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Puheenjohtajan Palsta

Kansikuva:  Hannu Laitinen

Työehtosopimus. Oletko tutustunut oman sopi-
musalasi työehtosopimukseen? Kehotan etsimään 
sen itse tai kysymään vaikka luottamusmieheltä 
mistä sen löydät. Tutustu sen sisältöön ja mieti 
millaisia asioita sen myötä saat eduksesi. Työehto-
sopimus ei ole kirjanen, joka on pudonnut taivaas-
ta. Se ei ole itsestäänselvyys. Mistä se on tullut? 
Kuka sen on saanut aikaan? Sen ovat neuvotelleet 
Ammattiliitto Pro ja työnantajaliitto. Jokaisesta 
siihen kirjatusta eli sovitusta asiasta on väännet-
ty kättä, eikä mitään asiaa ole saavutettu sormea 
napsauttamalla. 

Konkreettisena esimerkkinä TES:ssa eli Työ-
ehtosopimuksessa voi olla yhtenä sovittuna asia-
na palvelusvuosilisät. Saat kertyneistä palvelus-
vuosistasi lisää rahaa. Tosi hyvä juttu! Luuletko 
että työnantaja maksaisi tätä lisää, jos sitä ei olisi 
neuvoteltu Työehtosopimukseen? Tutustu siis vii-
mein oman alasi sovittuihin asioihin. Joku kaunis 
päivä voi olla niin, että mitään Työehtosopimuksia 
ei ole enää. Niistä on pidettävä kiinni. Miten se 
tehdään? Olemalla järjestäytynyt Pron jäsen. Jos 
tiedät, että työkaverisi ei ole, niin voitte keskustel-
la Työehtosopimuksen sisällöstä työpaikalla. Sitä 
parempia ja vahvempia Pron neuvottelijat ovat 
neuvottelupöydässä mitä enemmän jäseniä heillä 
on takanaan. 

Olen ollut työpaikkani luottamusmiehenä 6 
vuotta. Tiedän, että moni työpaikkani toimihenki-
lö pitää Työehtosopimusta itsestään selvänä asia-
na, se tulee aina kuin manulle illallinen. Asiat ovat 
vielä toistaiseksi niin hyvin, ettei tarvitse miettiä 
mitään. Uinutaan tyhmässä tyytyväisyydessä. Te-
kisi mieleni ravistella ihmisiä hereille. Meidän on 
huolehdittava eduistamme ja pidettävä puoliam-
me. Jos meillä nyt on asiat sovittuna ja hyvällä 
mallilla, niin pidetään niistä yhdessä kiinni. Yrite-
tään saada parannuksia aikaan eikä anneta heiken-

nyksien murskata sovittuja asioita. Teemme työtä 
itseämme ja lapsiamme varten olemalla valveilla. 
Uinuvalla esimerkillämme ja piittaamattomuu-
dellamme annamme heille entisestään kiristyvän 
pelikentän työpaikoille. Yksin kukaan ei asioille 
paljoakaan mahda, mutta yhdessä olemme vahvo-
ja. Työpaikan omassa neuvottelupöydässä myös-
kin. Luottamusmies tarvitsee taustajoukkojen 
tukea. Jokaisen työpaikan toimihenkilön pitäisi 
tämä tajuta. Antakaa luottamusmiehellenne ideoi-
tanne, mielipiteitänne, tukeanne ja näyttäkää hä-
nelle, että olette yhtä joukkuetta. Se näkyy myös 
työnantajalle päin.

Ajankohtaista nyt syksyllä on monella sopimus-
alalla luottamushenkilövalinnat. Jos yrityksessä 
tai sen työpaikalla on useampia toimihenkilöitä 
(vähintään kolme), valitsevat nämä keskuudes-
taan itselleen luottamusmiehen, varaluottamus-
miehen ja osastoluottamusmiehet. Jokaiseen 
työpaikkaan tulee valita luottamusmies. Se on 
toimihenkilöiden oikeus ja velvollisuus. Luotta-
musmies edustaa yrityksessä Ammattiliito Pron 
järjestäytyneitä työntekijöitä ja valvoo lakien ja 
sopimusten noudattamista. Hän auttaa liiton jäse-
niä pulmatilanteissa ja on mukana kehittämässä 
työyhteisöä. Lisää aiheesta ProPlussassa. Tarvit-
set sisäänkirjautumiseen tunnuksen, joka löytyy 
jäsenkortistasi. Kehotan teitä kaikkia kaivamaan 
jäsenkortin esiin ja kirjautumaan Proplussaan. 
Sieltä löytyy paljon mielenkiintoista luettavaa, 
tuoreita uutisia ja tapahtumatietoa. Itse huomasin 
juuri, että Teknologiateollisuuden uusi työehtoso-
pimus on tallennettu sinne. 

Talviaikaan siirtyminen aiheutti pienoisen sho-
kin, kun päivänvalo katosi päivätyöläiseltä koko-
naan. Pimeys vaanii ja yrittää puristaa otteeseen-
sa. Mielestäni ainoa lääke tähän on se, että lait-
taa lenkkarit jalkaan ja rientää ulos nuuhkimaan 
raikkaita syystuulia. Tätä lääkettä täytyy ottaa 
ihan joka päivä, muuten sen positiivinen vaikutus 
heikkenee!

            Terveisin Saija Kettunen
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sähköposti:   hallitus@lahdenseuduntoimihenkilot.fi
kotisivut:   www.lahdenseuduntoimihenkilot.fi

  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 

Kehitysideoita ja palautetta tulemaan suoraan tuohon hallituksen sähköposti-
osoitteeseen:
hallitus@lahdenseuduntoimihenkilot.fi

Kaikkien 31.12. mennessä vastanneiden kesken arvotaan Finnkinon 
elokuvalippuja!  
Joten nyt kannattaa olla osallistua.

Muistakaapa päivittää yhteystietonne liiton verkkosivujen kautta. Aiheesta enem-
män sivulla 6.               
              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

Ammattiliitto Pro hyväksyi kaikki liiton 
eri sopimusalojen neuvottelutulokset.

Tutustu ProPlussassa tarkemmin omaan työehtosopimukseen. 

Kaikkien työssäkävijöiden palkat nousevat 20 euroa vuonna 2014. Palkkoja korotetaan 0,4 prosenttia 
lisää vuoden kuluttua eli vuonna 2015. Sopimus kestää kolme vuotta ja kolmannen vuoden palkoista 
sovitaan vasta vuonna 2015.

Valtio tulee vastaan ja tekee 1,5 prosentin inflaatiotarkistukset tuloveroasteikkoon aina sadan tuhannen 
euron tuloihin asti.
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Edunvalvontaryhmä järjestää: 

Luottamusmiehille  ja -varoille, 
työsuojeluvaltuutetuille ja 
pro-vastaaville,  
sekä muille aktiiveille jäsenille.

INFO/KESKUSTELUTILAISUUDEN
 20.11.2013 KLO 17.30 ALKAEN 

TOIMISTOLLAMME, HÄMEENKATU 15, LAHTI
KLO 17.30- KEVYT ILTAPALA

Aiheina: Koulutuksena  yt-neuvottelut ja niissä huomioon otettavia asioita. 
Käydään läpi oikeita esimerkkitapauksia. Työehtosopimustilanteet aloittain. 

Vapaata keskustelua myös muista ajankohtaisista aiheista. 
Terveiset työpaikoilta yms.. 

Sitovat ilmoittautumiset 12.11.2013 Mennessä juha.mourujarvi@koskisen.com
MUKAAN MAHTUU 20 HENKILÖÄ!

Jäsenhankinta on teko, jolla on suuri merkitys
Prota ei olisi ilman jäseniä. 
Ammattiliiton mahdollisuus toimia jäsentensä eduksi, sen neuvotte-
luvoima ja vaikutusvalta tulevat suuresta jäsenmäärästä; siitä, että 
mahdollisimman moni toimihenkilö edustamiltamme aloilta kuuluu 
Prohon.
Työehtosopimuksia ei neuvotella eikä asioihin vaikuteta ilman 
laajaa jäsenjoukkoa. 
Siksi jäsenhankinta on tärkeää ja kuuluu oleellisesti Pron toimintaan.
Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu jäsenhankinta, 
samoin kaikissa prolaisissa luottamustehtävissä toimivat ovat jä-
senhankinnan suhteen avainhenkilöitä. Työpaikoilla toimivissa Pro-
klubeissa kannattaa miettiä yhdessä, miten jäseniä hankittaisiin ja 
jäsenyyttä suositellaan.
Jäseniä hankkimalla toimit omaksi ja yhteiseksi eduksi. 
Teet arvokkaan teon, jolla on suuri merkitys ja vaikutus.
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PINO on vuonna 2011 perustettu, Lahden ammat-
tikorkeakoulun puutekniikan opiskelijoiden ammat-
tiainekerho. Tällä hetkellä PINOssa on jäsenenä 75 
opiskelijaa. Sen päätarkoituksena on luoda kontakte-
ja alan toimijoiden välille, sekä tarjota opiskelijoille 
mahdollisuuksia tutustua oman alansa käytännön 
toimintaan yritysvierailujen eli excursioiden kautta. 
Mielenkiintoiset tapahtumat luovat hyödyllisiä kon-
takteja ja tarjoavat unohtumattomia, yhteishenkeä 
kasvattavia elämyksiä. 

Lahden Seudun Toimihenkilöiden jäsenhankinta-
vastaava Juha Mourujärvi oli puuhamiehenä yhteis-
työtapahtuman järjestämisessä 29.10.2013. Tapah-
tumaan osallistui 37 puuinsinööriopiskelijaa. Juha 
esitteli opiskelijoille yhdistyksen toimintaa ja tapah-
tumatarjontaa. 

Ammattiliitto Pron sopimusala-asiamies Pasi Ve-
sala esitteli omassa osuudessaan Pron toimintaa sekä 
painotti ammattiyhdistystoiminnan merkitystä tämän 
päivän kilpailuyhteiskunnassa. On tärkeää ymmärtää 
jo heti ensimmäiseen työpaikkaan päästessään, että 
oikeaan ammattiliittoon järjestäytynyt työntekijä on 
selvillä omista työsuhteeseen kuuluvista eduistaan. 
Ammattiliitto Pro neuvottelee työnantajaliittojen 
kanssa 57 eri alan työehtosopimukset. Valtaosa val-
mistuvista insinööriopiskelijoista tullee tulevaisuu-
dessa työskentelemään jonkin edellä mainitun työ-
ehtosopimuksen piirissä. Järjestäytyneiden työnteki-
jöiden edunvalvonnasta vastaa luottamusmies työpai-
kalla. Hän myös huolehtii, että työehtosopimusta ja 
työsuhdelakeja noudatetaan työpaikalla. 

 Juha Mourujärvi esitteli myös omaa työpaikkaan-
sa Koskisen Oy:tä. Muista yrityksistä olivat paikal-
la Kone- ja laitevalmistaja JARTEK, sekä metsäjätti 
UPM. Virallinen tilaisuus päättyi klo 20.30. Tulevas-

Oppilaitosyhteistyötä
ta yhteistyöstä keskustellaan lisää PINOn edustajien 
kanssa syksyn aikana. Opiskelijat olivat innokkaita 
keskustelijoita ja havaitsimme useita keinoja raken-
taa yhteistyötä. Pasi Vesala tulee ottamaan yhteyttä 
opettaja Ilkka Tarvaiseen.  Opiskelijoille olisi mah-
dollista järjestää ”Työelämän ajokortti” kurssi, jos-
ta saisi 3 opintopistettä. Käytännössä se tarkoittaisi 
Pron järjestämiä luentoja työsuhdeasioista ja etenkin 
valmistuville opiskelijoille kohdennettua täsmätietoa 
työelämään liittyvistä asioista. 

Opiskelijat kiinnostuivat nyt jo mahdollisesta am-
mattiliitto Pron jäsenyydestä. Kerroimme myös Lah-
den yhdistyksen nuorisotoiminnasta ja yritysyhteis-
työstä. Yhdistyksen nuorisotoiminta on vireää. Po-
rukalla käydään esim. lätkämatseissa ja keilaamassa. 
Ajankohtaisista edunvalvonta-asioista järjestetään 
infoiltoja yhdistyksen toimistolla.

Kuvat ovat PINO Ry:n ja Lahden Seudun Toimi-
henkilöiden ja Pron kevään tapahtumasta. Silloin 
järjestimme ensimmäisen vastaavan yhteistyöillan 
samoissa merkeissä kuin nyt lokakuussa. 

Ilta oli onnistunut ja varmasti osallistujille jäi hyvä 
maku suuhun. Oli jutun ohessa myös maukasta pur-
tavaa. 

    Juha Mourujärvi

Pron sopimusala-asiamies Pasi Vesala esitteli 
Proon toimintaa ja ammattiliiton tärkeyttä 

nykyisessä kilpailuyhteiskunnassa.

Nuoret seurasivat tarkkaavaisesti, olihan kyse 
heidän tulevan työnsä ehdoista ja oikeuksista.
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Jäsenlehden 3/2013 kilpailussa elokuvalipun voittivat: Esko Blomerus, Pentti Kirjola, Tiina 
Makkonen, Matti Mäkinen, Olli Niukkanen, Jukka Ounila, Kalevi Ruuhijoki, Seppo Salonen, 
Minna Sipponen sekä Anni Valkeapää

Voita 
elokuvalippu

Kiitos kaikille 30.9.2013 mennessä 
Proplussassa profiilinsa julkaisseille! Ar-
voimme 10 kpl Finnkinon elokuvalippuja 
sekä 20 kpl yhdistyksen muistitikkuja ja 
palkinnot on jo toimitettu voittaneille. 

Nyt julistamme uuden kilpailun, 
jossa takarajana on 31.12.2013. Ar-
vomme jälleen kaikkien profiilinsa 
julkaisseiden kesken 10 Finnkinon 
elokuvalippua.

Proplus löytyy osoitteesta https://www.proplus.fi/
•	 Kirjaudu	sisään	OmaPron	käyttäjätunnuksilla.	
•	 Jos	et	ole	käyttänyt	OmaProta	aikaisemmin,	käyttäjätunnuksesi	on	jäsen	

 numero ja salasana henkilötunnuksen alkuosa. 
•	 Ensimmäiseksi	kannattaa	tarkastaa	omat	tietosi.	Päivitä	myös	jatkossa		

 muutokset tietoihisi, sillä sitä ei voi tehdä kukaan muu, esim. yhdistyksen  
 toimihenkilöt. 
•	 Löydät	Proplussasta	mm.	oman	työpaikkasi	luottamushenkilöiden	sekä		

 yhdistyksen yhteystiedot. 
•	 Proplussasta	löytyvät	myös	yhdistyksemme	sivut.	Sinne	päivi	tetään		

 uudet tapahtumat, jäsenlehdet sekä muuta hyödyllistä tietoa. 

Muistitikun voittivat: Osmo Asp, Matti Hynninen, Taina 
Kivinen, Keijo Kettunen, Anto Kolehmainen, Pirjo Kopo-
nen, Tomi Kotapalo, Eija Lahti, Pasi Latvala, Kari Leh-
tinen, Virpi Lehtinen, Janne Lehto, Pia Lindholm, Risto 
Pöyhönen, Jari Rainisalo, Liisa Raitanen, Kaisla Räihä, 
Riitta Venäläinen, Jari Vilen sekä Tarja Virtanen

Onnittelut voittaneille!

Kolme Prolaista työpaikalla, hyvä syy valita 
luottamusmies 
1. Keskustele asiasta työkavereiden kanssa.
2. Selvitä työpaikkasi Pron jäsenet.
3. Kutsu kaikki työpaikkakokoukseen.
4. Tee kokouksesta pöytäkirja.
Työpaikan kaikilla Ammattiliitto Pron jäsenillä 
on oikeus äänestää ja asettua ehdolle luotta-
musmiesvaaleissa. Huolehdithan, että tieto ta-
voittaa heistä jokaisen.

Luottamusmiehet edustavat Ammattiliitto Pron jäse-
niä työpaikalla niin työnantajan kuin muiden henkilös-
töryhmienkin kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Luottamusmiehet valvovat toimihenkilöiden etua, 
työsuhdeasiain asianmukaista hoitamista ja tessin 
sekä lakiin perustuvien oikeuksien noudattamista. 
He johtavat toimihenkilöiden puolesta neuvottelujär-
jestyksen mukaisia neuvotteluja ja välittävät tietoja 
toisaalta työnantajan ja toisaalta Pron ja työpaikan 
toimihenkilöiden välillä. Luottamusmiehet ovat Am-
mattiliitto Pron virallisia edustajia työpaikalla
 

Luottamusmiesvaalit edessä
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Facebook- ja Linkedin koulutuksessa 
15.10.2013.

Lahden Seudun Toimihenkilöiden toimistolla järjestettiin alan koulutusta media-assistentti 
Matti Halmevuon opastamana. Omat kannettavat tietokoneet oli useimmilla oppilailla 
mukana. Tehokkaan 3-tuntisen koulutuksen aikana opimme kaikki paljon uusia asioita 
asiantuntija-opettajan opastuksella.

Tässä opetusaineiston pääotsikoita:

Facebookin suosio on pysynyt vakaana
 - 1,15  miljardia aktiivista käyttäjää per kk
 - 699  miljoonaa päivittäistä käyttäjää
 - 819  miljoonaa mobiilikäyttäjää
Suomalaiset sosiaalisessa mediassa (somessa)
 Facebook        n. 2 100 00 aktiivista käyttäjää
 Suomi24         n. 1 700 00 rek. käyttäjää
 IRC-Galleria     n.  451 000 rek. käyttäjää
 Linkedin          n.  444 100 rek. käyttäjää
 Twitter            n.  300 000 rek. käyttäjää
 Foursquare     n.    74 600 rek. käyttäjää
 Google+         n.    47 000 rek. käyttäjää               (Lähde Yle Uutiset 5.3.2013)

Facebookissa on n. 2,1 milj. suomalaista yli 13 v. aktiivista käyttäjää
Facebookissa on n. 1,99 milj. 13 - 64 vuotiasta suomalaista, eli n. 55 %
Facebookissa on n. 38 % kaikista suomalaisista

Facebook sivu:
Yksityisyys:  Sivujen tiedot ja julkaisut ovat julkisia ja kaikkien saatavilla Facebookissa. 

Yleisö:  Kuka tahansa voi tykätä sivusta ja luoda sitä kautta yhteyden sivuun. Silloin myös   
kyseisen sivun uutispäivitykset näkyvät käyttäjälle. 

Viestintä:  Sivun ylläpitäjät voivat jakaa julkaisuja sivun nimissä. Sivujulkaisut näkyvät sivusta 
tykkäävien käyttäjien ja heidän kaveriensa syötteissä. Sivun ylläpitäjät voivat myös luoda 
mukautettuja sovelluksia sivuilleen sekä seurata sivun kasvua ja toimintoja kävijätiedoista. 

Linkedin – ammatillinen verkostoituminen   
http://www.linkedin.com/
 

”LinkedIn on verkkoyhteisöpalvelu, verkostoitumisväline, ns. professional tool. Käyttäjät voivat 
laittaa CV:n, harrastukset, kiinnostukset, saada suosituksia entisiltä pomoilta ja työkavereilta sekä 
suositella muita. LinkedIn ei ole varsinaisesti työnhakupaikka, mutta se on hyvä väline laajentaa 
omaa verkostoa ja sitä kautta saada mahdollisia työtarjouksia sekä löytää hakemiansa työntekijöitä.”                                             
-wikipedia Linkedinillä ei ole vakavasti otettavaa haastajaa työelämän verkostona.

Linkedinin käyttäjiä on koko Euroopassa 51 651 846, Suomessa 465 151, Ruotsissa 1 335 408, 
Norjassa 777 822, Tanskassa 1 143 768 ja Venäjällä 1 347 032

         Koulutuksessa mukana Seppo Heikkinen
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Teksti & Kuvat: 
Jaana Lehvonen

YRITYSVIERAILU 2.10.2013 L-FASHION GROUP 
OY:N PÄÄKONTTORIIN

Keskiviikkona 2.10.2013 vieraili Lahden Seudun 
Toimihenkilöt Pro ry L-Fashion Group Oy:n, meille 
tutummin ”Luhdan” pääkonttorilla.  Mukana oli 24 
jäsentä. Henkilöstöpäällikkö Eija Koskisen johdat-
telemana saimme tutustua ensin kahvien merkeissä 
hulppeisiin maisemiin 11. krs kahvilasta ja sieltä ki-
pusimme vielä kerroksen ylöspäin, jossa saimme vi-
rallisen yritysesittelyn. Pääsimme tutustumaan myös 
VIP-saunatilaan ja konttoritiloihin.  Lopuksi poikke-
simme Outlet-myymälässä, jossa oli mahdollisuus 
tehdä ostoksia ja tutustua museonurkkaukseen. Vin-
kiksi niille, jotka eivät tällä kertaa päässeet mukaan, 
yläkerran kahvila on avoinna kaikille maanantaista 
perjantaihin klo 10.00-15.00.

Luhdan pääkonttori hämärtyvässä illassa  

Vihtori Luhtasen polkupyörä 1900-luvun alku

Historian havinaa Luhdan Outlet –myymälässä
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Lahden Seudun Toimihenkilöiden 
edunvalvontaryhmä järjestää 

yhdistyksen jäsenille yritysvierailun:

PEIKKO FINLAND OY:lle

© Peikko Group

Ohjelman kesto 2h sisältäen kahvitarjoilun, yritysesittelyn ja tehdaskierroksen. Mukaan mahtuu 
25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset keskiviikkoon 12.2.2014 mennessä sähkö-

postitse: kimmo.virtanen@peikko.com

PEIKKO FINLAND – OSA PEIKKO GROUPIA
Peikko on betonirakenteiden liitososiin ja liitosrakenteisiin erikoistunut vuodesta 1965 lähtien toiminut perheyritys. Peikko Groupilla on myyn-
titoimistot lähes 30 maassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idässä. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy.
Vuodesta 1965 lähtien toiminut Peikko tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla he voivat helpottaa ja nopeuttaa rakennus-
prosessiaan ja tehdä siitä turvallisemman. Peikko on yksi eniten tutkimukseen ja kehitykseen sijoittavista toimijoista alallaan.
Peikko Finland kuuluu Peikko Groupiin, josta voit lukea lisää konsernin englanninkielisiltä sivuilta osoitteesta www.peikko.com. Peikko Group 
työllistää maailmanlaajuisesti noin 900 henkeä. Suomessa Peikon palveluksessa on noin 250 henkeä.
Peikko Groupin ja Peikko Finlandin pääkonttori sekä Suomen tehtaat sijaitsevat Lahdessa. Tuotteita valmistetaan Suomen tehtaiden lisäksi 
myös Liettuan, Kiinan, Saksan ja Slovakian moderneissa ja tehokkaissa tuotantoyksiköissä. Peikolla on myös pienemmät tehtaat USA:ssa, Iso-
Britanniassa, Saudi-Arabiassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Venäjällä.
Lähde: http://www.peikko.fi/tietoa-peikosta

Lahteen tiistaina 18.2.2014 klo 17.00

Kokoontuminen klo 17.00 konttorin pääoven eteen, osoitteessa Voimakatu 3, 15101 LAHTI.
Kuljetukset omilla autoilla tai kimppakyydein.
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27.10. ei ollutkaan aivan tavallinen sunnuntai. 1600 
prolaista ympäri Suomea oli iloisin mielin ottanut 
suunnaksi Helsingin Länsisataman. Silja Europan il-
talähtö oli varattu yksinomaan ay-aktiivisille risteili-
jöille. Laineille lähti myös neljä pro-naista Nescolta, 
Orimattilasta. 

Risteilyn alkajaisiksi Antti Rinne toivotti kaikki ter-
vetulleiksi. Puheenjohtajan puheenvuorossa korostui 
ilo ja helpotus tuoreista neuvotteluratkaisuista. Myös 
illan yllätysesiintyjästä vihjattiin varovaisesti.

Laivalla Proliitto oli järjestänyt tapahtumapisteitä 
eri teemoin. Kongressikannelle rakennetut ProCa-
sino-rastit käsittelivät niin työsuojelua, aluekeskus-
ten toimintaa kuin lakkoiluakin. Luottamusmiehille 
suunnatussa rastissa kannustettiin jatkoperehdytyk-
seen ja teemoja esiteltiin videoiden muodossa. Työ-
suhdeklinikalta haettiin hyviä neuvoja taskuun ja ru-
letissa sai testata ay-tietoutta. Erityisen mielenkiintoi-
sena meidän mieliimme jäi rasti, jossa nostettiin kissa 
pöydälle palkkatasa-arvon saavuttamiseksi. Rastilla 
muistutettiin naisten palkanmaksun ”päättymisestä” 
31.10. ProCasinon lisäksi laivalla pyöri esityksiä mm. 
järjestäytymisen voimasta maailmalla ja työpaikan 
positiivisesta puhurista. Myös Ammattiliitto Pron yh-
teistyökumppaneista Matka-Vekka, ClubOne ja Tur-
va olivat edustettuina omin pistein.

Risteilyllä hyvin näkyvänä teemana oli myös Ne-
näpäivä. Yhdeksän kehitysyhteistyöjärjestön yhtei-
nen nenäpäivätempaus keräsi rahaa valitsemiinsa 
kohteisiin. Laivaan saavuttaessa matkaajille jaettiin 
teemaan kuuluvat nenäpäivänenät ja prolaisia liik-
kui illan mittaan keräyslippaiden kanssa. Keräykseen 
osallistumista kannustettiin lisäksi ”myymällä” mm. 
hartiahierontaa, värianalyysejä tai kynsienlakkausta. 
Laivalta pottiin saatiin kerättyä noin euro jokaista ris-
teilijää kohti.

Tärkeiden asioiden lisäksi risteilyllä muistettiin 
myös pitää hauskaa. Mukaan mahtui risteilyn perus-

ohjelmaa bingosta karaokeen ja tansseihin. Laivan 
omat esiintyjät jäivät kepeästi toiseksi kun pro-kara-
okelaulajat astuivat lavalle. Ja illan yllätysesiintyjä-
kin säväytti tulkinnallaan laulusta Aikuinen nainen, 
esityksen tarjosi Antti Rinne omien go-go-poikien 
säestämänä. Meidän naisjoukolla oli vielä ilo ja kun-
nia törmätä tähtiesiintyjään baaritiskillä ja saada ni-
mikirjoitus. Baarista löytyi juhlivalle väelle teemaan 
sopivat virvokkeet: Tessi, Fiilis ja Prossu. Musiikkia 
oli illan aikana useammalla lavalla ja discossa meno 
jatkui tietysti aamun asti, mistä muistona kipeäksi 
tanssitut jalat. Risteily kului niin hyvässä seurassa ja 
hyvällä mielellä että jäimme innolla odottamaan uutta 
Profiilistä. Ja toki tuliaisetkin ehdittiin hankkia kotiin 
viemisiksi, mukavien muistojen lisäksi.

PROFIILIS-RISTEILY Teksi ja kuva: 
Riikka Pasanen

Kannustetaan Pelicans kotivoittoon ja jatketaan iltaa 
keskustellen ajankohtaisista aiheista ruokailun lomassa. 
Ilmoittautuminen alkuvuodesta 2014, seuraa ProPlussaa ja 
sähköposti-ilmoittelua.

Lahden Seudun 
Toimihenkilöt PRO ry:n 
nuorisoryhmä järjestää:

Ennakkoilmoitus

Pelicans-illan
lauantaina 8.2.2014
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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

VETERAANIJAOSTO

Lahden Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n

Veteraanijaoston 
vuosikokous 2014
keskiviikkona 15.1.2014 klo 12.00

yhdistyksen toimistolla Hämeenkatu 15. Kahvitarjoilu ennen kokousta. Käsitellään sääntöjen 
määräämät vuosikokousasiat. Valitaan puheenjohtaja vuodeksi 2014 ja johtokunnan jäsenet 
erovuoroisten tilalle vuosiksi 2014-2015. Käsitellään vuoden 2014 toimintasuunnitelma.
Tervetuloa kaikki Lahden yhdistyksen ja Senioriyhdistyksen veteraanit. 
          Johtokunta

Lahden	Seudun	Toimihenkilöt	PRO	ry:n

VETERAANIJAOSTON

PIKKUJOULU
Tiistaina 26.11.2013
13.00-17.00
Hennalan Upseerikerholla

Tanssia musiikin tahdittamana.
Kaikki	tämä	35	euroa	/	henkilö.

Siellä herkutellaan perinteisen hyvän joulupöydän antimista ja vietämme 
pikkujoulua musiikin ja arvonnan kera.

Sitovat	ilmoittautumiset	ma	12.11.2013		mennessä	puh.	050	3046063	
tai sähköpostilla marja.helander@kolumbus.fi

Maksu 12.11.2013 mennessä Lahden Seudun Toimihenkilöiden 
tilille	Nordea	FI67	1519	3006	1033	66	viite	1423	
  Pieni paketti mukaan, niin saamme pukille tuomisia.

VETERAANIJAOSTO

Tervetuloa mukaan!
Hennalan upseerikerholle
pääsee busseilla 12 ja 31
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Pankki- ja vakuutusasiat?
Kun kysyimme ihmisiltä pankki- ja vakuutusasioista, selvisi, että monella ne ovat kuin kuuluisat Ellun kanat – missä 
sattuu ja siellä täällä sekaisin. Kannattaakin tarkistaa bonuslaskurista, kuinka paljon sinä hyötyisit, jos ne löytäisivät 
tiensä saman katon alle. op.fi/bonuslaskuri

Paikalla oli 36 jäsentä, joten väkeä oli tuvan täydeltä. 
Eläketurvakeskuksesta luennoimassa oli Marina Sirola. 
Kävimme läpi Eläketurvakeskuksen juuri meille räätä-
löimän esityksen. Lisäksi paikalla oleville jaettiin Elä-
keturvakeskuksen julkaisu: ”Työntekijän ja yrittäjän elä-
keturva 2013”, erittäin kattava esite, josta selviää jo aika 
paljon luennon lisäksi. Eläketurvakeskuksesta voi  esittää 
eläkkeisiin liittyviä kysymyksiä, mutta tarkimmat kysy-
mykset kannattaa osoittaa aina siihen vakuutusyhtiöön, 
johon työnantaja on meidät vakuuttanut.  Vinkkinä myös 
kaikille, että aika ajoin on hyvä tarkistaa (etenkin työpai-
kan usein vaihtuessa) karttunut työeläke osoitteesta www.
tyoelake.fi –sivulta. Muita tärkeitä linkkejä ovat myös:
www.keva.fi
www.kela.fi

Eläketurvakeskus työeläkeneuvonta    
029 411 2801, vaihde 029 411 20

ELÄKEINFO 8.10.2013 ”Työstä työeläkettä!” -luento
Eläkeinfo -luento pidettiin tiistaina 8.10.2013 yhdistyksen toimistolla, Hämeenkatu 15.

Teksti & Kuva:
  Jaana Lehvonen

Marina Sirola, Eläketurvakeskuksesta  
aloittamassa esitystään


