kesämajalla. Lipunnostotilaisuus alkaa klo 18. 
Sen jälkeen on vuorossa juhannussaunominen ja tarjoilua. 
Voit ilmoittautua s-postilla LSTRY.virkistys@gmail.com tai 
ilmoittaudu laittamalla nimesi kesämajan ilmoitustaululle ti 19. 6. 
mennessä, niin tiedetään järjestää tarjoilua. 
Yhdistyksen jäsenet perheineen, Tervetuloa!

JUHANNUSAATON TILAISUUS KESÄMAJALLA 22.6.2012

EDUNVALVONTARYHMÄ JÄRJESTÄÄ:
Edunvalvontaryhmä kutsuu Heinolan yhdistyksen 
vierailulle kesämajallemme 12.6.2012. Tarkat tiedot 
tästä kesäillanvietosta nettisivuillamme huhti-
toukokuun vaihteessa.
Yritysvierailu Iskulle tulossa myös. Tästäkin 
tarkemmin nettisivuillamme.

LAHDEN SEUDUN TOIMIHENKILÖT PRO RY:N VETERAANIJAOSTO

tekee retken
tiistaina 24.4.2012 klo 12

Radio- ja TV-museoon Radiomäellä
Täältä menemme tutustumaan klo 14 Lahden kaupungintaloon opastetulle kierrokselle. 

(sisäänpääsy 5 euroa maksetaan ovella).

Opas kertoo mm. talon historian eri vaiheet. Samalla voimme virkistäytyä siellä olevassa 
kahvilassa eli entisessä idyllisessä ”putkassa” omakustanteisesti. 

Kierros kestää 1,5 tuntia (opastus 4 euroa/henkilö).
Retkelle mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittaudu 18.4. 

mennessä puh. 03-753 4451 Arto Mäkelälle.
Tervetuloa osallistumaan kumppanin kanssa tai yksin.

Veteraanijaosto

MIESTEN  ILTA

MIESTEN  ILTA

Golfin peluuta harjoitellaan 15.5.2012 klo 17-19 Vierumäen golf radalla vastaanotto 1.
Hinta on vain 10€/yhdistyksen jäsen, maksu kerätään tilaisuuden alussa. 
(Tasaraha mielellään)
Hinta sisältää opetuksen, välineet opetuksen ajaksi, pallot ja harjoituspaikkamaksut.
Mukaan voi tulla prot sekä noviisit.  Golffauksen jälkeen kahvi ja iltapala.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.5. mennessä.

 Koulutusryhmä järjestää miesten illan

 Golfin parissa Vierumäellä.

     Ilmoittautua voi Petri Lehtiselle puh.040 573 9303 
     tai sähköpostilla petri.lehtinen@nesco.fi
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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
Jaakko Lahti
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

Lahden Seudun Toimihenkilöt PRO ry/
Veteraanijaosto järjestää

Kesäisen teatterimatkan

TAABORINVUOREN KESÄTEATTERIIN
Esitys on

”GANGSTERI JA KAUNOTAR”
 romantiikkaa, toimintaa ja nostalgiaa

     Maanantaina 30.7.2012, näytös alkaa klo 18.00.
     Ennen näytöstä tutustumme alueeseen opastettuna klo 16.30.
     Väliajalla nautimme kahvin kera täytetyn sämpylän.  
     Linja-auto lähtee Marolankadulta klo 15.00.
     Hinta 30 €/henkilö.

Sitovat ilmoittautumiset 25.6.2012 mennessä Soili Varkka puh. 0500-682 967.
Maksu tilille Nordea 151930-6103366 Viitenumerolla 1339, 28.6.2012 mennessä. 

noin 50 nopeinta mahtuu mukaan.

KEVÄTKESÄN RETKI
Lahden Seudun toimihenkilöt PRO:n Veteraanijaosto yhdessä Senioriyhdistyksen kanssa  järjestää 
jäsenilleen retken Kouvolan Elimäelle torstaina 24.05.2012.
Lähtö Linja-autoaseman tilausajolaiturista ( Historiallisen museon lähellä ) klo 10.00
Sitovat ilmoittautumiset 10.05.2012 mennessä p. 050 495 2855 tai sähköpostilla:
pauli.a.saarinen@gmail.com

Matkan hinta on 28 euroa / osallistuja, joka 
tulee suorittaa veteraanijaoston tilille:
Nordea 151930 – 6103366  viite: 1326

Käyntikohteina ovat: 
Laurilan strutsitila, 
Mustilan Arboretum 
ja paluumatkalla pysähdymme 
Benjamin maatilatorilla Kausalassa. 
Takaisin Lahdessa ollaan 
noin klo 17.30 mennessä.

TERVETULOA  RETKELLE !

Alppiruusu Mustilasta
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26.2.2012  MESSILÄ!

Talvitapahtuma 
Messilässä 
Onnistui!

Virkistysryhmä kiittää kaikkia osallistujia 
ja toivottaa nykyiset ja uudet osallistujat 
mukaan vuonna 2013! 
…tarinaa kirjoitti Matti

Kun virkistysryhmä päätti siirtää tapahtuman Pa-
julahdesta Messilään, oli mukana aimo annos pio-
neerihenkeä ja rohkeutta. Pajulahtihan oli monelle 
jo liiankin tuttu paikka. Toisaalta jos halutaan uu-
distua ja uudistaa on välillä kokeiltava jotain uutta.

Uudistus kannatti, pilkkijät tyk-
käsivät järven vaihdoksesta ja laskettelun 
mahdollisuutta oli moni kaivannut. Rat-
sastus koettiin mukavana asiana, monen 
pienen lapsen päivän kruunasi hevosen tai 
ponin taputtelu. Pulkkamäki on aina suosi-
ossa, hiihtomahdollisuutta hieman häiritsi 
Finlandia hiihto jonka huoltopiste oli aivan 
info-pisteemme vieressä. Toisaalta Finlan-
dia oheisohjelmana ja reippailu punaisine 
poskineen tuotti monelle mielihyvää. 

Talvitapahtumasta tuli kokoperheen yhteinen tapahtuma.  Aamun koleudesta iltapäivän aurin-
koon kulki monen taival. Kota ”Sudenpesä” oli ran-
nassa kohtaamispaikkana verraton. Grillimestari pisti 
parastaan ja tarjosi maittavia makkaroita ja lämmintä 
mehua lämpöä halaville. Itse Markkinaravintola toimi 
infopisteen lisäksi lounaspaikkana, tilaa voisi luon-
nehtia jopa kodikkaaksi.

Pilkkikilpailun  osallistujia oli 17 henkilöä. Voiton nappasi 
 1. Jaakko Ojanen 2850 g, myös suurin kala 170 g 
 2. Marja - Liisa Kuparinen 1470 g 
 3. Pekka  Peltoniemi 862 g 
 Onnittelut voittajille!

Messilä on nyt korkattu 
ja vielä jäi kortteja hihaan. Messilää voi luonnehtia hyväksi valinnaksi. 
Tästä on hyvä mennä eteenpäin ja suunnitella sisältöä ensi vuoden 
talvitapahtumaan. Hyviä vinkkejä voit lähettää virkistysryhmälle 
osoitteeseen, Lstry.virkistys@gmail.com
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Ammattiliitto Pro järjesti 18.3 päivälle oman koulutuksen tehopaketissa.
Käykää nyt myös Ammattiliitto Pron Jäsensivuilla ja kirjautukaa sisään, koska siellä on 
kaikki olennainen Pron toiminnasta ja uusista asioista.
http://www.proliitto.fi/fi/media/uutiset/yhdistysten-sivuille-paaset-pron-jasensivuilta.html

Klikatkaa tuolta Jäsensivut linkkiä: Rekisteröidy ja kirjaudu jäsensivujen 
käyttäjäksi. Tai suoraan osoitteesta:
http://projasen.teamwareplaza.com/
Tarvitset vain jäsennumerosi jäsenkortistasi kirjautumista varten. Muutoin et 
pääse näkemään yhdistysten toiminnan ja ammattiliiton kannalta olennaista 
tietoa.
          T: Jaakko

Liittomme ajankohtaisia hyötylinkkejä:
STTK Aluetoimijat
Uusien aluetoimijoiden koulutus järjestettiin 17. - 18.3.2012.
(Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa)
Tälle sivulle on koottu alue- ja paikallistoimikuntien koulutuksissa käytetty luentomateriaali. 
Käykääpä katsomassa!
http://www.sttk.fi/fi-FI/alueellinenedunvalvonta/aluetoimijoiden-koulutus/

Mari Kokon esitys: STTK:n aluetoiminnan tarkoitus 
Mikko Heinikosken esitys: Ajankohtaista koulutuspolitiikassa 
Taina Lepistön esitys: Ajankohtaista STTK:n viestinnässä 
Merja Hanhela (TJS-Opintokeskus) esitys: TJS-Opintokeskus aluetoimijoiden tukena 
Heikki Raittilan (TELA) esitys: Miten eläkerahat riittävät? 
Kauko Passin esitys: Järjestäytyminen murroksessa

LAHDEN  SEUDUN  TOIMIHENKILÖT  KUTSUU:

Vappuna  AVOIMET  OVET tapahtuma
toimistolla

Hämeenkatu 15 (3. kerros)  KLO  12.00 – 14.00  

1. 5. 2012

Poiketkaa kauppatorin vapputungoksesta Hämeenkadun 
toimistolle seurustelemaan ja

VAPPU –simalle ja munkille!

Terveisin Hallitus

Kutsumme yhdistyksemme jäseniä perheineen vierailemaan toimistollamme muiden 
vappujuhlien lomassa.


