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Puheenjohtajan 
Palsta

Kansikuva: Matti Mäkinen, Makkaranpaistoa KesäMajalla.

  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

Suurin osa kesälomista on takanapäin. Nyt on kui-
tenkin perjantai ja saan viettää viikonloppua mökillä 
vilkkaan työviikon jälkeen. Silmäilen järven värei-
levää pintaa. Siihen kuvastuu värejä ympäröivästä 
rantakasvillisuudesta ja taivaasta. Annan ajatusten 
vaeltaa tärkeisiin asioihin elämässä. Mitä virkoja mi-
nulla on tässä maailmassa?  Äidin, puolison, sisaren, 
ystävän, naapurin, puheenjohtajan, taloudenhoitajan 
ja työn virat ainakin. 

On tärkeää tiedostaa mikä on oman elämän keskus. 
Nykyään puhutaan työelämästä. ”Työelämä” oikein 
sanana maisteltuna ja pilkottuna alkaa kuulostaa 
hieman painostavalta etuliitteen kera. Se muodos-
tuu monelle ihmiselle elämän keskukseksi. Sieltä 
työelämästä käydään sitten välillä kotona ja lomilla. 
Ladataan akkuja , että jaksaisi taas työelämän vaati-
mukset. 

Elämän eri virkojen hoitaminen kunnialla vaatii 
asioiden erottamista, erilleen ottamista. Arvosta ja 
pyhitä vapaa-aikaasi ja ota se erilleen työajasta. Va-
paa-aika ei tarkoita akkujen lataamista jonkun toisen 
tarpeisiin vaan se merkitsee vapautta kaikesta suorit-
tamisen pakosta. 

Kesälomakauden jälkeen teemme töitä ja harras-
tamme uusia asioita. Kursseja, koulutuksia ja harras-
tusmahdollisuuksia on tarjolla runsaasti. Yhdistyk-
semme järjestämiä tapahtumia riittää loppuvuodeksi 
ja jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Edunvalvontaa 

teemme jokaisessa tapahtumassa ja tilaisuudet ovat 
oiva mahdollisuus saada vertaistukea omiin tilan-
teisiin muilta osallistujilta. Syksyllä on tulossa yri-
tysvierailuja, keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia. 
Teiltä jäseniltä kaipaamme palautetta ja ajatuksia 
siitä mitä yhdistyksen olisi järjestettävä toimintanne 
tueksi. Kaikki ideat ja mietteet otamme hallituksen 
ryhmissä käsittelyyn ja mikäli itse yhdistystoiminta 
kiinnostaa, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen!

Syksyn tärkeitä tapahtumia ovat edustajisto vaa-
lit. Edustajisto on Pron korkein päättävä elin. Siihen 
kuuluu 100 varsinaista jäsentä. Edustajiston jäsenet 
ja 100 yleisvarajäsentä valitaan vaaleilla neljäksi 
vuodeksi liiton sektoreiden (teollisuus, finanssi, pal-
velu, ICT- ja viestintäsektori) jäsenmäärän suhteessa 
niin, ettei mikään sektori tai sopimusala saa määrää-
vää asemaa. Vaaliaika on 27.8. - 7.9.2012. Vaalima-
teriaali postitetaan jäsenille elokuussa. Tutustukaa 
vaalikirjeeseen huolella ja äänestäkää sopivalta tun-
tuvaa henkilöä. En voi kyllin korostaa aktiivisuuden 
tärkeyttä tässä asiassa, sillä oma tuttu henkilö edus-
tajistossa takaa tiedonkulun molempiin suuntiin ja 
asioita on päättämässä henkilö, jonka kannanottoihin 
voimme jokainen vaikuttaa halutessamme. 

Kuntavaalit kolkuttelevat myös ovella. Vaalipäivä 
on 28.10. Ehdokasasettelu päättyy 18.9. Toivon, että 
jäsenistöstämme löytyy ehdokkaita eri puolueiden 
listoille. Nämä avainpaikat ovat todellisia vaikutus-
kanavia moneen eri suuntaan. 

Nyt alkaa muste  loppumaan kynästä, joten toivo-
tan oikein kaunista ja eloisaa loppukesää!

Saija Kettunen
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KIRSI PERTTULA 
vientiassistentti, Asko Kodinkone Holding Ab 
Lahti

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry

Miten jäsenmaksujamme käytetään? Se kiinnostaa ja siihen haluan 
vaikuttaa. Edunvalvonta, ammattitaidon ylläpito ja työhyvinvointi 
ovat tärkeimpiä asioita muuttuvassa työelämässä. Teknologia-alan 
työpaikkojen jatkuva väheneminen Suomesta on huolestuttavaa. 
Yhdessä olemme vahvoja!

229  

TEIJA KUUSINEN 
hr-koordinaattori, Lahden Autokori Oy 
Lahti

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry

”Työtään ei tarvitse rakastaa - siinä viihtyminen on kaikille 
eduksi” Jos työssään viihtyy ja kokee onnistumisen, arvostuksen, 
arvostamisen ja ilon hetkiä; voidaan puhua työhyvinvoinnista.

Ammattiliitto Pron 
edustajistovaalit

Muistakaahan käydä äänestämässä! Vaaliaika 27.8 – 7.9.

Edustajisto on Proliiton ylin päättävä elin ja äänestys tapahtuu alueellisesti.

Nettiäänestys alkaa 27. elokuuta kello 9. ja päättyy 3. syyskuuta kello 16.

Postiäänestys alkaa 27. elokuuta kello 9 ja päättyy 4.9 
joka on viimeinen postituspäivä

Valitse ehdokkaasi vaalipiirikohtaisesta ehdokasluettelosta.

Etelä-Suomi, Teknologiateollisuus omat 
ehdokkaamme:
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Perheeseeni kuuluu vaimo ja viisi lasta. Vapaa-
aika kuluu tiiviisti perheen parissa, aika kuluu myös 
musiikin, historian, moottoriurheilun ja vanhojen 
autojen parissa. Sukujuuret ovat syvällä Hämeessä. 
Itse olen syntynyt Lahdessa, nuoruuteni vietin Etelä-
Lahdessa Nikkilässä. Pari vuotta tuli asuttua välillä 
Kotkassakin, mutta viimeiset 15 vuotta on viihdytty 
Ahtialassa.

Luottamustehtävät ovat olleet aina osa minua, niin 
työpaikalla luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutet-
tuna (Metalli, TU, Pro), kuin luottamustoimet erilai-
sissa yhdistyksissä.

Oikeudenmukaiset ja perhettä sekä lähimmäistä 
kunnioittavat elämänarvot ovat suurelta osin perua 
kotoa omilta vanhemmilta, mutta onhan toki jo elä-
mänvarrelta paljon tarttunut muutenkin. 

Olen syntynyt yrittäjäperheeseen ja työskennellyt 
nuorempana perheyrityksessä (Teknoware Oy, A. Vir-
tanen Ky) sekä itsenäisenä yrittäjänä (EkoValo), yh-
teensä muutaman vuoden ajan. Kuitenkin suurimman 
osan työuraani yli 20 vuotta olen ollut eri yritysten 
sekä kuntien palveluksessa palkansaajana Työnanta-
jia vuosien varrelta: Lahden kaupunki, Kotkan vesi-
laitos, Upo valimo, Levypyörä Oy, Peikko Finland 
Oy. Työtehtäviä on ollut: vahtimestari, putkiasentaja, 
lehdenjakaja, hitsari, taksikuski, työntutkija, työnjoh-
taja, laatupäällikkö.

Työskentelen tällä hetkellä Peikko Finland Oy:ssä 
laatupäällikkönä. Työtehtäviini kuuluvat mm. erilai-
set kehitystyöt, hitsauksen koordinointi, menetelmä- 
ja pätevyyskokeiden ylläpito, laatupoikkeamien kä-
sittely sekä erilaisten tuotevaatimusten koordinointi.

Minua on pyydetty ja kannustettu asettumaan eh-
dolle kunnallisvaaleihin, mutta lopullinen syy miksi 
lähdin ehdolle löytyy kokemuksista eri elämänalueil-
ta ja halusta vaikuttaa yhteisiin asioihin. Seuraavassa 
muutamia esimerkkejä kokemuksistani ja ajatuksiani.

Perhe ja vapaa-aika
Viiden, 4-16 vuotiaan lapsen isänä  päivähoitoasiat, 

terveyskeskuspalvelut ja useat muut lapsiperheiden  
haasteet jokapäiväistä arkea meidänkin perheessä. 
Nuorten harrastustoiminnassa on muutosten tuulia,  
esim. Lahden konservatorion tilaongelmien ja Pipon 
moottoriurheilukeskuksen tulevaisuuden suhteen. 
Nuorten, urheilun, kulttuurin ja erilaisten vapaa-ajan 
toimintaan liittyvien yhdistysten toimintaa on tuetta-
va konkreettisesti, vielä kun vapaaehtoistoimintaan 
perustuvia yhdistyksiä on olemassa. Olemassa olevia 
urheilu- ja harrastustiloja sekä alueita on pidettävä yl-
lä sekä kehitettävä mahdollisuuksien mukaan.

Syrjäytyminen
Ensimmäisiä työpaikkojani on ollut asunnottomien 

tilapäisasuntola. Tässä työssä kohtasi oikeasti syrjäy-
tyneiden ihmisten arkea ja sen tosiasian, kuinka vai-
kea syrjäytyneen on palata osaksi yhteiskuntaa. On 
ensiarvoisen tärkeää luoda edellytyksiä toimille, joilla 
ehkäistään nuorten syrjäytymistä.

Sivistys
Koulujen tilaongelmat ja niiden ratkaisut, vaativat 

huolellisia päätöksiä. Kaikilla lahtelaisilla täytyy olla 
tasapuolinen mahdollisuus opiskeluun. Ammatillisten 
koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä on kehitettä-
vä.

Vahustenhoito 
Oman alzheimerin tautia sairastavan äitini vuosia 
kestäneen hoidon myötä, esiin on noussut monia 
käytännön epäkohtia vanhustenhoidon järjestelyissä. 
Mielestäni hälyttävin piirre hoitoalalla on kohtuu-
tonta voittoa tavoittelevien kansainvälisten yritysten 
vallattua alan, tuottavuutta kohennetaan palveluita ja 
henkilökuntaa supistamalla, sensijaan olisi hoitotason 
sekä henkilöstön jaksamisen turvaamiseksi ja kansa-
taloutta tukevampaa, säilyttää kunnallisten ja pienten 
hoivayrittäjien palvelut ja tukea niitä, unohtamatta 
kotihoidon ja erilaisten palveluasumismuotojen tuke-
mista.

Elinkeinoelämä
Luottamusmiehenä, laaja-alaisen työhistorian 

omaavana palkansaajana sekä entisenä yrittäjänä elin-
keinoelämän asiat ovat läheisiä ja tärkeitä. On ensi-
arvoisen tärkeää, että Lahdessa on elinvoimaisia ja 
sitoutuneita yrittäjiä sekä yrityksiä. 

    Kimmo Virtanen

Olen 
40-vuotias 
lahtelainen 
SDP:n 
kunnallis-
vaali-
ehdokas 
Ahtialasta.

KIMMO
VIRTANEN
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Tervetuloa!
Ilmoittaudu juha.mourujarvi@koskisen.com 28.9. mennessä.

terveisin Edunvalvontaryhmä

Koskisen konserni työllistää noin 1000 henkilöä, joista ulkomailla työskenteleviä on noin 100. 
Kotimaassa Koskisen toiminta on levittäytynyt eteläiseen Suomeen. Tuotantolaitokset sijaitsevat 
Järvelässä, Hirvensalmella ja Vierumäellä. Lisäksi tuotantoamme on myös Venäjällä, Vologdan 

läänin Sheksnassa. 

YRITYSVIERAILU 
KOSKISEN OY:lle torstaina 4.10.2012

Jos me Koskisella jonkin asian tunnemme, se on puu. Sadan vuoden kokemus 
puutuoteteollisuudessa, matkan varrella karttunutta syvää ymmärrystä materiaalin luonteesta. 

Tikkuja käsissämme, ripaus pihkaa veressämme. 

Lähtö Lehtimäen Liikenteen bussilla Nastolasta 
Uponorin portilta klo 16.00 Matka jatkuu Lahdesta 
Marolankadun turistipysäkiltä klo 16.30. 
Mukaan mahtuu 25 nopeinta ilmoittautujaa. 
Ohjelmassa yritysesittely ja talotehdas kierros. 
Isäntänä toimii talotehtaan johtaja Juha Kohonen.
Paluukyyti Vierumäeltä lähtee klo 19.00 samaa 
reittiä Lahteen ja Nastolaan.

Hinta on vain 10€ / yhdistyksen jäsen, maksu kerätään tilaisuuden alussa. (Tasaraha mielellään)
Luennon alussa kahvit ja suolaista purtavaa, luento alkaa klo 17:00 ja kestää noin 3 tuntia.
Mukaan mahtuu 16 nopeinta ilmoittautujaa.
Ilmoittautumiset viimeistään 21.9. mennessä.
Ilmoittautua voi Petri Lehtiselle puh.040 573 9303 tai sähköpostilla petri.lehtinen@nesco.fi

luento 

VÄLTÄ  TYÖUUPUMUS

Koulutusryhmä järjestää luennon 26.9. klo 16:30 yhdistyksen toimistolla.
Hyvä työyhteisö on yksi koko elämän hyvinvoinnin kulmakivistä. 
Luennolla:
- opimme huomaamaan, milloin mukava työvire muuttuu 

stressaavaksi suorittamiseksi sekä teemme mallin, 
jonka avulla voimme ottaa sen puheeksi työtoveria 
arvostaen.

- löydämme keinoja varautua etukäteen stressaaviin 
tilanteisiin.

- vahvistamme omaa jaksamistamme.

Luennon pitää Ameion Sirpa Maarit Räsänen
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Mennään KesäMajalle!

Lahden Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n  
Edunvalvontaryhmä järjestää kaikille jäsenille:

Torstaina 13.9.2012 klo 18- 21 
Ravintola Taivaanranta
Osoite: Rautatienkatu 13, Lahti

Aiheita:
- tilanteet työpaikoilla
- kokonaistilanteet aloilla
- muut ajankohtaiset asiat

Tilaisuudessa tarjotaan iltapala.
Ilmoittautuminen 10.9.2012 mennessä   kaija.niemi@luhta.fi 

Mukaan mahtuu 20 nopeinta. Tervetuloa!

Mukana: 
-  Juha Rostedt Lahden kaupunginvaltuusto,   
 valtuustoryhmän puheenjohtaja KOK
-  Anne Louhelainen Hollolan kunnanvaltuusto varapj, PS

Lahden Seudun Toimihenkilöiden Maja on keidas
kaupunkilaiselle kiireen keskellä. Oletko käynyt
Majalla? Maja tarjoaa hienot puitteet Pikkukuk-
kasen rannalla.

Vuosittaiseen ylläpitoon ja ohjelmistoon kuuluu mm. puunkaato-, kevätsiivous- ja
syyssiivoustalkoot. Ohjelmia järjestetään virkistymistapahtumasta aina juhlalliseen
Suomenlipun nostoon Juhannuksena. Eri tapahtumissa tarjotaan talkooväelle maistuvat
makkarat höysteineen ja virvokkeineen, lapsia unohtamatta. Viimeaikoina ovat olleet
järjestämässä useat yhdistyksen eri ryhmät tapahtumia Majalla. Hyvä!

http://www.lahdenseuduntoimihenkilot.fi/maja.htm on linkki joka avaa tietopaketin
jossa kerrotaan miten Majalle pääsee ja mitä pitää tietää ja huomioida Majalla ollessa.

Lahden suunnalta Majalle ajaa noin vartissa ja 
perillä odottaa järvimaisema, grillausmahdol-
lisuus saunoineen ja vapaa-ajan viettovälinein. 
Maja onkin tiettyjen henkilöiden aktiivisessa 
käytössä ja Majasta huolehtii Majaisäntä ns. 
Majaryhmän avustuksella.

KESKUSTELUTILAISUUS

Vapaata keskustelua ajankohtaisista aiheista. 
Ainutlaatuinen tilaisuus kysellä ja kertoa mieltä askarruttavia  asioita päättäjille. 

Teksti ja Kuvat:
Matti Mäkinen
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Lahden Seudun Toimihenkilöiden Koulutusryhmä järjesti Miesten illan 
Vierumäen urheiluopistolla. Ilta vietettiin golf-kentän harjoituskentällä 
golfin perusasioita opetellen. Kouluttajana oli paikallinen golfin kouluttaja, 
Head Pro Pasi Siivonen. Seitsemän rohkeaa miestä oli ilmoittautunut 
mukaan kokeilemaan uusia harrastusmuotoja. Kaikki saivatkin hyvän 
tuntuman lajiin illan aikana. Tämän jälkeen voi hyvin lähteä pitemmille 
golf-kursseille, jos intoa riittää. 2-tuntisen harjoitusillan jälkeen maistui 
sämpyläkahvit Vierumäen Greeni- ravintolassa.    

Teksti ja kuvat: Seppo Heikkinen

Miesten iltaa vietettiin Vierumäellä 
golfin parissa 15.5. 2012

Kouluttaja Pasi Siivonen näyttää oikeaa 
lyötiasentoa ja otetta mailasta.

Mailalla osuminen palloon oli alussa monille vaikeaa, mutta äkkiä 
opittiin lyömään pitkiäkin lyöntejä harjoituskentällä.

Puttauskentälle tultiin harjoittelemaan puttilyöntejä. 
Mailaksi valittiin tietenkin puttimaila.
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Naisten iltaa vietimme omalla toimistolla torstaina 
14.06.2012 teemana ”Kaunis Nainen”.

Ihana kouluttajamme meikkitaiteilija ja maskeeraja 
Kati Kristiina Mouhu antoi piristävän ja ammattitai-
toisen pistoksen jokaiseen 34:ään upeaan naiseen.

Kaunistautumisen filosofiassa tärkeää on tuntea 
oma tyyli. Trendit tulevat ja menevät. Oma maku ja 
tyyli kestävät nämä vaihtelut.

Ota oma paikka kaunistautumiselle. Tilan ei tarvitse 
olla suuri, mutta sen tulee olla toimiva. Luonnonvalon 
sävy on paras.

Kaikilla tarvikkeilla kammat, harjat, pinnit, lakat, 
siveltimet, kihartimet, purkit ja purnukat on hyvä olla 
oma paikkansa.

Hiustrendit tällä hetkellä ovat lyhyet poikatukat, 
pienet pulisongit ja lyhyt otsatukka. Paksut pitkät 
otsatukat ovat myöskin muodikkaat. Laskeutuvat lai-
nekampaukset ja keskipään jakaus ovat trendikkäitä. 
Värit vaihtelevat tummanruskeista vaaleisiin hunajan 
ja toffeen sävyihin.

Meikkauksen saloihin saimme yksittäiset ohjeet: 
mitä on meikkauksen ABC: kaunis ihomeikki, muo-
dot - kulmat ja posket sekä värit kasvoille. Kosteutus, 
pohjustus, meikkivoide & peiteaine sekä valokynä. 
Lopputuloksen kruunaa kevyt puuterointi. Silmissä 
vaihtoehtoina ovat kevennetty SMOKY EYES eli 
yhden luomivärin meikki. Pehmennetty kynärajauk-
sen silmämeikki - tummennettu silmän ulkonurkasta. 

Kolmas vaihtoehto on kolmen luomivärin 
klassinen meikki nestemäisellä rajauksella.

Ilta oli ihana. Kiitos Kati ja kaikki valo-
voimaiset kaunistuneet hetkessä kaunistu-
neet naiset.

Yksi onnellinen upea voitti Katin meikki-
peilit kotiin vietäväksi omaan ”meikkaus-
buduaariin”.

KAUNIS NAINEN
14.06.2012

LAHDEN SEUDUN TOIMIHENKILÖT PRO RY. RIITTA PILKE 

”Kaunis 
Nainen”-illan 
aluksi kohotimme 
maljan kaikille 
ihanille naisille.

Onnellinen 
voittopeilien 

omistaja.

Illan kouluttaja Kati ja assistentti.
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Lahden Seudun Toimihenkilöiden edunvalvontaryhmä  
järjestää yhdistyksen työssäkäyville jäsenille tehdasvierailun:

TEKNOWARE OY:n tehtaalle 
Lahteen tiistaina 25.9. 2012 
klo 16.45
Kokoontuminen klo 16.45 valaisintehtaan parkkipaikalla, 
osoite: Ilmarisentie 3B
(Ajo-ohje:  Ahtialantieltä käännytään Ilmarisentielle) Vierailun kesto n. 2h
Ohjelmassa on kahvitarjoilu, yritysesittely ja sen jälkeen tehdaskierros.

Mukaan mahtuu enintään 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset: Ma 27.8. alkaen -> Pe 14.9.2012 mennessä 
sähköpostitse: jaana.lehvonen@uponor.com

TEKNOWARE OY - VALAISTUKSEN ASIANTUNTIJA
Teknoware Oy on julkisen liikenteen ajoneuvojen sisävalaistusjärjestelmiin sekä kiinteistöjen ja laivojen turvavalaistusjärjestelmiin 
erikoistunut asiantuntijayritys, jolla on vahva kokemus asiakaslähtöisten valaistusratkaisujen toimittamisesta maailmanlaajuisesti. 

Teknoware Oy, suunnittelee, valmistaa ja markkinoi asiakkailleen kohdemaan paikalliset vaatimukset huomioon ottaen 
kilpailukykyisiä valaistusratkaisuja. Tuoteratkaisunsa ovat laadukkaita, elinkaarikustannustehokkaita, energiaa säästäviä ja 
turvallisia.

Teknoware on vuonna 1972 perustettu perheyritys. Pääkonttori Lahdessa työllistää yli 200 henkilöä.

Meillä on tehdas paikallisia ajoneuvovalaistusmarkkinoita varten Venäjällä. 
Yli kahdenkymmenen eri puolilla maailmaa toimivan yhteistyöyrityksen lisäksi myyntiämme tukevat yhtiömme 
Arabiemiraateissa sekä Espanjassa. Katso lisää yrityksestä netissä: www.teknoware.fi

  
Ammattiliitto PRO seniorit ry on valtakunnallinen eläkkeellä olevien 
toimihenkilö-jäsentensä etujärjestö.

PRO seniorit ry hoitaa meidän eläkeläisten edunvalvontaa valtakunnallisesti 
yhteistyössä muiden eläkejärjestöjen kanssa. Vaikutuskanavina ovat Ammattiliito 
PRO, STTK ja poliittiset päättäjät. 

Paikallista toimintaa järjestävät alueelliset kerhot, joita yhdistys tukee sääntöjensä 
mukaan. 
Yhdistys tukee myös uusien alueellisten kerhojen perustamista neuvoin ja 
taloudellisesti.

PRO seniorit ry:n tiedotus hoituu pääasiassa netissä olevan kotisivumme välityksellä. 
Sivun osoite on www.proseniorit.profiili.fi

Paikallisia kerhoja on tällä hetkellä 12 kpl eri puolilla maatamme ja uusia olemme 
perustamassa. 

seniorit
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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

Nuorisovastaavien 
Pro Challange-tapahtuma

Ammattiliitto Pro järjesti Nuorisovastaaville 
nuorisofoorumin Pro Challenge –tapahtuman 11. 
-12.8.2012 Majvikin Kongressikeskuksessa Kirkko-
nummella. Liitto vastasi matkakuluista, majoitukses-
ta sekä ruokailusta, joten itse tarvitsi vain hypätä oi-
keaan junaan/bussiin/lentokoneeseen aamulla. Muka-
na oli eri yhdistysten virallisia Nuorisovastaavia sekä 
muulla tavalla nuorisoasioiden hoitamisesta vastaavia 
henkilöitä. Osallistujia oli kaikkiaan 16 ja edustettui-
na oli 9 eri paikkakuntaa, mm. Helsinki, Jyväskylä, 
Pori, Varkaus ja Lahti. 

Viikonlopun ohjelmassa oli monia ryhmätöitä ja 
erilaisia tehtäviä, joissa keskusteltiin mielipiteistä 
Nuorisovastaavien työkentästä. Tärkeimpinä kohtina 
käytiin läpi Nuorisovastaavan roolia, vastuuta ja teh-
täviä, sekä suunniteltiin pienryhmissä Nuorisotapah-
tumakonsepti. Pääpaino oli vaihtaa ajatuksia ja ide-
oita, jotta nuorisotoimintaa saataisiin aktivoitua koko 
maassa. Lisäksi ohjelmassa oli Vakuutusyhtiö Turvan 
esittäytyminen; Markku Nummela kävi esittelemässä 
Turvan toimintaa ja jäsenetuja, joihin suosittelen itse 
kutakin lämpimästi tutustumaan. 

Virallisen ohjelman ollessa melko väljä jäi hyvin 
aikaa myös vapaaseen keskusteluun ja mielipiteiden Kokous- ja kongressihotelli Majvik.

Iltaohjelman alkaessa oli hymy herkässä.
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vaihtoon. Vapaaseen ohjelmaan kuu-
lui mm. saunomista, uimista, hyvää 
ruokaa ja loistavaa seuraa, sekä tie-
tysti myös Olympialaisten keihäs-
finaalin seuraaminen (Onnea Ruuska-
nen!). Pikkutunneille venyneen illan-
vieton jälkeen oli onneksi seuraavana 
päivänä aurinkoinen keli, joten tehtä-
vien purkua jatkettiin ulkotiloissa 

Viikonloppu samanhenkisessä 
seurassa poiki paljon hyviä ideoita 
ja ajatuksia, ja tästä on hyvä lähteä 
kehittämään toimintaa paikkakunnit-
tain. Rentoa yhdessäoloa ja hieman 
ajankohtaisia asioita tuntui olevan 
hyvä resepti onnistuneeseen tapahtu-
maan. Mikäli viikonlopun hyvät ideat 
saadaan toteutettua, on tapahtumiksi 
luvassa mm. lavatansseja, keilailua, 
konsertteja ja extreme-viikonloppu 
Levillä!

Nuorisotapahtumien järjestelyyn 
mahtuu mukaan aina, jos mielenkiin-
toa löytyy. Mikäli juuri sinä olisit 
kiinnostunut, ota rohkeasti yhteyttä 
allekirjoittaneeseen. Olemalla muka-
na pääset helposti vaikuttamaan jär-
jestettäviin tapahtumiin J Seuraavana 
tapahtumana on hohtokeilausta 14.9, 
ilmoittaudu pian mukaan!
Tiina Salmi
nuorisovastaava
t-salmi@hotmail.com, 
puh. 040 7695892

Ryhmätöiden purkua ulkosalla

Nuorisotapahtuman suunnittelua

Edunvalvontaryhmä järjestää koulutusta:

Ammattiliitto PRO ja Teknologiateollisuus ovat 
uudistaneet palkkausjärjestelmä -koulutusaineiston. 

Keskiviikkona 19.9. 2012 klo 17-19. järjestetään aiheesta koulutusta 
toimistollamme Hämeenkatu 15.

Kouluttajana sopimusala-asiamies Eija Kiviniemi. 
Tilaisuudessa tarjoillaan kevyt iltapala.

Sitova ilmoittautuminen jaana.lehvonen@uponor.com  18.9. mennessä.
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Tervetuloa mukavaan ja rentoon seuraan tanssiretkellemme perjantaina 14.9. 
klo 19.30 – 01.45. Illan esiintyjinä ovat Sinitaivas ja Varjokuva. 
Hinta 10 €/hlö sekä jäseneltä että avecilta (vain 1 avec/jäsen).  Hinta sisältää meno-paluukuljetuksen, 
sisäänpääsylipun, kahvin ja pullan. Sisäänpääsy- ja kahviliput jaetaan linja-autossa. 

Ilmoittautumiset 27.8. - 9.9. sähköpostilla: 
Lstry.virkistys@gmail.com tai puhelimitse nume-
roon: 046 8826672. Maksu ilmoittautumisen yhteydes-
sä (sitova) Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n tilille 
Nordea 151930-111613, viitenro 16557. Maksut oltava 
viimeistään 7.9.2012. 

AIKATAULU
•	 lähtö	Marolan	turistipysäkiltä	klo	19.30,	Tuuloksessa	n.	20.15
•	 vapaata	tanssia	klo	20.30	-	00.45	illan	orkestereiden	tahdissa
•	 paluukuljetus	Tuuloksesta	lähtee	klo	01.00,	Lahdessa	n.	01.45.	

50 
nopeinta 
mahtuu 
mukaan


