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Puheenjohtajan Palsta

Kansikuva:  Hannu Laitinen

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 

Yhdistyksemme organisaatiossa helmi-maa-
liskuussa suunnitellaan alkaneen vuoden toi-
mintaa. Uusi hallitus ja puheenjohtaja valitaan 
vuosikokouksessa torstaina 20.3.2014. Viral-
linen uusi toimikausi alkaa huhtikuun alusta. 
Järjestäytymisseminaari on 29.3.2014. Silloin 
uusi hallitus ja ryhmät puheenjohtajan johdolla 
käyttävät lauantaipäivän suunnitellen ja järjes-
täytyen. Käytännössä lyödään lukkoon tulevia 
tapahtumia ja sovitaan yhteistyökuvioista. Nyt 
on tärkeä aika ilmoittautua mukaan toimintaan. 
Jos kaipaat uutta harrastusta, niin tervetuloa! Pa-
rasta antia itselleni kahden vuoden puheenjohta-
japestin aikana on ollut yhteinen toiminta mah-
tavien ihmisten kanssa. Työskentely yhdistyksen 
hommissa on itseä kehittävää ja sosiaalistavaa, 
hauskaa ja mielenkiintoista! Hyvä porukka on 
kaiken A ja O. Kiitän tässä vaiheessa nykyistä 
hallitusta ja toimintaryhmien ihmisiä kuluneesta 
kaudesta. Kaikki on sujunut mukavasti. Yhteis-
työ veteraaniemme kanssa on ollut myös toimi-
vaa ja antoisaa.

Heinolan Pro Ry eli Heinolassa toimiva pai-
kallisyhdistys on lähestynyt omaa yhdistystäm-
me yhdistymisen merkeissä. Olemme aloittaneet 
neuvottelut nyt tammikuussa. Molempien yh-
distysten hallituksista kolme henkilöä osallistuu 

neuvotteluihin ja aiesopimuksen tekoon. Tavoit-
teena on jäsenten edunvalvonnan tehostaminen 
yhdistämällä voimavaramme. Molemmat yhdis-
tykset käsittelevät asiaa vuosikokouksissaan. Jä-
senlehdessä kerromme lisää yhdistymisen etene-
misestä. 

Proplussa on tiedotuskanavana edelleen mo-
nelle jäsenelle tuntematon paikka. Kannattaa 
ottaa tavaksi tehdä sivuilla tutkimusretkiä. Näin 
sieltä oppii löytämään itselle tärkeitä asioita. Yh-
tenä esimerkkinä ovat Proliiton omistamat loma-
huoneistot, joita jäsenet saavat varata edulliseen 
hintaan. Niistä löytyy online-varaustilanne Prop-
lussasta. Kannattaa myös tutustua tarjolla oleviin 
koulutuksiin. Jos kirjautuminen tuntuu vaikealta, 
niin neuvoa voi kysyä vaikka omalta luottamus-
mieheltä. 

Päivä pitenee ja se houkuttelee ulos reippai-
lemaan. Pidetään itsestämme huolta niin työssä 
kuin vapaalla!

   Terveisin 
   Saija Kettunen 
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Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n 

VUOSIKOKOUS
Torstaina 20.03.2014
Yhdistyksen toimistolla
Os. Hämeenkatu 15 (3. kerros)  Lahti

Kokous alkaa klo 17.00
Kahvitarjoilu

Kokouksen tärkeimpiä asioita ovat:
- vahvistetaan vuoden 2013 tilinpäätös
- valitaan yhdistykselle puheenjohtaja toimikaudeksi 1.4.2014-31.3.2015 
- valitaan yhdistykselle uusi hallitus toimikaudeksi 1.4.2014-31.3.2015 
- Heinolan yhdistyksen yhdistyminen Lahden yhdistykseen v.2015

Hyvät Lahden Seudun Toimihenkilöiden jäsenet:
Tervetuloa mukaan tärkeään kokoukseen!

                                                                                              Hallitus

Toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten etujärjestön jäsenyys

Työehtosopimus = vaikuttaminen palkkoihin ja työehtoihin

Oman luottamusmiehen palvelut useimmilla työpaikoilla

Pron aluekeskuksen palvelut, kuten jäsenneuvonta, tuki ongelmatilanteissa ja työpaikkakäynnit

Henkilökohtainen, yksilöllinen ja moneen valmentava urapalvelu

Työhyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen

Vaikuttaminen työlainsäädäntöön sekä eläke- ja sosiaaliturvaan

Monipuolinen Ammatissa Pro -jäsenlehti, verkkosivut sekä muu jäsentiedottaminen

Proplus: jäsenten vuorovaikutteinen viestintä- ja palvelukanava sekä tietopankki

Monenlainen koulutus luottamushenkilöille ja jäsenille sekä jäsentapahtumat

Maksuton matkustajavakuutus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä ammatillinen vastuuvakuutus

Pron Holiday Club -viikko-osakkeet ja lomakohteet edulliseen jäsenhintaan

Alennusta vakuutuksista, polttoaineista, hotelleista, laivamatkoista ja aikakauslehdistä

Lakineuvonta myös yksityiselämän oikeudellisissa asioissa

Lakipalvelut ja oikeusturva = käsittelyyn viedyt oikeustapaukset jäsenille maksutta

Neuvot ja tuki yt-neuvotteluissa: Pro vaikuttaa kaikin keinoin jäsentensä työpaikkojen puolesta

Perusturvaa parempi ansiosidonnainen työttömyysturva ja kaikki muut työttömyyskassapalvelut

Neuvonta ja apu työttömyysturvan valitusasioissa

Vaikuttaminen työttömyysturvaan, kuten ansiosidonnaisen päivärahan pituuteen ja määrään

Ammattiliitto Pron jäsenenä saat elämääsi monin tavoin vaikuttavat edut, työelämäasioiden
parhaan asiantuntijan ja turvatun selustan. Myös etuja, joita et muualta saa.

Ammattiliitto
Pron jäsen saa
tämän kaiken

TARJOAA MERKITTÄVÄT JA RAHANARVOISET JÄSENEDUT JA KATTAVAT PALVELUT
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Näillä
eduilla

on todellista
merkitystä!

Ammattiliitto Pro   |   Selkämerenkuja 1 A, 00180 Helsinki   |   Puh. (09) 172 731   |   jasenasiat@proliitto.fi
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Yhdessä vahvempi – arjesta parempi
Proplus – kilpailun 

voittajat
Lehdessämme 4/2013 julkaisimme Proplus –

kilpailun, jossa palkintona kaikkien 31.12.2013 
mennessä profiilinsa julkaisseiden kesken oli 10 

kpl Finnkinon elokuvalippuja. 
Voittajiksi tällä kertaa tulivat:

Saija Helin, Sulo Huovinen, Leea 
Hyöppönen, Heimo Järvenpää, Jaakko 
Lahti, Minna Larinto, Arto Ruoti, Leena 

Salmitie, Erkki Turtiainen ja Kimmo Virtanen.

HAASTE ! 
Heinolan Pro haastaa yhdistyksenne pilkkimittelöön Heinolan Pron majalle 
Heinolan Hevossaareen (tienviitassa Teknisten maja) lauantaina 22.3.2014 

klo 09.00-12.00 
 Haastekisassa huomioidaan yhdistyksen kolmen 

parhaan pilkkijän yhteistulos. 
Kilpailualue on Heinolan kaupungin vesialue Hevossaaressa. 

Ahven, särki ja kiiski ovat kilpailukaloja. 
 Osanotto on ilmainen ! Paras joukkue palkitaan ! 

Yhdistyksemme tarjoaa osanottajille ruoan ja ruokajuoma
Tervetuloa kisailemaan !  Heinolan Pron virkistysjaos 

Ps. Ruokatarjoilun vuoksi pyydämme yhdistyksenne osallistujamäärästä tiedon 
ma.12.3. mennessä Jani Oravalalle puh. 040 1973 263 janioravala@outlook.com

Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille 
profiilinsa julkaisseille! 

Ja vielä muistutuksena, Proplus löytyy 
osoitteesta https://www.proplus.fi/ 

Kaikki rohkeasti kokeilemaan palvelua!
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Joulukuun alun pimeyden katkaisi naisenerginen 
ilta yhdistyksen toimistolla. Meikkitaiteilija Raili 
Hulkkonen oli jakamassa positiivista energiaansa 
naisjoukolle. Kun mattimyöhäinen jutun kirjoittajakin 
oli saapunut paikalle, oli Raili Hulkkonen jo ehtinyt 
aloittaa porukan herättelemisen täpäköillä kysymyk-
sillä meikkauksesta, kauneudesta ja ylipäätään nai-
seudesta. Kauneutta on kantaa itsensä ryhdikkäästi ja 
olla sinut itsensä kanssa, sen varmasti kaikki paikalla 
olijat allekirjoittivat. Saimme myös peilin kiertämään 
ja jokainen sai tarkastella kasvojaan, ei etsien virheitä 
vaan omia hyviä piirteitään.

Vapaaehtoisia meikattavia olisi ollut useitakin, mut-
ta tällä kertaa vaaleasilmäinen ja pitkähiuksinen Katja 
Hannula pääsi Railin malliksi. Ehostus eteni vaihe 
vaiheelta, meikkipurkkeja kiersi, tuotteita testailtiin 
ja vinkkejä kyseltiin. Raili Hulkkonen paljasti auli-
isti myös muutaman tulevan kevään uutuusmeikkivä-
reistä. Hulkkonen korosti valon, ja erityisesti luon-
nonvalon, merkitystä meikkauksessa ja käski kaikki 
pois vessasta, se ei ole meikkaamista varten. 

Illan aikana Hulkkonen nosti useasti esiin meik-
kauksen lisäksi kasvojen hoidon ja suojaamisen. 
Aurinkovoiteen käyttö pienestä pitäen edistää ihon 
säilymistä kauniina ja terveenä myös myöhemmin. 

”JA NYT TYTÖT SIVELTIMET HEILUMAAN”

Naistenillan 
muuttumisleikissä 
Raili Hulkkosen johdolla 
3.12.2013

Vanhempana esiin tulevat ihon muutokset ja sairau-
det voivat olla seurausta nuoruusiän elämäntavoista.

Vain elämää -sarjan tähtiäkin meikkaamassa ol-
leesta Hulkkosesta huokui rakkaus omaan työhönsä. 
Sarjan kuvauksissa päivät olivat venyneet ja oma työ 
oli tehtävä tiukalla aikataululla mutta sekään ei vienyt 
työniloa. Jo kosmetologikoulusta 60-luvulla valmist-
uttuaan oli Raili Hulkkonen ollut ylpeä ammatistaan. 
Työt ovat kierrättäneet meikkitaiteilijaa ympäri maa-
ilmaa, nyt Hulkkosella on Katajanokalla oma Puuteri-
taivas, jossa hän tekee myös muuttumisleikkejä.

Illan päätteeksi lupasimme kaikki laittaa ne sivelti-
met heilumaan ja meikata seuraavana aamuna töihin. 
Kiire ei kelvannut selitykseksi, silloin laitetaan kello 
15 minuuttia aikaisemmin herättämään.

Riikka Pasanen
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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 2014

Lahden  Seudun Toimihenkiöt Pro ry:n 

VETERAANIJAOSTO
järjestää

Teatterimatkan 
Riihimäen Teatteriin 
perjantaina  4.4.2014  klo 15.00

”Kaksi Vihtoria ja Klaara”
Matkan hinta 30 euroa (sisältää väliaikatarjoilun)

Sitovat  ilmoittautumiset 
Marja Helanderille puh.050 304 6063 
tai marja.helander@kolumbus.fi
pe 7.3.mennessä 
maksu Lahden Seudun Toimihenkilöiden 
tilille FI67 1519 3006 1033 66 viite 1436.

Linja-auto lähtee linja-autoaseman turistipysäkiltä 
(Historiallisen museon puolelta) 4.4.2014  klo 13.30.

Tervetuloa mukaan!

 Lahden  Seudun Toimihenkiöiden
 VETERAANIJAOSTO   

**********************************************************************************

 ENNAKKOILMOITUS
 Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n 
 VETERAANIJAOSTO järjestää

 Kesäteatterimatkan Heinolaan 
 torstaina 24.7.14 klo 2014 näytäntöön

  ”Ilmasta rahaa”
  Tarkemmat tiedot myöhemmin keväällä 
 yhdistyksen Pro-lehdessä no 2

  Tervetuloa kesäteatteriin!
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VETERAANIJAOSTO

VETERAANIJAOSTON  
JOHTOKUNTA 2014

Puheenjohtaja Erkki Heinisalo
Puh. 03-752 0390, 040-510 0119      
erkki.heinisalo@phnet.fi
Varapuh.joht., matkailu- ja kuljetusasiat
Matti Ruokolainen
Puh. 040-544 0995       
matti.ruokolainen@gmail.com 
Sihteeri Gunilla Ilmonen
Puh. 0400-498 202 
gunilla.ilmonen@gmail.com
Taloudenhoitaja Tapio Lyytikäinen
Puh. 050-918 0627
Yritysvierailut Arto Mäkelä
Puh. 0400-457 925
rauha.makela@gmail.com 
Yritysvierailut Pauli Saarinen
Puh. 050-495 2855 
pauli.a.saarinen@gmail.com
Teatteriasiamies Marja Helander
Puh. 050-304 6063    
marja.helander@kolumbus.fi
Teatteriasiamies Riitta Erviä
Puh. 0400-661 304
riitta.ervia@lh.lahti.fi 
Emäntä Anja Rosendahl
Puh. 040-825 5880
anjarosendahl10@gmail.com 
Jäsen Sinikka Laine
Puh. 03-730 5339, 050-353 6238
tenho.laine@pp.phnet.fi
Jäsen Soili Varkka
Puh. 0500-682 967  
soili.varkka@phnet.fi

LAHDEN SEUDUN TOIMIHENKILÖT PRO RY

VETERAANIJAOSTO
TOIMINTASUUNNITELMA  2014

Vuoden 2013 johtokunta on tehnyt alustavan suunnitelman vuoden 2014 tapahtumista. 
Yhteistoimintaa pääyhdistyksen kanssa olemme valmiita tekemään toivomusten mukaisesti.

Vuoden 2014 tapahtumat 

Tammikuu Vuosikokous 15.1.2014
Helmikuu Messilän talvitapahtuma 15.2.2014
Maaliskuu Teatterimatka 
Huhtikuu Yritysvierailu
Toukokuu Retkeilypäivä
Heinäkuu Kesäteatteri 
Syyskuu Retki tai luentotilaisuus
Lokakuu Teatterimatka ja kylpylämatka   
  Laulasmaahan 12.-16.10.2014
Marraskuu Pikkujoulu
Joulukuu Ostosmatka

Tämän toimintasuunnitelman tarkoitus ei ole sitoa
vuoden 2014 johtokuntaa liiaksi, vaan se voi 
toimia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Veteraanijaosto
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ke 19.3.2014 Lahdessa
Tarkempaa tietoa on tulossa Proplussaan sekä luottamusmiespostina. 

Pro Häme Aluetoimikunta järjestää:

Infotilaisuuden kaikille jäsenille

”UUDISTUNUT TYÖTTÖMYYSTURVA”

Pron jäsenmaksulla saa kattavan oikeusturvan työssä
1. Julkisuudessa mainostetaan edullisia   
 oikeusturvavakuutuksia. 
2. Halpaa ja hyvää ei ole olemassa.

Pron oikeusturva kattaa nekin työelämän tilanteet, missä halpa vakuutus loppuu ja maksa-
jaksi joutuu työntekijä itse.
Pro hoitaa jäsentensä oikeusjutut itse. Liiton palveluksessa on laaja ja osaava työsuh-
deasioihin perehtynyt lakimieskunta.
Pron asiantuntijat hoitavat vuosittain yli 7000 jäsenten riita-asiaa. Niistä suurin osa sovi-
taan työnantajan kanssa ilman oikeudenkäyntiä. 

Pron oikeusavulla saa kattavan suojan 
Kun Pro myöntää jäsenelleen oikeusavun, liitto vastaa mahdollisessa häviötilanteessa 

kaikista oikeudenkäyntikuluista. Oikeuskäsittelyssä pitää valitettavasti myös varautua 
siihen, että jutun voi hävitä. Oikeudenkäynti on siis Pron jäsenelle taloudellisesti riskitöntä. 
Oikeusapupäätös tehdään jokaisessa yksittäisessä tapauksessa liitossa ja sitä edeltää 
työehtosopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut. 

Pron oikeusapu kattaa osan rikosasioista, muun muassa työturvallisuusrikokset ja näihin 
rikoksiin liittyvät vamman/kuolemantuottamukset. 

Pron oikeusturva kattaa kaikki työsuhteeseen liittyvät riita-asiat ja työturvallisuusrikokset. 

Katso lisää Pron nettisivulta:

www.proliitto.fi/media/assets/pdf/valiaikaiset/pron_jasen_saa_taman_kaiken_1-2014.pdf
Edunvalvontaterveisin
Annemarje Salonen 
sektoripäällikkö 
edunvalvonta

Sirpa Lappi 
jäsenpalvelupäällikkö 
jäsenpalvelut

 


