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Puheenjohtajan 
Palsta

Kansikuva:  Hannu Laitinen

sähköposti:   hallitus@lahdenseuduntoimihenkilot.fi
kotisivut:   www.lahdenseuduntoimihenkilot.fi

  Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n Hallitus 2014
Puheenjohtaja Saija Kettunen puh. 044-734 9011

Varapuheenjohtaja Petri Lehtinen puh. 040-573 9303, Sihteeri Timo Pikkarainen puh. 046-882 6672
Taloudenhoitaja Erkki Turtiainen puh. 040-541 7746,  Virkistysvastaava Kirsi Perttula 040-517 5326

 Edunvalvontavastaava Jaana Lehvonen puh. 040-560 2924
Jäsenhankinta-/koulutusvastaava Juha Mourujärvi puh. 040-553 4407,  Jäsensihteeri Jaana Seppälä puh. 040-531 7598

Nuorisovastaava Jonna Larinto puh. 044-317 3800,  Tiedotusvastaava Riikka Pasanen puh. 050-410 5458

Hyvää kuluvaa vuotta Sinulle! Vuoden vaih-
teessa yhdistykseemme sulautui Heinolan Pron 
jäsenet. Tervetuloa porukkaamme J. Järkevää 
ja jäsenille mielekästä toimintaa varten me hal-
lituksen organisaattorit toivomme teiltä jäse-
niltä jatkuvasti ideoita ja vinkkejä. Yksi vink-
ki tuli omalta työpaikaltani ja se toteutettiin 
pikaisesti eli Messilän laskettelukausikortti. 
Kannattaa rohkeasti laittaa sähköpostia esim. 
allekirjoittaneelle tai tulla vetäisemään hihasta 
jos mielessä on jotakin mielenkiintoista mitä 
toivoisitte meidän teille järjestävän.

Mitä kuuluu työpaikoille? Kevään piristävää 
valoa kohti mennessämme toivon työpaikoille 
vipinää, vilskettä ja täysiä tilauskirjoja. Re-
surssoinnin on oltava työpaikalla kunnossa, et-
tä porukka voi hyvin ja jaksaa keskittyä oman 
työn kehittämiseen arkisten rutiinien ohella. 

Luottamusmiehelle tullaan usein jakamaan 
omaa taakkaa. Yhdessä pohtimalla vaikeakin 
asia kevenee ja aina voidaan tehdä jotakin 
asioiden parantamiseksi. Ei kannata luovut-
taa ja antaa turhautumisen estää muutosta. 
Valittaminen ja työkavereiden arvostelu eivät 
edistä mitään. Ne vain myrkyttävät ilmapiiriä 
ja vievät energiaa. Uuden vuoden ja valoisan 
ajan lisääntymisen myötä voisimme ulottaa va-

loisuuden lisääntymisen myös omaan itseem-
me. Kohtele lähimmäistäsi niin kuin toivoisit 
itseäsi kohdeltavan - kotona ja työssä! Älä jää 
märehtimään, jos jokin asia sinua painaa, vaan 
ota se rohkeasti esille keskusteluun. Ole avoin 
ja reilu toisia ihmisiä kohtaan. Pienillä paran-
nuksilla omakin elämä kirkastuu J

Terveisin

Saija Kettunen
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Torstaina 19.03.2015
Yhdistyksen toimistolla
Os. Hämeenkatu 15 ( 3. kerros )  Lahti

Kokous alkaa klo 17.00
Kahvitarjoilu

Kokouksen tärkeimpiä asioita ovat:
- vahvistetaan vuoden 2014 tilinpäätös
- valitaan yhdistykselle puheenjohtaja toimikaudeksi 1.4.2015-31.3.2016
- valitaan yhdistykselle uusi hallitus toimikaudeksi 1.4.2015-31.3.2016

Hyvät Lahden Seudun Toimihenkilöiden jäsenet:
Tervetuloa mukaan tärkeään kokoukseen!

                                                                                              Hallitus

VUOSIKOKOUS
Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n

POLTTOPUUTALKOOT MAJALLA

Jos mahdollista ota mukaan vesuri oksien karsintaan ja/tai 
halkomakirves.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään torstaina 19.03. 2015, 
niin osaamme varautua tarjoiluun.

Sähköpostilla  kalevi.ruuhijoki@gmail.com  tai puh. 040 589 5892

Lauantaina 21.03.2015  noin klo 9.00 alkaen.

TERVETULOA
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Tammikuisena tiistaina, jolloin moni suomalainen 
vietti tipatonta tammikuuta kerääntyi runsas joukko 
jäseniämme Hartwallin Keitaalle tutustumaan Lah-
den Hartwallin tuotantolaitokseen. Vastassa meitä oli 
Hannu Rehn, joka toimii Hartwallin ja Royal Unib-
rewn Lahden yksikön varaluottamusmiehenä. Muka-
na myös Kari Saarikivi/Luottamusmies sekä Janne 
Koski/Työsuojeluvaltuutettu.

Tunnetuimmat merkit: Oluet (Lapin Kulta, Karjala 
& Fosters & Heinekken alihankintana), siiderit (Up-
cider), lonkerot (OTTO) & Hartwall Original Long 
Drink, joka muuten tuotiin markkinoille v. 1952 Hel-
singin olympialaisiin, tiesitkös tätä? Aito Oikea Hart-
wall Jaffa lanseerattiin v. 1949 ja on yhä menestyk-
sekkäästi tuotannossa.

Tuotantolaitoskierros/Janne Koski:
Itse tuotantotiloihin ei meillä ollut asiaa, koska vi-

hivaunut ja muut robotit hallitsevat tuotantotiloja, 
joten saimme tutustua tuotantoon juuri tätä varten ra-
kennetun lasikäytävän varrelta, josta oli hyvä näkymä 
tuotantoon. Työntekijätkin liikkuivat tuotantotilois-
sa pääasiassa omilla kulkureiteillään ja jos samalla 
alueella lattiapinnalla liikuttiin niin vain määritelty-
jä reittejä. Inhimillistä oli kuulla, että henkilökuntaa 
kussakin vuorossa tarvitaan mm. selvittämään laittei-
den häiriötilanteita. Tuotanto pyörii pääsääntöisesti 
arkisin kahdessa vuorossa. Sesonkina toki tarvitta-
essa tuotantoa on myös viikonloppuisin. Vakituinen 
henkilökunta hallitsee useamman työpisteen eli moni 

Kuulumisia Hartwallin yritysvierailulta 
27.1.2014

Yritysesittelyn Keitaan auditoriossa meille piti Hannu Rehn. 

Tässä hieman historiaa ja faktoja:
- Kaikki alkoi kivennäisvesistä v. 1836, jolloin 

Victor Hartwall perusti kivennäistehtaan Vii-
puriin.

- Hartwall osti Mallasjuoman v. 1988.
- Hartwall listautui Helsingin Arvopaperipörs-

siin v. 1994.
- Fuusio isobritannialaisen Scottish & Newcas-

tlen kanssa v. 2002.
- Heinekken osti v. 2008 ja myi tanskalaiselle 

Royal Unibrewelle v. 2013, johon konserniin 
Lahden Hartwall tällä hetkellä kuuluu.

- Tuotantolaitoksia on vuosien saatossa ollut 
Torniossa, Oulussa, Lappeenrannassa sekä 
Helsingissä.

- Lahden Hartwallin tuotantolaitos ja logistiik-
kakeskus valmistui v. 2003, jolloin kaikki tuo-
tanto keskitettiin Lahteen.

- Myyntikonttoreita & terminaaleja, yht. 30 kpl
- Pääenergian lähde on maakaasu.
- Vesi juomiin Renkomäestä – oma putki tuo 

pohjavesistä.
- Mallas tulee Lahden polttimolta.
- Omenat, joita käytetään juomiin tulevat Eu-

roopasta.
- Vuoden 2013 jälkeen juomien myynnin kasvu 

pysähtyi.
- Olutverotus EU-maissa 2014: Suomessa kor-

kein verotus verrattuna muihin EU-maihin.
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osaaminen on ”IN”. Kesätyöntekijöitä otetaan töihin 
ja heidät opastetaan työpiste kerrallaan töihin. 

Näimme kattavasti tuotannon päästä päähän, joskin 
ajan vähyyden vuoksi jouduimme jättämään väliin 
Logistiikkakeskuksen, joka sijaitsee etäämmällä tuo-
tantotiloista.

Edustus-/Näyttelytilat:
Vierailun päätteeksi kohokohtana pääsimme vielä 

tutustumaan näyttelytiloihin, jossa Hartwallin historia 

tuotu esiin kattavasti ja saimme vierailun päätteeksi 
vielä nauttia paikallisilla nestemäisiä tuotteita edus-
tustiloissa, joissa järjestetään mm. asiakastilaisuuksia 
ja palvelusvuosijuhlat.
Toivotan menestyksekästä alkanutta vuotta niin jä-
senille kuin Hartwallin ahkerille työntekijöille!

   
   Teksti: Jaana Lehvonen
   Kuvat: Petri Lehtinen

Oluenpanon historiaakin oli päässyt Hartwallin uusiin tiloihin.

Tunnelma paikallaan Hartwallin edustustiloissa.
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Perinteistä koko perheen talvipäivää vietettiin Mes-
silässä ystävänpäivän mukavissa tunnelmissa. Jäse-
niä osallistui niin pulkkamäkeen kuin lasketteluun 
rinteillä sekä hiihtelyyn tasaisemmallakin maalla. 
Hannu ”Hiihto-Niilo” Backman huolehti sukset huip-
pukuntoon, haasteellisesta lumisateesta huolimatta.

Ammattiliitto Pron Heidi Sutinen oli huristellut pai-
kalle ProBilillä ja jututti autolle asti uskaltautuneita 
jäseniä. Rohkeat saivat mukaansa heijastimia ja ka-
lentereita ja takuulla myös ajankohtaista yhdistystie-
toutta. 

Talvitapahtuma Messilässä
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Aamulla kisatut pilkkikilpailut sujui-
vat naisvetoisesti 
Voittaja : Rouva Kaunisto 3400 gr
Hopea : Rouva Halonen 2300 gr
Pronssi : Herra Halonen 1350 gr
Onnittelut mitalikolmikolle!
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Työttömyyskassan jäsenyys: ansiosidonnainen työttömyysturva ja muut työttömyyskassapalvelut

Ammattiliitto Pron – toimihenkilöiden oman etujärjestön – jäsenyys

Työehtosopimus: vaikuttaminen palkkoihin ja työehtoihin kuten lomiin, työaikoihin, sairausajan palkkaan jne.

Oman luottamusmiehen palvelut useimmilla työpaikoilla: neuvot ja apu työsuhdeasioissa, tarvittaessa hän hoitaa asiasi

Pron aluekeskuksen palvelut, kuten jäsenneuvonta, tuki ongelmatilanteissa ja työpaikkakäynnit

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

Lakipalvelut ja oikeusturva, joka takaa Pron käsittelyyn viemien oikeustapausten hoitamisen jäsenille ja maksutta

Työhyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen

Vaikuttaminen kansalliseen ja EU-tason työlainsäädäntöön sekä eläke- ja sosiaaliturvaan

Vaikuttaminen työttömyysturvaan, kuten ansiosidonnaisen päivärahan pituuteen, määrään ja ehtoihin

Henkilökohtainen urapalvelu: esimerkiksi urasuunnittelu, muutostilanteet ja kehityskeskusteluun valmistautuminen

Ajan tasalla pitävä monipuolinen Ammatissa Pro -jäsenlehti ja muu jäsentiedottaminen

Jäsenten omat verkkosivut, joilla paljon hyötytietoa esimerkiksi työehto- ja palkkausasioista

Monipuolista luottamushenkilöiden ja jäsenten koulutusta sekä jäsentapahtumia

Matkustajavakuutus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä ammatillinen vastuuvakuutus

Pron Holiday Club -viikko-osakkeet ja lomakohteet edulliseen jäsenhintaan sekä lomatuki

Alennusta vakuutuksista, polttoaineista, laivamatkoista ja aikakauslehdistä

Lakineuvonta myös yksityiselämän oikeudellisissa asioissa

Neuvonta ja apu työttömyysturvan valitusasioissa

Ammattiliitto Pron jäsenenä saat työttömyysturvan lisäksi elämääsi merkittävästi
vaikuttavia ja rahanarvoisia etuja, kuten myös työelämäturvaa.

Vain (yksityisen)
työttömyyskassan jäsen
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Jäsenkoulutus on kaikille prolaisille tarkoitettua koulutusta, jota järjestetään iltaisin 
lähellä jäsentä. Aiheita ovat mm. työhyvinvointi, vuosiloma- ja työaikakysymykset.

Aktiivikoulutuksessa valmennetaan Pro-vastaavia, yhdistysten johtokuntien jäseniä 
ja muita aktiiveja hoitamaan luottamustehtäväänsä sekä suunnittelemaan ja kehittä-
mään työpaikan edunvalvontaa ja yhdistyksen toimintaa. Koulutus toteutetaan valta-
kunnallisina viikonloppukursseina.

Luottamushenkilökoulutus on koulutussopimuksen mukaista luottamusmiesten ja 
työsuojeluvaltuutettujen koulutusta. Koulutuksessa valmennetaan luottamushenkilöitä 
hoitamaan luottamustehtäväänsä ja kehittämään työpaikan edunvalvontaa ja työoloja. 
Luottamushenkilöille suunnattuja peruskoulutuksia järjestetään alueellisesti, lähellä 
luottamushenkilöitä, ja asiantuntijakoulutuksia valtakunnallisina koulutuksina.

Erityiskoulutus on suunnattu luottamushenkilöille ja aktiiveille ja se toteutetaan erilai-
sina erityis- ja ajankohtaiskoulutuksina.

Pro-liiton jäsenenä olet oikeutettu osallistumaan 
jäsenkoulutuksiin sekä luottamustehtävän myötä 
lisäkoulutuksiin

Vuoden 2015 kursseille ilmoittautumiset alkaneet
Ohjeet ja linkit löydät Proplussasta
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Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n 
pilkkikisa/talviulkoilupäivä Heinolan 

Hevossaaressa, toimihenkilöiden majan 
lähivesillä lauantaina 14.3.2015 klo 9.00-12.00

Sarjat:
PRO-miehet 
PRO-naiset

Perheenjäsenet:
-aikuiset
-lapset

Ei osanottomaksua
Tarjolla ruokaa ja juomaa
Parhaat pilkkijät palkitaan

Ei pilkkiville partiolaisten ohjauksella toimintaa
TERVETULOA KISAILEMAAN!
(Kartta ja ajo-ohjeet majalle Proplussassa.)
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Puheenjohtaja

Erkki Heinisalo

Metsästäjänkatu 4 A 24
15210 LAHTI
Puh. 03-752 0390, 040-510 0119
erkki.heinisalo@phnet.fi

Varapuheenjohtaja / matkailu- ja kuljetusasiat

Matti Ruokolainen 

Nostavanraitti 30
15820 LAHTI
Puh. 040-544 0995
matti.ruokolainen@gmail.com

Emäntä

Anja Rosendahl 

Niinitie 62 as 30
15550 NASTOLA
Puh.  040-825 5880
anjarosendahl10@gmail.com

Sihteeri 

Gunilla Ilmonen

Niinitie 62 as 26
15550 NASTOLA
Puh. 0400-498 202
gunilla.ilmonen@gmail.com

Taloudenhoitaja, teatteriasiamies

Riitta Erviä 

Piiankatu 3
15700 LAHTI
Puh. 0400-661 304
riitta.ervia@lh.lahti.fi

Teatteriasiamies 

Marja Helander 

Hirsimetsäntie 69 as. 16
15200 LAHTI
Puh. 050-304 6063
marja.helander@kolumbus.fi

Yritysvierailut, retkeilyasiat

Pauli Saarinen 

Sammalsuonkatu 28
15900 LAHTI
Puh. 050-495 2855
pauli.a.saarinen@gmail.com

Yritysvierailut, retkeilyasiat

Arto Mäkelä 

Mäkirinteenkatu 9
15950 LAHTI
Puh. 03-753 4451, 0400-457 925
rauha.makela@gmail.com

Jäsen

Soili Varkka 

Vuorikatu 3 B 27
15110 LAHTI
Puh. 0500-682 967
soili.varkka@phnet.fi

Jäsen

Erkki Kaikkonen 

Kiiskilänkatu 3
15340 LAHTI
Puh. 0400-807 237

VETERAANIJAOSTO

JOHTOKUNTA 2015
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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:
Riikka Pasanen
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 2015

Yhdistyksen jäsenillä on käytössä Messilässä yksi rinnekausikortti. Korttia saa 
käyttää maksutta yksi jäsen kerrallaan, yhdeksi päiväksi kerrallaan. Laskettelu-
välineet jokainen hoitaa itse.

•	 varaus tehdään tekstiviestillä numeroon 040 573 9303, varauksestasi saat 
vahvistusviestin

•	 tekstiviestissä tulee olla vuokraajan nimi, PRO:n jäsennumero (löytyy jäsen-
kortista) ja toivottu päivämäärä

•	 varaus tulee tehdä vähintään kaksi päivää ennen toivottua päivämäärää

•	 rinnekortin saa Messilän lipunmyynnistä näyttämällä PRO:n jäsenkorttia ja 
henkilöllisyystodistusta

•	 rinnekortti palautetaan samaan paikkaan. 

•	 käyttämättä jääneestä varauksesta / ilmoittamatta jättämisestä perimme nor-
maalin päivälaskettelulipun hinnan 38,-

Uudelleenvarauksen voi tehdä vasta kun aikaisempi varaus on käytetty.
Tämä etu on tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille.
Kortin hävittämisestä tai palauttamatta jättämisestä yhdistys perii 50 euron kor-
vauksen vuokraajalta.

Messilän kausikortin varausohjeet:

Työttömyyskassan jäsenyys: ansiosidonnainen työttömyysturva ja muut työttömyyskassapalvelut

Ammattiliitto Pron – toimihenkilöiden oman etujärjestön – jäsenyys

Työehtosopimus: vaikuttaminen palkkoihin ja työehtoihin kuten lomiin, työaikoihin, sairausajan palkkaan jne.

Oman luottamusmiehen palvelut useimmilla työpaikoilla: neuvot ja apu työsuhdeasioissa, tarvittaessa hän hoitaa asiasi

Pron aluekeskuksen palvelut, kuten jäsenneuvonta, tuki ongelmatilanteissa ja työpaikkakäynnit

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

Lakipalvelut ja oikeusturva, joka takaa Pron käsittelyyn viemien oikeustapausten hoitamisen jäsenille ja maksutta

Työhyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen

Vaikuttaminen kansalliseen ja EU-tason työlainsäädäntöön sekä eläke- ja sosiaaliturvaan

Vaikuttaminen työttömyysturvaan, kuten ansiosidonnaisen päivärahan pituuteen, määrään ja ehtoihin

Henkilökohtainen urapalvelu: esimerkiksi urasuunnittelu, muutostilanteet ja kehityskeskusteluun valmistautuminen

Ajan tasalla pitävä monipuolinen Ammatissa Pro -jäsenlehti ja muu jäsentiedottaminen

Jäsenten omat verkkosivut, joilla paljon hyötytietoa esimerkiksi työehto- ja palkkausasioista

Monipuolista luottamushenkilöiden ja jäsenten koulutusta sekä jäsentapahtumia

Matkustajavakuutus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä ammatillinen vastuuvakuutus

Pron Holiday Club -viikko-osakkeet ja lomakohteet edulliseen jäsenhintaan sekä lomatuki

Alennusta vakuutuksista, polttoaineista, laivamatkoista ja aikakauslehdistä

Lakineuvonta myös yksityiselämän oikeudellisissa asioissa

Neuvonta ja apu työttömyysturvan valitusasioissa

Ammattiliitto Pron jäsenenä saat työttömyysturvan lisäksi elämääsi merkittävästi
vaikuttavia ja rahanarvoisia etuja, kuten myös työelämäturvaa.

Vain (yksityisen)
työttömyyskassan jäsen
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Jäsenhankintaa tarvitaan...
Koska

tarvitaan
iso jäsenjoukko
saadaksemme

kunnon
työedut

Jotta 
pystymme

vaikuttamaan
prolaisten

eduksi

Että
pystymme

puuttumaan
epäkohtiin ja
parantamaan

työelämää

Koska
Prota ja
tärkeää

työtämme ei
olisi ilman

jäseniä
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SSAAKK::nn  aammmmaattttiilliiiittttoojjeenn  jjaa  

AAmmmmaattttiilliiiittttoo  PPRROO::nn  jjäässeenniillllee  ttaarrkkooiitteettttuu  

          PPEERRHHEEEENN  TTAALLVVIIRRIIEEHHAA  

LLAAUUAANNTTAAIINNAA  2211..33..22001155  

          MMEESSSSIILLÄÄSSSSÄÄ  LLAAAASSOONN  
RRIINNTTEEEESSSSÄÄ  
MMeessssiilläännttiiee  330088,,  MMeessssiillää  

  

  

Ohjelmassa: 
Klo 10:oo Laskettelulippujen jako Laason rinnekahvilassa 

Klo 10:30-11.30 Järjestettyä ohjelmaa mm. lasten pulkkamäkikisaa, 
kansanedustajaehdokkaiden haastattelu ja  pulkkamäkikisa 

Klo 11:00 Tarjolla hernekeittoa soppatykistä , kuumaa mehua 
Klo 12.00 Lasten pulkkamäkikisan palkintojen jako 

 
 

Laskettelurinne avoinna klo 10 – 16. 
Tapahtumaa ilmoittautumiset oheisen linkin kautta: 

http://www.lyyti.in/messila 
viimeistään 9.3.!!!  

Omavastuuosuus lasketteluun osallistuvilta  
aikuisilta 10€/h ja lapsilta (6-11v) 5€/h. Alle 6v ilmaiseksi. 
Aikuisten lippuja jaossa 190 ja 60 lasten. Liput jaetaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 

Mukana myös Hämeen eduskuntavaaliehdokkaita: tule jututtamaan 
mahdollista ehdokastasi.  

 
        

    


