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Puheenjohtajan 
Palsta

Kansikuva:  Hannu Laitinen

Vaihtaessani kuulumisia ystävien ja tuttavien 
kanssa saan tilannetietoa ja terveisiä myös mo-
nilta työpaikoilta Lahden seudulla. Epävarmuus 
tulevaisuudesta kaikuu sanojen takaa sekä vies-
ti siitä, että nyt tarvitaan vahvaa edunvalvontaa 
työpaikoilla.  Vaatimukset osaamisen, kehitty-
misen ja työmäärän osalta ovat korkeat.

Jokaisella työpaikalla, niin suurella kuin pie-
nelläkin, pitää olla luottamushenkilö. Luotta-
mushenkilö huolehtii työpaikan edunvalvon-
nasta, lakien, asetusten ja työehtosopimusten 
noudattamisesta. Hän nostaa rohkeasti ongelmia 
esille ja hänen edustamansa toimihenkilöryhmä 
on tiukasti hänen tukenaan ja takanaan.

Järjestäytymisestä huolehtiminen

Luottamushenkilöllä on monenlaisia tehtäviä. 
Hän toimii henkilöstön edustajana neuvotteluis-
sa työnantajan kanssa ja tiedottaa niiden kulusta 
edustettavilleen. Luottamushenkilö toimii myös 
välittäjänä ristiriitatilanteissa ja on tukena tar-
vittaessa. Työpaikan olosuhteita kehittävät ja 
parantavat hankkeet ovat luottamushenkilön 
työmaata. Erittäin tärkeä tehtävä on huolehtia 
toimihenkilöiden järjestäytymisestä. Työehto-
sopimuksia ei nimittäin saa solmittua, jos väki 
kuuluu ”Loimaan kassaan”.  Jokainen teistä on 
varmasti huomannut tuoreissa uutisoinneissa 
esitetyt heikennykset niin ansiotasoon, koulu-
tuskysymyksiin kuin sairauspäivien karenssiin 
ja korvaustasoon.  Aktiivisesti toimiva edunval-
voja herättää keskustelua näistä aiheista työpai-
kalla ja ohjaa väkeään samalla yhteiskunnallisia 
aiheita sisältävään keskusteluun.

Toimintamahdollisuudet taataan lailla ja 
työehtosopimuksella

Luottamushenkilön toimintaoikeuksia mää-
ritetään useissa lakipykälissä ja tietenkin työ-

ehtosopimuksessa. Näihin perustuen hänellä on 
oikeus saada runsaasti erilaisia työpaikkaan ja 
työtehtäviin liittyviä tietoja. Yhdessä työnan-
tajan kanssa on käsiteltävä esim. yrityksen ta-
loudellinen tilanne, palkkatilastot ja yrityksen 
työsäännöt. Eri laeista ja työehtosopimuksesta 
johtuen luottamushenkilöllä on myös parempi 
työsuhdeturva kuin tavallisessa työsuhteessa. 
Näin taataan luottamushenkilön toimintamah-
dollisuus.

Verkostoituminen ja koulutus

Kuka tämän kaiken sitten hallitsee? Mistä saa 
tukea osaamiseen? Ammattiliitto PRO:n luotta-
mushenkilökoulutus antaa hyvän perusopinto-
jakson luottamushenkilöuralle. Sen jälkeen on 
mahdollista suorittaa paljon erilaista täyden-
nyskoulutusta esim. talouteen, työoikeuteen ja 
työsuojeluun liittyvillä kursseilla. Huomattavan 
tärkeää on koulutuksissa tapahtuva verkostoitu-
minen. Helpottaa omaa tehtävää, kun voi vaihtaa 
kokemuksia samassa toimessa olevan edunval-
vojan kanssa. Luottamushenkilökoulutuksella 
on myönteisiä vaikutuksia myös työajan ulko-
puoliseen elämään. Opittuja taitoja voi hyödyn-
tää esim. harrastustoiminnassa tai kunnallisessa 
työskentelyssä.

Keskusteluaiheita työpaikoille

Onko meillä kaikki niin hyvin kuin pitäisi ol-
la? Työpaikoilla, joilla ei ole luottamushenkilöä, 
on tärkeää valita se ensimmäinen ja lähteä yh-
dessä kartoittamaan työpaikan asioita. Olisiko 
syytä avata keskustelua työpaikan pelisäännöis-
tä, ohjeista, palkkauksesta vai onko jokin muu 
asia rempallaan? Ja kun luottamushenkilö on 
valittu, niin koulutukseen kannattaa ilmoittautua 
välittömästi.  Arvostus oman väen keskuudessa 
ja työnantajapuolella nousee välittömästi osaa-
mistason noustessa. Otetaan siis tavoitteeksi, 
että jokaisella suomalaisella työpaikalla on luot-
tamushenkilö! 

      
   Saija Kettunen
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  Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n Hallitus 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:   hallitus@lahdenseuduntoimihenkilot.fi
kotisivut:   www.lahdenseuduntoimihenkilot.fi

Hieman koleana, sadetta tihkuvana tiistai-iltana ko-
koontui pieni, mutta sitäkin kiinnostuneempi joukko 
Teknoware Oy:n Ilmarisentie 3B:n tuotantotiloihin. 
Sitä ennen muutama meistä kiersi ensin tien toisel-
la puolella olevan toimistorakennuksen parkkipaikan 
kautta ja siten löysi perille tien toiselle puolen, jossa  
Kalevi Ruuhijoki oli jo meitä vastaanottamassa. Het-
ken odoteltuamme klo 16.45 olivat kaikki sovitusti 
paikalla ja aloitimme tutustumisen tiloihin ja toisiim-
me. Toimistorakennuksen yhdistetyssä kokous- ja 
ruokailutilassa meitä oli vastassa tuotantopäällikkö 
Jyrki Junttila. Lyhyen esittelykierroksen jälkeen to-
tesimme, että mukana oli melko kattava joukko vä-
keä tämänhetkisestä työmarkkinatilanteesta johtuen. 
Kaikki olimme yhtä kiinnostuneita tutustumaan Tek-
noware Oy:hyn, joka kuuluu niihin harvoihin menes-
tyviin yrityksiin, joka markkinatilanteesta huolimatta 
on vuosi vuodelta tasaisesti pystynyt nostamaan lii-
kevaihtoaan (n. 6%) ja on sitä kautta laajentunut ja 
tarjonnut monelle päijäthämäläiselle työpaikan. Vi-
rallisen netistä löytämäni tiedon mukaan työntekijöi-
tä olisi ollut reilu 200 henkilöä, mutta tarkempi luku 
on noin 250 henkilöä. Yhtiö on perheyritys, jonka on 
perustanut v. 1972 Rauno Mattila, joka sittemmin on 
siirtynyt sivuun ja antanut yhtiön kahden tyttärensä 
haltuun. 

Saimme paljon yksityiskohtaista tietoa yrityksestä 
ja erityisesti itselleni jäi mieleen se, ettei Teknoware 
Oy:ssä ole käyty kertaakaan yt-neuvotteluja. ”Nostan 
hattua!” Menestys perustuu omaan tuotekehitykseen 

ja suunnitteluun ja asiakaskohtaiseen räätälöintiin. 
Teknoware Oy valmistaa mm. turvapoistumisvaloja, 
joita moni on varmasti nähnyt monessakin paikassa 
sekä junan käytävillä olevia pitkiä junavalaisimia. 
Tässä kerrottakoon, että Teknoware Oy on junien va-
laisimissa maailman markkinajohtaja ja kotimaassa 
70% markkinaosuus turvapoistumisvaloissa. Mui-
na avainlukuina mainittakoon, että noin 75% menee 
vientiin ja suurimpia asiakkaita ovat mm. VR, Volvo, 
Lahden Autokori, Mercedes Benz, Siemens sekä Sko-
da.

Kahvi- ja yritysesittelyn jälkeen kävimme tutus-
tumassa elektroniikkatehdastuotantoon, joka toimii 
2. vuorossa, kuten myös metalli- ja levytyökeskus. 
Valaisintehdastuotanto sen sijaan toimii ainoastaan 
päivävuorossa. Elektroniikkatuotannossa oli paljon 
pieniä elektroniikkaosia, joita robottikoneet siirte-
livät automaattisesti oikeisiin paikkoihin. Tehtaalla 
on myös muutama manuaalinen komponenttien tar-
kastus ja testauspaikka, joissa tehdään tarvittavat tar-
kastukset ja korjaukset. Kuulimme myös, että työhön 
opastetaan ja opitaan noin 2kk:ssa eli kuulostaa hy-
vältä työnhakukohteelta näinä päivinä.

Lopuksi vierailimme vielä suunnittelutoimiston 
puolella, jossa Kalevi Ruuhijoen oma työpiste sijait-
see. Saimme kuulla ja nähdä miten haastavia tuotteita 
asiakkaat ovat halunneet suunnittelijoiden toteutta-
van. Hyvästeltyämme totesimme, että kohta näemme 
jälleen… Koskisen Oy:n Talocenterillä, Vierumäellä.

Yritysvierailu 25.9.2012

Jaana Lehvonen
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Reilu viikko oli kulunut aiemmasta yritysvierailusta 
kun suuntasimme kohti Koskisen Oy:n Vierunmäen 
Herrala -talotehdasta. Tällä kertaa syksyisen kuulas 
sää suosi vierailijoita. Uponorin portilta Nastolasta 
matkasimme Marolankadun kautta Lahdesta kohti 
Koskisen Oy:n Talocenteriä.  Vierumäellä meitä oli 
vastassa taloteollisuusyksikön johtaja Juha Kohonen 
ja myyntipäällikkö Vesa Saarelainen.  

Mukana meillä oli myös Juha Mourujärvi edustaen 
Koskisen Oy:n Järvelän tehdasta.

Talocenterin kokoustilassa nautimme tervetulokah-
vit samalla Juha Kohosen kertoessa Koskisen Oy:n 
konsernista ja perheyhtiöstä jo kolmannessa polvessa. 
Koko konsernissa työskentelee noin 1000 henkilöä, 
joista Vierumäen tehtaalla noin 100 henkilöä ja loput 
vaneri- ja lastulevytehtaalla ja omalla sahalla. Ulko-

mailla työskentelee noin 100 henkilöä. Puunsaanti on 
näin varmistettu ja lisäksi tehdään tiiviisti yhteistyötä 
myös Versowood Oy:n kanssa. Tuotantolaitokset si-
jaitsevat Järvelässä, Hirvensalmella ja Vierumäellä. 

Vierumäen tuotanto keskittyy pientaloihin eli Her-
rala Taloihin, puukerrostaloihin sekä betonikerros-

Yritysvierailu 4.10.2012

KOSKISEN OY, TALOCENTER  

Kuvassa: Teija Kuusinen, Vesa Saarelainen, Ari Jaronen, Hanna Virtanen, 
Juha Kohonen ja Kaija Niemi

Puinen tukkireki 
vuosisadan alusta 
oli yläkerrassa 
rekvisiittana.

▬►

taloihin, jotka on verhottu puuelementeillä ja saatu 
näin energiakulut pienemmiksi. Herrala-talotuotanto 
on alkanut jo vuonna 1975 ja vuonna 1995 alkaen 
Koskisen Oy:llä, Vierumäellä. Talotuotanto keskittyy 
ympärivuotiseen asumiseen. Koskisen Oy on val-
mistalo-valmistaja. Omakotitaloista 80 % on tehdas-
valmisteisia ja 20% muuttovalmistaloja (joissa 80% 
valmius). Uutuutena on Koskisen ”PreCut” rakenta-
minen eli mukaan tullaan jo perustusten tekovaihees-
sa. Perustusten valmistus aloitetaan syksyllä, joka 
mahdollistaa itse talojen rakentamisen myös talvella, 
jolloin saadaan tasattua tuotannon kausivaihteluita. 
Päämarkkina-alue on kotimaa, mutta myös kiinnos-
tusta on rajojen ulkopuolelle mm. Ruotsiin, Viroon ja 
Venäjällä Pietariin.

Tulos on pysynyt kuitenkin suhteellisen tasaise-
na eli markkinaosuus, 3%, on koko talotuotannosta 
pystytty pitämään. YT-neuvotteluilta ei ole Koskisen 
Oy:llä vältytty eli noin 50 henkilöä on tänä syksynä 
jouduttu irtisanomaan. Tulevaisuuden näkymät ovat 
jo positiiviset, koska asumisrakentamisen ei uskota 
enää kovin paljon laskevan.

Tämän jälkeen teimme tehdaskierroksen ja saimme 
pienen happihyppelyn kävellessämme tien toisella 
puolella olevalle Herrala Talot -tuotantoon. Aloitim-
me kierroksen siitä mistä kaikki alkaa eli miten sei-

näelementti valmistuu ja itse seinä-
elementit ”istutetaan” ikkunoiden 
ja ovien ympärille.  Kuulimme ta-
loterminologiaa; tiivistalo, huokoi-
nen talo, passiivitalo. Mielenkiin-
toinen ja ympäristöystävällinen 
ratkaisu oli nähdä kuinka jätepa-
perisilppua voidaan käyttää talon 
seinärakenteissa lämmöneristeenä. 
Erityisesti jäi mieleen passiivitalon 
massiivinen seinän paksuus, joka 
poikkesi tavallisen omakotitalon 
ulkoseinän paksuudesta. Tehdas-
kierros päättyi maalauslinjaan. 
Iltaisesta yritysvierailumme ajan-
kohdasta johtuen ei tehtaalla ollut 
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tuotanto käynnissä. Kaiken kaikkiaan yleisvaikutelma 
tehtaasta oli siisti. Vai lieneekö paikat juuri meitä var-
ten laitettu kuntoon?

Tehdaskierroksen jälkeen vierailimme vielä Talo-
centerin yläkerrassa, jossa sijaitsi näyttelytilat. Toi-
mistorakennus ja näyttelytila itsessään olivat myös 

puusepänteollisuuden taidonnäytteitä. Kyllä puu on 
aina puu ja Herrala talot puustaan tunnetaan! Nyt tai-
si lipsahtaa jo mainoksen puolelle. Löytyihän sieltä 
vielä yksi yhteneväisyys aiempaan yritysvierailuun 
eli ken kuvista löytää tuon yhdistävän tekijän?
            Teksti ja kuvat: Jaana Lehvonen

ENNEN KUNNALISVAALEJA
Keskustelutilaisuus ravintola Taivaanrannassa 13.9.2012

Anne Louhelainen Juha Rostedt

Syyskuisena torstaina kokoontui 
joukko jäseniä yhteen tapaamaan 
tulevia kunnallisvaaliehdokkaita, 
jotka jo tällä hetkellä toimivat kun-
nallisvaaliedustajina; Anne Louhe-
lainen (Hollolan kunnanvaltuuston 
2. varapuheenjohtaja, PS) ja Juha 
Rostedt (Lahden kaupunginvaltuus-
to, valtuustoryhmän puheenjohtaja 
KOK). Anne on myös kansanedusta-
ja kuluvalla kaudella ja Juha toimii 
yrittäjänä. Molempien kunnallisvaa-
liehdokkaiden luottamustoimilista 
on kattava.

Lyhyen esittäytymiskierroksen käytyämme on to-
dettava, että monen kohdalla oli joko menossa, tu-
lossa tai takana yt-neuvottelut, joten kovasti askar-
rutti tämä ikääntyvän työväen töissä pysyminen ja 
pitäminen. Muita illan keskusteluaiheita olivat mm. 
Nuorisotakuu, Valtatie12 –projekti, terveydenhuolto 
ja kuntaliitosasiat.

Ruokailun ja vapaan keskustelun lomassa saimme 
kuulla mm. Anne Louhelaisen kokemuksia ensimmäi-

seltä kansanedustajakaudelta sekä suhtautumisesta ja 
”suhteestaan” mediaan ja julkisuuteen.  Juha Rostedt 
kertoi itse puolestaan olevansa enemmin tekijä kuin 
puhuja, vaikka kyllä puhetta häneltäkin tuli.

Kaiken kaikkiaan oikein mukava tapaaminen ja 
katsotaan nyt miten näille kunnallisvaaliehdokkaille 
näissä vaaleissa kävi eli tuloksethan ovat jo tiedossa 
ennen tämän jutun painoon tuloa. 
 Kuvat: Seppo Heikkinen, Teksti: Jaana Lehvonen
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Kehitysideoita ja palautetta tulemaan suoraan tuohon hallituksen sähköposti-
osoitteeseen:
hallitus@lahdenseuduntoimihenkilot.fi

Kaikkien 14.11 kello 18:00 mennessä vastanneiden kesken arvotaan 40 euron 
arvoinen Pikkujoululippu!
Joten nyt kannattaa olla ripeä.

Muistakaapa päivittää yhteystietonne liiton verkkosivujen kautta. Aiheesta enem-
män takasivulla.                
              T: Hallitus

Kehitämme yhdistyksemme toimintaa
Ja sitä varten tarvitsemme rakentavaa palautetta ja ideoita kaikkien ryhmien 
alueelta. Eli mitä toimintaa haluaisitte järjestettävän

Edunvalvonnan
Koulutuksen
Virkistyksen ja
Nuorison

- taholta. Veteraanijaos porskuttaa ilmeisen omatoimisesti, joten sen osalta  asiat  
ovat hyvin jo hoidossa.

Lahden Seudun
Toimihenkilöiden

tärkeä tiedote

Sektori: Teollisuus, Äänioikeutettuja 43948, Äänestäneitä 6912, Äänestysprosentti 15,73 %

1.  HAKALA, HANNU  ...........162
2.  KUUSINEN, TEIJA  .........108
3.  PERTTULA, KIRSI  ..........101
4.  RAUTIO, SOILE  ................98
5.  PIIPPO, TOIVO  .................97
6.  TAKKINEN, PIRKKO  .........96

7.  OLIN, TANJA  .....................94
8.  RAITANEN, PASI  ..............62
9.  TUOMINEN, PAULA  ..........58
10.  TIILIKAINEN, TAINA  ..........55
11.  HIETANEN, ILKKA  ...........54
12.  LÖYTYNOJA, REIJO  ........53

Ammattiliitto Pro, Edustajiston vaalit menivät 
mainiosti yhdistyksemme osalta; saimme Lahden 
seudun toimihenkilöistä kaksi varsinaiseksi 
jäseneksi Etelä-Suomen aluetoimikuntaan.

Varsinaisiksi jäseniksi valitut: (sija, nimi, äänimäärä)
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Tanssiretki Kapakanmäelle
Mobuksen kuljetus lähti syyssateessa 14.9. klo 

19.30 kohti Tuulosta. Kapakanmäellä odotti ilta lava-
tanssien parissa kahden orkesterin vauhdittamana.

Varjokuva ja Sinitaivas olivat hyvässä vedossa ja 
ilta meni joutuisasti orkesterien vaihtaessa joustavasti 
esiintymisvuorojaan. 

Tansseissa oli väkeä mukavasti ja salin lattialle jäi 
kuitenkin tilaa alan virtuooseille esitellä parhaat tans-
sikuvionsa. Vaikuttikin siltä, että liikkeellä oli run-
saasti lavatanssien aktiiviharrastajia.

Tanssiretkeläiset vaikuttivat paluumatkalla tyyty-
väisiltä illan antiin, ja uutta retkeäkin toivottiin. Pikai-
sessa tiedustelussa orkesterien paremmuudesta voiton 
vei Sinitaivas. Toki Varjokuvallakin oli kannattajansa.
 

Tiiviissä syliotteessa Varjokuvan vauhdittamana

Tanssin lomassa oli mahdollisuus pitää taukoa ja nauttia 
virvokkeita.

Teksti ja kuvat: T. Pikkarainen

Lahti: Erviä Riitta/varalla, Kirvesmies Tarja/varalla, Rehn Hannu/varalla, Virtanen Kimmo/varalla 
ja Sirvo Antti/valtuutettu.
Hollola: Salo Tuulia/valtuutettu ja Ritva Uravirta/varalla.
Heinola: Heino Marko/valtuutettu, Hildén Raili/valtuutettu, Koivunoro Kaisa/varalla, Moilanen 
Pekka/varalla, Riutta Heimo/valtuutettu ja Rämö Hannele/valtuutettu.
Nastola: Jetta Laakso/valtuutettu

Kunnallisvaaleissa Prolaisista tuli valituksi lähialueellamme:

Käykää katsomassa lisää tuolta: 
http://www.proliitto.fi/fi/tama-on-pro/vaaleissa-vaikuttaminen/prolaiset-kuntavaaliehdokkaat-
2012-kunnat-a-m.html
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Ohjelmasta vastaa bilebändi Kerma ja mukana myös DJ. 
Pikkujoululipun hinta on 40€ jäsen ja 45€ avec. 
Lipun hinta sisältää: tervetulomaljan, joulupöydän antimet, kaksi drinkkilip-
pua ja Vanhan Walimon ohjelman.

24.11.2012
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Pikkujoulut alkavat klo 19 ja jatkuvat aina klo 01 asti. 
Paikkoja on varattu 70 hengelle!

Aloitamme tervetulomaljalla noin klo 19 jonka jälkeen Jouluinen buffetpöytä 
kutsuu herkkuineen. Normaalit ruokarajoitteiset huomioitu ja erityisruokavalion 
omaavien on syytä mainita siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Ruokailua klo 
21.30 asti jonka jälkeen alkaa Vanhan Walimon ohjelma.

PIKKUJOULUT!

Ilmoittautumiset 11.11. mennessä sähköpostilla 
Lstry.virkistys@gmail.com (laita puhelinnumero myös s-pos-
tiin) tai puhelimitse 046 8826672. Maksu ilmoittautumisen 
yhteydessä (sitova) Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n 
tilille Nordea 151930-111613   viite 16557
Pikkujoululiput toimistolta 22.11. torstaina klo 17 – 19.
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Nuorisoryhmä kävi keilaamassa ja 
kannustamassa Pelicansia

Nuorisoryhmän syksyyn on mahtunut 
mukavia kokoontumisia pienillä porukoil-
la. Syyskuussa käytiin yhdeksän osallis-
tujan voimin kaatamassa keiloja ja loka-
kuussa samankokoisella porukalla kannus-
tamassa Pelicans kotihallissaan voittoon 
Ilveksestä. 

Tapahtumissa ollaan vaihdettu kuulumi-
sia työpaikoilta ja yhdistyksen suunnalta. 
Tunti kuluu mukavasti yhdessä jutellen 
(yleensä samalla virvokkeita nauttien) ja on 
ollut mukava kuulla miten eri työpaikoilla 
menee. Asiat tuntuvat pääosin olevan mel-
ko hyvin, tosin myös valitettavan monilla 
työpaikoilla eletään yt-neuvotteluiden ja 
lomautusten aikaa. Toivottavasti suunta 
olisi kuitenkin parempaan ja vaikeimmat 
ajat jo takanapäin!

Nuorisoryhmä vierailee marraskuussa 
vielä teatterissa, ja sitten onkin aika kään-
tää katseet ensi vuoden tapahtumiin. Seu-
raa tapahtumien ilmoittelua yhdistyksen 
nettisivuilla tai ota yhteyttä allekirjoitta-
neeseen! 

            Tiina Salmi

   
Nuorisovastaava

Mukavaa oli ja keiloja kaatui.

Jännittävän pelin toinen erä aluillaan.

Virvokkeilla ennen peliä.
K
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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:n
VETERAANIJAOSTON

PIKKUJOULU
Tiistaina 20.11.2012 
13.00-16.00
Hennalan Upseerikerholla
Siellä herkutellaan perinteisen hyvän joulupöydän antimista 
ja vietämme pikkujoulua musiikin ja arvonnan kera.
Tanssia musiikin tahdittamana.

Sitovat ilmoittautumiset 12.11.2012 klo 16.00 mennessä 
puh. 050 3046063 
tai sähköpostilla marja.helander@kolumbus.fi

Kaikki tämä 30 euroa / henkilö.

Maksu 16.11.2012 mennessä Lahden Seudun Toimihenkilöiden 
tilille Nordea 151930-6103366 viite 1355 

VETERAANIJAOSTO

Lahden Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n

Veteraanijaoston vuosikokous 2013
keskiviikkona 9.1.2013 klo 12.00
yhdistyksen toimistolla Hämeenkatu 15. Kahvitarjoilu ennen kokousta. Käsitellään 
sääntöjen määräämät vuosikokousasiat. Valitaan puheenjohtaja vuodeksi 2013 ja 
johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2013-2014. Käsitellään vuoden 
2013 toimintasuunnitelma.

Tervetuloa kaikki Lahden yhdistyksen ja 
Senioriyhdistyksen veteraanit. 

Hallitus

Pieni paketti mukaan, niin saamme pukille tuomisia.
Hennalan upseerikerholle pääsee busseilla 12 ja 31

Tervetuloa mukaan!
Lahden Seudun Toimihenkilöt 
Veteraanijaosto

VETERAANIJAOSTO
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SEITON Puheenjohtaja Aki Salli avasi tilaisuuden 
ja esitteli tilaisuuden ohjelman. Keskustelu eri aiheis-
ta oli vireää esimerkiksi aluetoiminnasta, medianäky-
vyydestä ja sosiaalisen median käytöstä. Jäsenhan-
kintaan liittyen päätettiin antaa erityinen lausunto sii-
tä että eri alueiden kouluihin on hankittava yhteydet 
uudelleen, koska monien tilaisuudessa läpikäytyjen 
esimerkkien valossa tieto ammattiyhdistysliikkeen 
toiminnasta on kouluissa heikkoa ja muut sopimus-
alaan kuulumattomat ”poimivat uudet jäsenet päältä” 
…juuri tästä tiedon puutteesta johtuen. Hienoin esi-

SUURTEN YHDISTYSTEN -TILAISUUS  Seinäjoella        
27.–28.10.2012 ja SEITO 50v. juhla

Aki Salli pj, Seito Pro ry  Antti Rinne pj, Ammattiliitto Pro

merkki kouluyhteistyöstä on pitkän työn tuloksena 
saatu Työelämätietous-kurssi, josta saa opintopisteitä!

Antti Rinne piti kahden tunnin tiiviin puheenvuoron 
Euroopan ja maailman tilanteen vaikutuksista Suo-
meen ja Ammattiyhdistysliikkeeseen käsitellen mm. 
Kiinailmiötä ja Eroalueen kriisiä. Haasteet ammatti-
yhdistysliikkeissä kasvavat koko ajan! Työnantajien 
leiristä pyritään monin keinoin vesittämään ammatti-
yhdistysliikkeen saavutuksia esimerkiksi poistamalla 
Tupot, lakko-oikeuden ja vastaavat siten että palkat 
voitaisiin sopia aina paikallisesti ilman Tessiä!

* * *

SEITO juhlisti 50 vuotista taivaltaan hienolla ilta-
tilaisuudella vanhassa VR työntekijöille aikoinaan 
rakennetussa hulppeassa puurakennuksessa, joka on 
kunnostettu alkuperäiseen loistoonsa ja jossa nyky-
ään toimii Hotelliravintola Alma. 

Juhlapuheet, musiikkiesitykset, illallinen ja tanssit 
jatkuivat Almassa aina 00:30 saakka. Virallisuudesta 
huolimatta tilaisuus oli rento ja keskustelut soljuivat 
mukavasti hienoa illallista nauttiessa. Käytiin läpi eri 
yhdistysten historiaa ja alueellisia eroja. Selkeästi tuli 
esiin että yhteisten asioiden hoidossa on ammattiyh-
distysliikkeellä yhteiskunnassa erittäin tärkeä merki-
tys.  

Yhdistystämme olivat Seinäjoella edustamassa Pet-
ri Lehtinen ja Jaakko Lahti. 
          Kuvat ja teksti: Jaakko Lahti
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Lahden Seudun
Toimihenkilöiden

tärkeä tiedote

Päivitä jäsentietosi yhdistykseen! 
 

Voit tehdä sen parhaiten Pron jäsensivujen kautta netissä: 
http://projasen.teamwareplaza.com/

Kirjaudu jäsensivuilta Oma Pro sivulle ja valitse sieltä vielä:
Omat tiedot  - niin näet mitkä ovat liittoon rekisteröidyt yhteystietosi 

tällä hetkellä.
(tarvitset jäsennumerosi kirjautumiseen)

Päivitä ja lisää sähköpostiosoitteesi.
Tietojasi ei jaeta eteenpäin. Näin ainoastaan varmistat että saat 

liiton sekä yhdistyksen tiedotteet.


