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  Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n Hallitus 2013
Puheenjohtaja Saija Kettunen puh. 044-734 9011

Varapuheenjohtaja Päivi Saalasti puh. t. 0400-468 511,  Sihteeri Timo Pikkarainen puh. 046-882 6672
Taloudenhoitaja Erkki Turtiainen puh. 040-541 7746,  Virkistysvastaava Teea Valve puh. 044-092 6450 

Koulutusvastaava Petri Lehtinen puh. 040-573 9303,  Edunvalvontavastaava Jaana Lehvonen puh. 040-560 2924
Jäsenhankintavastaava Juha Mourujärvi puh. 040-553 4407,  Jäsensihteeri Jaana Seppälä puh. 040-531 7598

Nuorisovastaava Tiina Salmi puh. 040-769 5892,  ”Tiedotuskordinaattori”/jäsenlehti Saija Kettunen 

”Vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita 
päiviä”…kuluvana kesänä jokainen meistä on 
saanut lomallaan nauttia auringon lämmöstä. 
Puheissamme ja muisteluissamme tämä kesä jää 
varmasti mieleen erityisenä ja se siivittää jaksa-
maan monena hämäränä syksyn hetkenä. Oma 
lomani on tänä kesänä ollut pilkottu versio uusien 
haasteiden keskellä työssäni. Mökkeilyä ja miel-
tä avartavaa ulkomaanmatkailua olen harrastanut 
perheen kanssa. Tyttären rippijuhlia vietimme 
kauneimmista päivistä kauneimpana kesäsunnun-
taina elokuun alussa. Suomenlinnassa retkeillen 
ja meressä uiden haukkasimme palan suloista ke-
sä Suomea. Vielä on tavoitteena käydä Heurekas-
sa tutkimassa ihmisen anatomiaa.

Yhdistyksemme toiminta pyörähtää käyntiin 
hallituksen kokouksella kesämajalla Nastolassa 
19.8. Kun luet tätä tekstiä on tuo kokous jo his-
toriaa ja yhdistyksen toimintakausi on vilkkaim-
millaan. Ryhmät ovat suunnitelleet syyskaudeksi 
monenlaista mielenkiintoista ohjelmaa. Lue leh-
teä ja Proplussaa!

Tärkein työnantajajärjestö Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK sai tehtyä linjauksen, että kes-
kitettyä työmarkkinaratkaisua voidaan yrittää 
syksyn aikana. EK on vuosia ajanut linjaa, että 
palkoista pitäisi sopia työpaikkatasolla. EK on 

siis muuttanut ideologista linjaansa. Syy on il-
miselvä. Suomen talous ei kehity positiiviseen, 
toivottuun suuntaan. Teollisuuden kilpailuasemat 
ovat heikot. Kansantaloutemme taso on brut-
tokansantuotteella mitattuna pudonnut vuoden 
2007 tasolle. Ammattiliitot, myös Pro, ovat olleet 
sitä mieltä, että keskitetty ratkaisu voidaan tehdä, 
jos tilanne niin vaatii. Ammattiliitot ovat ilmoit-
taneet ettei keskitettyä palkkaratkaisua synny il-
man kaikille tulevia yleiskorotuksia.  

Seuraavaksi odottelemme hallituksen päätök-
siä. Valmisteltavana on ensi vuoden budjetti ja 
ilmeisesti sen osana elvytyspaketti mahdollisen 
keskitetyn sopimuksen tueksi. Syksyn neuvotte-
lutilanne on haastava. Palkkojen ja ostovoiman 
ohella neuvotellaan eläkeratkaisusta, jonka ta-
voite on saada eläkemaksut kestävälle pohjalle ja 
eläkevarat riittämään.

Seuraamme siis tilanteiden kehitystä mielen-
kiinnolla. Toivotan teille kaikille idearikasta ja 
energistä loppukesää! Syyskuun ensimmäisenä 
sunnuntain noin 600 Pron jäsentä matkaa Kor-
keasaareen porukalla. Hämeen aluejohtokunta 
järjestää tämän retken ja iloiten voi todeta, että 
kiinnostusta on runsaasti.
   Terveisin
   Saija Kettunen
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Ohjelmassa 11 krs:n näköalakahvilassa kahvittelun lomassa yritys- ja näyttelytila esit-
tely. Vierailun päätteeksi kaikilla halukkailla on mahdollisuus mennä Outlettiin ostok-
sille.  Mukaan mahtuu 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset ma 26.8. 
alkaen à pe 20.9.2013 klo 16 mennessä sähköpostitse: jaana.lehvonen@uponor.com

L-Fashion Group oy – sadan vuoden kokemukseLLa                         
L-Fashion Group Oy on Pohjoismaiden johtavia vaatetusalan yrityksiä. Konserni työllistää 
noin 1760 henkilöä ja tekee noin 267 miljoonan euron liikevaihdon. Yritys on perustettu Lah-
dessa vuonna 1907. Samassa kaupungissa sijaitsee edelleen yrityksen pääkonttori. 
 
Yritys tunnetaan tänä päivänä erilaisille kuluttajille ja erilaisiin käyttötarkoituksin kohdenne-
tuista merkeistään: Luhta, Rukka, Icepeak, Torstai, Sinisalo, Ril’s, O.i.s, Story, J.A.P ja Your 
FACE. Tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Venäjä, Ruotsi, Hollanti ja Ranska. Lisäksi yh-
tymään kuuluu trading-toimintaan erikoistunut L-Fashion House sekä vähittäiskauppaketju 
Aleksi 13, joka myymäläverkostoillaan kattaa koko maan. Kts. lisää yrityksestä netissä: 
http://web.luhta.fi/mxl-fashion/luhtawww.nsf/pages/historia.html

Lahden Seudun Toimihenkilöiden edunvalvontaryhmä järjestää yhdistyksen 
työssäkäyville jäsenille yritysvierailun:

Ajo-ohje:

Kokoontuminen klo 17.00 konttorin pääoven eteen, osoitteessa Tiilimäenkatu 9, 15500 
Lahti.  Kuljetukset omilla autoilla tai kimppakyydein. Piha-alueella runsaasti parkki-

paikkoja.

L-FASHION GROUP OY:n 
pääkonttorille Lahteen keskiviikkona 2.10.2013 klo 17.00
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Kymijärven voimalaitoksen vierailu 22. 5. 2013
Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n Edunval-

vontaryhmä järjesti jäsenilleen tutustumisvierailun 
Lahti Energia Oy:n KYMIJÄRVI II voimalaitokseen. 
Bussikuljetus oli järjestetty Lahden keskustasta ja 
mukaan vierailulle tuli yht. 31 osallistujaa.

Aluksi ohjelmassa oli kahvitarjoilu, jonka jälkeen 
oppaamme Anne Karppinen piti auditoriossa havain-
nollisen esittelyn voimalaitoksista. Tärkein asia oli 
kertoa uudesta vasta käyttöönotetusta Kymijärvi II 
–ekovoimalasta, joka on maailman ensimmäinen pel-
kästään energiajätettä käyttävä voimalaitos.

Esittelyn jälkeen laitoimme kypärät päähän, puim-
me turvaliivit ja lähdimme kierroksella uuden voi-
malaitoksen alueelle. Uusiin korkeisiin rakennuksiin 
päästiin sisällekin näkemään, miten paljon uusia voi-
malan koneita, kattiloita, turbiineja ym. laitteita on 
Lahteen asennettu uuden ekovoimalan 3-vuotisen ra-
kennusvaiheen aikana.

Kymijärvi II:n käyttämä polttoaine on materiaa-
likierrätykseen kelpaamatonta, esimerkiksi likaista 
muovia, paperia, pahvia ja puuta. Kierrätyspoltto-
aineen toimittaa voimalaitokselle jätealan yritykset 
mm. Kuusakoski Oy, jolla on oma keräilyhalli voima-
laitoksen vieressä.

Metso Oy toimitti voimalaitoksen kaasutinreaktorit, 
kaasun puhdistusjärjestelmät ja kattilan. Turbiini ja 
generaattori ovat Siemensin valmistamia. Rakennus-
projektin vetovastuu on Lahti Energia Oy:llä. Voima-
laitos tuottaa 50 MW sähköä ja 90 MW lämpöä, ja 
sen maksoi n. 160 miljoonaa euroa. Uusi ekovoima-
la kiinnostaa kovasti maailmallakin, sillä opas kertoi 
vieraita käyneen jo 26:sta maasta, yhteensä n. 3000 
vierailijaa! 

Tämä vierailu oli varmasti kaikille 
meillekin mielenkiintoinen päästä tu-
tustumaan uuteen ekovoimalaan. Tämä 
kannustanee monia lajittelemaan oman 
taloutensa jätteet tarkemmin. Kaatopai-
kalle menee varmaan paljon jätettä, joka 
kelpaisi nyt Kymijärvi II:n polttoaineek-
si!

Kiitokset Kymijärven oppaalle ja 
Edunvalvontaryhmälle vierailun toteut-
tamisesta!
Teksti ja kuvat: Seppo Heikkinen

Anne Karppisen esittelyä kuunneltiin tarkkaavaisesti.

Tässä ne ovat vierekkäin: Kymijärvi I ja Kymijärvi II.

Voimalakierroksella oli paljon nähtävää. Sisätiloissa ei 
saanut ottaa valokuvia.
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Aurinkoisena lauantai-aamuna 
oli Lahden linja-autoasemalle 
kokoontunut iloinen, 35 hengen, 
matkaseurue valmiina lähtöön 
kohti Raaseporia, Billnäsin ruu-
kin aluetta. Useamman tunnin 
matkan jälkeen saavuttiin idyl-
liseen Billnäsin ruukin kylään, 
jossa meitä odotti opas. Opas 
johdatti alkutöikseen porukan aa-
mukahville Ruukinpatruunan ra-
vintolaan. Tarjolla oli sämpylöitä 
ja saaristolaisleipää.

Aamukahviantimien huvettua 
parempiin suihin, seurue jaettiin 

Billnäsin-Fiskarsin matka 8.6.2013

kahtia ja kumpaakin ryhmää lähti johdattamaan oma 
opas. Toinen porukka ehti käydä Kuninkaantietä pit-
kin aina ruukin johtajan asunnon porteilla asti, kun 
toinen ryhmä jäi tutkimaan vanhan riihen sisältöä. 
Opastus päättyi mielenkiintoiseen Rakennusapteek-
kiin, josta osa matkaseurueesta löysi ostettavaakin 
omiin remonttikohteisiinsa.

Billnäsin osuus matkasta päättyi maittavaan seiso-
vaan pöytään samaisessa ravintolassa, jossa aamulla 
oli käyty syömässä. Ruuan jälkeen istahdettiin bussiin 
ja matkustettiin reilun kymmenen kilometrin päähän 
Fiskarsin ruukinkylään.

Vierailu aloitettiin Billnäsin 
ruukkikylästä.

Vastassa oli opas, jota matkanjohtaja 
Jussi tervehti.

Fiskarsissa kierreltiin ensin bussikyydillä, samalla 
kun opas kertoi ruukin alueen ja sen rakennusten his-
toriasta. Kierroksen jälkeen hypättiin bussista pois ja 
saatiin vielä hetki kuunnella tarinaa menneistä, aitoa 
suomalaista teollisuus- ja kulttuurihistoriaa.

Billnäsin ravintolassa nautittiin myös matkan hintaan 
kuulunut maittava lounas.

Iltapäivän jokainen vietti omal-
la tavallaan; kierrellen mielen-
kiintoista Fiskarsin ruukkia ym-
päri, käyden ihanissa kahviloissa 
karussa lauantai-iltapäivän helle-
ttä, tekemällä ostoksia lukuisissa 
käsityöläisliikkeissä, tutustuen 
vielä syvemmin ruukin histori-
aan...

Teksti: Teea Valve

Kellotorni on Fiskarsin ruukin tunnus. Tornissa on aito 
Könnin kello no 9, rakennettu 1842.

Nykyään Fiskarsin myydyin tuote on 
sakset. Niitä on myyty maailmalla jo 
melkein miljardi kappaletta.

Aura no 10 oli Fiskarsin myydyin 
tuote entisaikaan, kun hevosvetoisia 
työvälineitä tehtiin paljon.

Kuvat: 
Seppo 
Heikkinen
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Lahden Seudun toimihenkilöt Pro ry:n Virkistys-
ryhmä järjestää jäsenilleen ja heidän perheilleen:

ULKOILUPÄIVÄ 
PAJULAHDESSA
LAUANTAINA 7.9.2013

Ilmoittautumiset keskiviikkoon 
4.9.2013 mennessä.
50 nopeinta mahtuu mukaan, sitovat il-
moittautumiset!
Päivän ohjelma:
klo: 10-14 omatoimista ulkoilua Pajulahden 
maastoissa, makkaranpaistoa laavulla
klo: 14-16 rantasauna lämpöisenä, omat 
pyyhkeet ja uimapuvut mukaan
klo: 16.30 alkaen päivällinen Pajulahdessa, 
ruokalippua vastaan

Makkarat, mehut ja ruokaliput jaetaan aamulla klo: 10.00-11.00 välillä 
Pajulahden Receptionin edessä.
Vaatetus sään mukaan!
Osallistujat huolehtivat itse kyydeistään Pajulahteen.

Ennakkoilmoittautumiset sähköpostitse: Lstry.virkistys@gmail.com (tai puh. 
044-092 6450 / klo 9.00-15.00) Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osal-
listujien nimet, lapsien iät ja erikoisruokavaliot.

Lahden Seudun Toimihenkilöiden perinteinen juhannus-
aaton lipunnosto järjestettiin 21.6. yhdistyksen kesämajal-
la Nastolan Luomaniemessä aurinkoisessa ja lämpimässä 
säässä.

Majalle kokoontunut runsas joukko jäseniä perheineen 
(23) saivat nauttia lipunnoston jälkeen grilliherkuista ja 
pehmeistä löylyistä. Pikkukukkasen vesikin oli juuri sopi-
vasti lämmennyt saunapulahdusta varten.

Majaisäntä Kalevi ja emäntä Anja järjestivät meille illan 
mittaan pienet kisat, aikuisille ja lapsille omansa. Aikuiset 
saivat arvuutella vyyhdellä olevan köyden mittaa ja lapset 
heittivät palloa sankoon. Aikuisista viisi parasta ja kaikki 
lapsista saivat palkinnon.

Kiitoksen Anjalle ja Kaleville loistavista järjestelyistä ja 
nähdään jälleen ensi vuonna.

Juhannuksen lipunnosto kesämajalla
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Paikka: Vesijärven auto Oy
Ohjelmassa: Kahvia ja pientä purtavaa

Autoliiton Markku Aalto opastaa taloudelliseen ajoon ym. autoliiton terveisiä.
Vesijärven auton esittely ja Toyota mallistoon tutustumista.

Kaikki tämä vain 5€/hlö, varaa tasaraha mukaan.
Ilmoittautumiset petri.lehtinen@peltipaakkonen.fi 11.10.2013 mennessä.

Miesten ilta 
22.10.2013 klo 17:00 alkaen

20.11.2013 KLO 18-20 TOIMISTOLLAMME HÄMEENKATU 15
Aiheina mm. työehtosopimustilanteet aloittain ja mitä kuuluu työpaikoille. 

Vinkkejä ja vertaistukea työpaikan tilanteisiin.
kahvitarjoilu – Tervetuloa kaikki jäsenet!

Sitovat ilmoittautumiset 12.11. 2013 mennessä juha.mourujarvi@koskisen.com

EDUNVALVONTARYHMÄ 
JÄRJESTÄÄ 
KESKUSTELUTILAISUUDEN 
KAIKILLE JÄSENILLE

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n Virkistysryhmä järjestää 
perjantaina 22.11.2013 klo: 19.00 pikkujouluesityksen Lahden kaupunginteatterissa: 

West Side Story

Seuraa luottamusmiespostiasi ja ProPlussaa.

Tilaisuuden keskusteluaiheina ovat ajankohtaiset TES neuvottelutilanteet aloittain. Käydään myös läpi 
luottamusmiesten ja klubivastaavien mahdollisuudet viedä ja jakaa tietoa sekä yhdistää jäseniämme 

työpaikoilla. Myös vinkkejä jäsenhankintaan.
Keskustelutilaisuuden perään buffet- päivällinen pizza raxissa kaikille osallistujille.

ilmoittaudu viimeistään 10.9.2013 mennessä  juha.mourujarvi@koskisen.com

Lahden Seudun Toimihenkilöt pro ry- järjestää 

LUOTTAMUSMIEHILLE, 
TYÖSUOJELUVALTUUTETUILLE  JA
PRO – KLUBI  VETÄJILLE TILAISUUDEN 
18.9.2013 klo 18-21 toimistolla Hämeenkatu 15
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Ilmoittautumiset sähköpostitse: paivi.saalasti@storaenso.com 

www.lahdenseuduntoimihenkilot.fi/nuoriso.htm 

Lahden Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n nuorisoryhmä järjestää: 

Nuorisoryhmä järjestää syksyllä hohtokeilausillan. Lähde mukaan 

keilaamaan, juttelemaan ajankohtaisista asioista ja ruokailemaan. 

Aloitetaan keilauksella Lahden keskustan keilahallilla klo 17.30 ja 

siirrytään tunnin keilauksen jälkeen syömään (paikka ilmoitetaan 

myöhemmin).  Tapahtuma on jäsenille maksuton.  

Sitovat ilmoittautumiset 10.9 mennessä, tarkemmat tiedot saat 

ilmoittautumisen yhteydessä. 

Hohtokeilaus 
Pe 13.9.2013 

 

Nuorten 
 

Pro Perjantait 2013 
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Yhteistoiminnalla ratkaisuun-kenellä on voima? 
Majvik 20.-21.4.2013 Kirsi Perttulan kynäilemänä

Huhtikuisena lauantaiaamuna Heinolan toimihen-
kilöiden Jani Oravala koukkasi lahtelaiset kyytiinsä 
eli minut ja Teija Kuusisen. Majviikiin saavuimme 
hyvissä ajoin Edustajiston ja yhdistysaktiivien kou-
lutukseen.

Juha Kähärä ja Mervi Savunen avasivat tilaisuuden. 
Paikalle oli saapunut 70 ihmistä. Koulutus videoku-
vattiin ja videoita on nähtävillä esim Pro Fiilis -ristei-
lylä syksyllä. 

Ammattiliitto Pron puheenjohta Antti Rinne aloitti 
”Raamit aukeaa”-osuuden ja kertoi mm Suomen ja 
muun maailman työllisyystilanteista sekä työvoiman 
kustannuksista. Palkansaajapuolen ja työantajapuolen 
vastakkainasettelu, työelämään liittyvät oikeudet se-
kä ihmisoikeudet olivat Rinteen puheessa esillä. Elä-
kejärjestelmää ja luottamusmiesten asemaa käytiin 
myös läpi.

Vientiteollisuuden työpaikkojen vähentyminen ja 
paperiteollisuuden ongelmat olivat esillä. Huoles-
tuttava kehitys jatkuu edelleen, eikä näköpiirissä ole 
nähtävissä muutosta parempaan.

Ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta ja jäseneduis-
ta keskustelimme. Järjestäytymiskoulutusta toiminta-
mallin muutoksesta järjestetään jotta lisää työpaikko-
ja saadaan haltuun otettua. Tulevaisuuden työpaikalla 
on 85% järjestäytyneitä, joista 35% aktiiveja, sekä 
luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Tässä haas-
tetta meille kaikille! Asiasta syntyi vilkasta keskuste-
lua ja luottamusmiehet kertoivat esimerkkitapauksis-
ta työpaikoilta.

Seuraavaksi vuorossa oli sektorijohtaja Anssi Vuo-
rion pitämä paneelikeskustelu. Panelisteina koulu-
tettavien joukosta valittiin Osmo Salo Turusta, Eija 
Laurila Lahdesta, Heikki Helynen Kotkasta, Taru 
Mäkinen Sahalahdelta ja Jukka Mutanen Joensuus-
ta. Panelistien omakohtaiset onnistumiskokemukset 
olivat mielenkiintoista kuultavaa ja luottamusmies 
tehtävien iloista ja suruista käytettiin puheenvuoroja. 
Juhä Kähärä esitteli vielä ”Toiminnan esteet - Toimin-
nan aikaansaajat» -osuuden ennen lounastaukoa.

Ryhmätöinä käsittelimme tarinoita työpaikkatoi-
minnan järjestämisestä, karikot ja onnistumiset, sekä 
työpaikan ihannetila.

Päivän päätteeksi oli ”akvaario” -keskustelu jossa 
ringissä istuvilla oli puheenvuoro ja paikalta poistut-
tiin vain kun uusi puhuja istui rinkiin.

Päivän tärkein anti minulle oli huomata, että jokai-
sella työpaikalla on onnistumisia ja epäonnistumisia. 
Tilaisuudesta sai tukea ja tietoa, että samassa venees-

sä ollaan ja painimme pitkälti samojen asioiden paris-
sa.  ”Ulkoistettu” työpaikan edunvalvonta on oltava 
työpaikalla omissa käsissä.

Päivä 2, Teija Kuusinen
Aamulla herätys ihanaan auringon paisteeseen. 

Herkullinen aamiainen tarjottiin klo 8.00 alkaen ja 
sitten päivän tarinoiden äärelle. Ryhmässämme kes-
kusteltiin paljon ammattiliiton näkyvyydestä työpai-
kalla ja miten tärkeää se on. Luottamusmiehen pitää 
tehdä itsensä näkyväksi. Ryhmän yhteinen toive olisi 
saada liitolta materiaalia näkyvyyden lisäämiseksi 
työpaikoilla. 

Keskustelimme minkälainen on hyvä työpaikka: 
hyvällä työpaikalla on hyvä johtamiskulttuuri ja hyvä 
työilmapiiri. Toimihenkilöt ovat valinneet henkilös-
töedustajat ja järjestäytymisaste työpaikalla on hyvä. 
Työpaikalla noudatetaan lakeja ja työehtosopimusta. 
Työpaikalla tiedotetaan asioista. Toimihenkilöiden 
toimenkuvat ovat ajan tasalla ja palkkaus on oikeu-
denmukainen. Resurssit työn määrään nähden on mi-
toitettu oikein. Toimihenkilöt ovat osaavia eli koulu-
tus on ajan tasalla ja toimihenkilöillä on vaikuttamis-
mahdollisuus työpaikoilla.

Ammattiliitto Prossa on tätä toimintamallia päätet-
ty ruveta työstämään hyvissä ajoin ennen kuin ollaan 
kriisissä. Nimittäin samaista mallia on toteutettu mo-
nissa maissa siinä vaiheessa kun kriisi on päällä. Nyt 
halutaan ennakoida eli reagoimme ennen kriisiä. Yksi 
tärkeimmistä kriiseistä on jäsenmäärän laskeminen.

Pro tulee rakentamaan kolme erilaista mallia. 1. 
malli työpaikoille, joissa ei ole jäseniä. 2. malli työ-
paikoille joissa on muutama jäsen mutta ei ole valittu 
luottamusmiestä. 3. malli työpaikoille joissa on jäse-
niä ja luottamusmies, mutta aktiivi jäsenet puuttuvat.

Malli tullaan jalkauttamaan yhdistyksille käyttöön, 
kun se on ”kirjoitettu” valmiiksi. Ensimmäinen kam-
panja  toteutetaan syksyllä 2013.

Pro on satsannut tähän malliin tuntuvasti. Prossa 
järjestämisen koordinaattorina toimii Jukka Hämäläi-
nen.

Suunnitteluryhmään kuuluvat  Mervi Savonen, 
Marjo Jarkko, Jukka Kähärä, Ville Varila, Marita Kor-
tehisto, Pasi Nieminen, Anssi Vuorio ja Jukka Hämä-
läinen.

Pilotointijakso on syyskuussa ja sen aikana raken-
netaan työkalut ja toimintatavat. Paikkakunnat ovat 
Oulu, Jyväskylä, Seinäjoki, Lappeenranta, Kuopio, 
Turku, Helsinki ja Lahti.
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Ammattiliitto Pron asuntopoliittinen seminaari 25.4. 
ja edustajiston kokous 26.4.2013

Pron edustajiston jäsenet Kirsi Perttula, Teija Kuu-
sinen

Työelämän rakennemuutos ja siihen kytkeytyvä 
työn liikkuvuus ovat törmäyskurssilla asumisperin-
teittemme kanssa. Edulliset asunnot ja työpaikat eivät 
sijaitse samoilla paikkakunnilla, siksi myös ammatti-
liitot ovat mukana asuntokeskusteluissa.

Osallistuimme Teijan kanssa asuntopoliittiseen se-
minaariin Ruoholahdessa 25.4 ja saimme kattavan 
tietopaketin nykyisestä tilanteesta eri paikkakunnilla 
ja tutkimustietoa työvoiman liikkuvuudesta ja asun-
topolitiikasta.

Asuntoministeri Krista Kiuru kertoi valtakunnalli-
sesta asuntopolitiikasta, kohtuuhintaisia vuokra-asun-
toja ei ole rakennettu aikoihin.

Majvikissa alkoi 26.4. Ammattiliitto Pron kassan 
kokous 26.4. Kokoukseen voivat osallistua kaikki 
kassan toiminnasta kiinnostuneet jäsenet.

Edutajiston kokous alkoi myös 26.4. Paikalla oli 
96 edustajiston jäsentä. Edustajiston puheenjohtajana 
toimii Jorma Malinen. Päivän aikana pidimme myös 
omat sektorikokouksemme. Teijan kanssa olemme 
teollisuussektorin edustajia.

Teollisuussektorin kokouksen vetäjänä toimi sek-
torivetäjä Osmo Salo STX Turusta. Keskustelimme 
sektorikokouksen toimintatavoista ja käsiteltävistä 
aiheista eli sovimme pelisäännöt. Kävimme keskuste-
lua myös aikataulutuksesta, huomasimme että koko-
uksille on varattu aivan liian vähän aikaa. Asia tuotiin 
esille myös varsinaisessa edustajistonkokouksessa. 
Tulemme käyttämään Pro+ alustaa viestien välittämi-
sessä ja keskusteluissa. Kirsin kanssa huomasimme 
tässä heti ongelman, koska kuulumme palvelusekto-
riin, joten emme pääse teollisuussektorin näkymiin. 
Huomautimme asiasta Pro+ järjestelmän kehittäjälle. 
He ovat tehneet saman huomion ja asia tulee tulevai-
suudessa korjautumaan. Siihen asti sovimme Osmon 
kanssa, että annamme hänelle sähköpostiosoitteemme 
ja hän toimittaa meille asioihin liittyvät materiaalit.

Kokouksessa neuvottelukuntien puheenjohtajat 
esittäytyivät ja kertoivat, että kaikki neuvottelukunnat 
ovat kokoontuneet ainakin kerran tutustuen neuvotte-
lukunnan jäseniin. Jotkut neuvottelukunnat olivat tu-
tustuneet  myös työnantajaosapuoliin. Kokouksissaan 
he ovat keskustelleet tulevan neuvottelukierroksen 
sopimustavoitteista ja tekstikysymyksistä.

Pron hallituksen edustajien puheenvuoron käytti 
Jorma Malinen. Hallituksen pöytäkirjoja ei tulla jaka-
maan liitteineen. Jaana Aaltonen tekee yhteenvedon 
pöytäkirjasta, joka julkaistaan Pro+ sivustolla. 

Jorma Malinen kertoi, että STTK:n nykyinen pu-
heenjohtaja Mikko Mäenpää ei tule jatkamaan ku-
luvan kauden jälkeen puheenjohtajana. Hän jatkaa 
kuitenkin keskusjärjestön palveluksessa. Puheenjoh-
taja ehdokkaaksi on  ilmoittautunut toistaiseksi vasta 
Pardian puheenjohtaja Antti Palola. STTK:n hallituk-
sessa tulee olemaan seuraavalla kaudella vähemmän 
jäseniä. Pron edustajia STTK:n edustajistoon tulee 13 
ja heidät nimetään Pron hallituksesta. STTK:n edus-
tajiston puheenjohtaja tulee vaihtumaan ja Pro tulee 
asettamaan oman ehdokkaansa.

Teimme myös ryhmätöitä satunnaisesti valituis-
sa ryhmissä, joissa valitsimme strategiset päämäärät 
vuodelle 2014.

Kokouksen kulusta voisi sanoa, että edustajisto on 
hyvin kantaaottava ja puheenvuoroja käyttävä. Aika-
taulut venyvät mutta aiheet ovat kiinnostavia.

Edustajiston kokouksesta tiedotettavaa oli se, että 
Ammattiliitto Pron edustajisto näkee ajankohtaisen 
työmarkkinatilanteen erittäin vaikeana. Edustajiston 
näkemyksen mukaan syksyn neuvottelukierroksen 
lähestyessä yleisen taloustilanteen epävarmuus jat-
kuu ja työnantajapuoli näyttää lukkiutuneen entistä 
syvemmälle ideologisiin pyrkimyksiinsä.

Seuraava edustajiston kokous on 14.-15.11.2013.

Syksyllä on ohjelmassa oman yhdistyksen toimin-
nan kehittämispäivät ja Pro Fiilis -risteily. Liiton 
jäsenkoulutukset ovat marraskuussa ja loppusyksys-
tä analysoidaan ja raportoidaan pilotin toimivuus ja 
mallin jalostus. Sopimusala-asiamiehiä koulutetaan 
malliin myös. Ohjelma on aikataulutettu vuosille 
2013- 2015

MERKITYSTÄ ON VAIN SILLÄ, MITÄ TEH-
DÄÄN, EIKÄ SILLÄ MITÄ SANOTAAN.

Koulutus päättyi lauantaina kahvitteluun klo 14.30. 
Kotona olin puoli neljän aikoihin, kiitos Janille kyy-
distä ja paparazzina toimimisesta.
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Lahden seudun Toimihenkilöiden veteraanijaos järjestää

Teatterimatkan kouvoLaan
katri helena musikaalin esitykseen la 5.10.2013

klo 13.00 näytökseen
Lähtö Bussilla Linja-autoaseman Turistipysäkiltä  

(historiallisen museon puolelta)   
klo 11.00

  ja paluu heti esityksen jälkeen n.klo 17.00
Lipun hinta 40 euroa (hinta sisältää väliaikatarjoilun)

sitovat ilmoittautumiset pe 6.9 mennessä riitta erviä puh. 0400 661304 tai sp
riitta.ervia@phnet.fi

maksu Lahden seudun Toimihenkilöt pro ry:n tilille tili no Fi67 1519 3006 1033 66 viite 1410
maksut 06.09 mennessä.
Tervetuloa mukaan!

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

painosmäärä:
3000 kpl
ilmestyy:
4 kertaa vuodessa
Helmi, -huhti, -elo- ja 
marraskuussa

Tekijä:
Yhdistyksen tiedotusryhmä/
Tiedotusvastaava:
Saija Kettunen
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 2013

facebook ja linkedin
Koulutusta 15.10.2013 klo 17:00 – 20:00 yhdistyksen toimistolla.

Ohjelmassa:
Kahvia ja pientä purtavaa.

Lahden ammattikorkeakoulun media-assistentti Matti Halmevuo opastaa 
syvemmälle Facebook ja Linkein maailmoihin.

Ota oma kannettava tietokone mukaan.
Koulutuksen hinta 10€/hlö, varaa tasaraha mukaan.

Ilmoittautumiset peri.lehtinen@peltipaakkonen.fi viimeistään 4.10. mennessä.
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Voita elokuvalippu 
tai muistitikku

Kaikkien 30.9.2013 mennessä Proplussassa profiilinsa julkaisseiden kesken arvotaan 10 kpl 
Finnkinon elokuvalippuja sekä 20 kpl yhdistyksen muistitikkuja. Palkinnot toimitetaan voitta-
neille lokakuun aikana. 

Proplus on uudenlainen sosiaalinen viestintä- ja palvelukanava jäsenille, aktiiveille, yhdistyk-
sille, hallinnolle sekä liiton henkilökunnalle. Sinne on myös parhaillaan rakenteilla yhdistyk-
semme uudet nettisivut.

Näin pääset alkuun
Proplus toimii Pron nettisivuilla osoitteessa www.proliitto.fi. Klikkaa banneria ”Proplus” ja kirjaudu sisään 
OmaPron käyttäjätunnuksilla. Jos salasana on unohtunut, voit tilata uuden kännykkääsi tai sähköpostiisi.
Käyttäjätunnus on jäsennumero, joka löytyy Pron jäsenkortista.  Jos et ole käyttänyt OmaProta aikaisemmin, 
käyttäjätunnuksesi on jäsennumero ja salasana henkilötunnuksen alkuosa. 
Suora linkki palveluun https://www.proplus.fi/

Tarkista omat tietosi
Omat tiedot -sivulla voit tarkastella ja päivittää yhteys- ja työpaikkatietojasi. Pidä ne aina ajan tasalla, 
koska Proplussan personointi tapahtuu niiden avulla. Jos tietosi ovat väärin, myös näkymäsi Proplussassa 
on auttamatta väärin. Omien tietojen päivitystä ei voi tehdä kukaan muu (esim. yhdistyksen toimihenkilöt), 
vaan se on tehtävä itse. 

Palvelut lähelläsi
Omista tiedoistasi löydät yhdellä silmäyksellä työpaikkasi luottamushenkilöiden ja oman yhdistyksesi 
yhteystiedot sekä liiton palvelukanavat.

Julkinen vai piilotettu profiili?
Profiilisi on oletuksena piilotettu, mikä tarkoittaa sitä, että muut käyttäjät eivät näe sitä. Jos haluat osallistua 
ja toimia, kertoa kuulumisesi tai kommentoida muita, profiili on julkaistava. Profiilisi on tällöin julkinen 
Proplussan sisällä, muut käyttäjät näkevät nimesi ja kuvasi, mutta eivät henkilötietojasi. Voit etsiä myös 
Pro-kavereita.

Omat ryhmät
Jäsentietojesi perusteella kuulut erilaisiin Pro-ryhmiin; esimerkiksi oman sopimusalasi, yhdistyksesi 
ja alueesi ryhmään. Näin saat tietoa juuri sinua koskevista asioista ja voit osallistua omien ryhmiesi 
toimintaan. Proplussaan voi perustaa myös itse omia ryhmiä ja verkostoitua muiden prolaisten kanssa.

Yhdistyksessämme on jäseniä miltei 2500, joista tällä hetkellä profiilinsa julkaisseita 
on vain pieni joukko. Nyt kaikki muutkin rohkeasti tutustumaan palveluun!


