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Puheenjohtajan Palsta
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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

Elämme vuoden valoisinta aikaa. Joka päivä 
luonnossa tapahtuu muutoksia, jotka kertovat ke-
sän lähestyvän. Itse olen havainnut mm. sitruuna-
perhosen lennon, kangasvuokkojen kukinnan ja 
tulppaanien versot kukkapenkissä. Valo paljastaa 
myös ei niin mielekkäitä asioita; harmaat ikku-
nat, haravoimattoman pihamaan, syksyllä kuk-
kapenkkiin maatumaan jääneet kasvien lehdet ja 
varret. Sisällä pitäisi tehdä muutakin, kuin pestä 
ikkunat. Olisi aloitettava talvivaatteiden ja ken-
kien korjaamisesta varastoon ja samalla huoltaa 
tilalle kesäisempiä kamppeita. Tulee riittämät-
tömyyden tunne siitä mitä kaikkea pitäisi ehtiä 
tekemään. Onneksi nuorisoa pyörii sen verran 
nurkissa, että päätän askareiden kuuluvan myös 
heille. Heti huomenna, olkoonkin se lankalauan-
tai, aloitamme yhdessä ja teemme yhden asian 
kerrallaan!

Samaten työpaikalla on usein muutakin prob-
leemaa kuin harmaat ikkunat. Sovituista asioista 
ei pidetä kiinni ja asioita jätetään tahallaan kerto-
matta. Kiireen taakse piiloudutaan ja sillä selitel-
lään ”unohtuneita” asioita. 

Rehellinen yhteispeli on työpaikallakin tärke-
ää. Yksin ei kukaan pärjää. Porukalla olemme 
vahvempia ja aikaansaavempia. Tukekaa siis työ-
paikan työyhteisöä ottamalla aktiivisesti kantaa 
asioihin ja välittäkää mielipiteitänne luottamus-

miehelle. Porukalla olemme kekseliäämpiä ja ka-
verilta voimme saada hyviä vinkkejä pulmatilan-
teisiin. Itse olemalla avoin ja aloitteellinen roh-
kaisemme muitakin siihen. Ei tyydytä olemassa 
olevaan, vaan parannetaan.

 Yhdistyksellemme on valittu maaliskuisessa 
vuosikokouksessa ja sen jälkeisessä järjestäyty-
miskokouksessa uusi hallitus sekä toimintaryh-
mät. Uusia kasvoja on mukana toiminnassamme 
sopivasti. On mukavaa huomata, että ammattiyh-
distystoiminta koetaan tärkeäksi toimintamaas-
toksi. Tiedonkulku ja vertaistuki ovat itselleni tär-
keitä motivaattoreita yhdistystoiminnassa. Tässä 
lehdessä on useita kiinnostavia tapahtumailmoi-
tuksia, joihin osallistumalla saatte jäsenmaksuille 
katetta ja mukavia elämyksiä. Yhdistyksemme 
toimintamottona tänä vuonna on ”Vähemmän ja 
Laadukkaampaa”. Tarkoituksenamme on järjes-
tää teille jäsenille kivoja tapahtumia vastapainok-
si lukuisille toimille, joita olemme saaneet vas-
taanottaa yleisen taloustilanteen ja siihen liittyvi-
en toimenpiteiden pakottamina.

 Monilta alueemme pieniltä työpaikoilta puut-
tuu luottamusmies. Jos työpaikalla on 3 ammatti-
liitto Pron jäsentä, voivat he keskuudestaan valita 
luottamusmiehen. Luottamusmies on liiton edus-
taja ja jäsenten tuki työpaikalla. Hän saa työssään 
apua ja neuvoja Ammattiliitto Pron asiantunti-
joilta. Luottamusmiehet edustavat Ammattiliitto 
Pron jäseniä työpaikalla niin työnantajan kuin 
muiden henkilöstöryhmienkin kanssa käytävissä 
neuvotteluissa.
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Luottamusmiehet valvovat toimihenkilöiden 
etua, työsuhdeasiain asianmukaista hoitamista 
ja Työehtosopimuksen sekä lakiin perustuvien 
oikeuksien noudattamista. He johtavat toimihen-
kilöiden puolesta neuvottelujärjestyksen mukai-
sia neuvotteluja ja välittävät tietoja työnantajan 
ja Pron sekä työpaikan toimihenkilöiden välillä. 
Luottamusmiehet ovat Ammattiliitto Pron viral-
lisia edustajia työpaikalla. Luottamusmiehelle 
maksetaan luottamusmieskorvausta ja heillä on 
muita parempi irtisanomissuoja.

Luottamusmies – arjen asiantuntija
• Edustaa yrityksessä Pron jäseniä. 
• Valvoo lakien ja sopimusten noudattamista. 
• Auttaa liiton jäseniä pulmatilanteissa. 
• Osallistuu työyhteisön kehittämiseen.
• Hankkii jäseniä Prohon.

Tärkeä seikka on myös luottamusmieskoulu-
tuksen anti. Se antaa hyvän osaamispohjan arjen 
tilanteisiin työpaikalla sekä kinkkisempiin yt-
neuvotteluihin. Ei ole ollenkaan sama asia valita 
toimihenkilöiden joukosta edustajaa yt-neuvotte-
luihin aina neuvottelu kerrallaan. Osaamis-, eikä 
kokemuspohja voi olla samalla tasolla kuin kou-
lutuksen saaneella luottamusmiehellä. En voi kyl-
lin korostaa asian tärkeyttä ja siitä syystä jaksan 
tästä mainita jokaisella palstallani!

Seuraavat Euroopan parlamentin vaalit toimi-
tetaan kaikissa 28 jäsenvaltioissa toukokuussa. 

Suomessa vaalipäivä on 25.5.2014. Ammattiyh-
distysliikkeessä pidetään tärkeänä, että eurovaa-
liehdokkaiden joukossa on mahdollisimman pal-
jon palkansaajien asemaa ymmärtäviä ja tukevia 
ehdokkaita. Meillä suomalaisilla palkansaajilla on 
paljon voitettavaa, jos tietyt vireillä olevat työelä-
män asiat saadaan sovituksi EU-tasolla. Suomessa 
on edelleen eräitä kilpailijamaitamme heikompi 
irtisanomissuoja ja halvat irtisanomispaketit (si-
käli kun niitä on ollenkaan). Realistista olisi, että 
EU-maille saataisiin vähimmäistasoinen irtisano-
misturva ja irtisanottujen tukijärjestelmä. EU:lta 
puuttuu yhä työsuojelustrategia ja työaikadirektii-
vi odottaa uudistamista. 

EU:ssa on pitkään valmisteltu joukkokannetta, 
mutta siitä ei ole saatu lakiehdotusta. Ryhmä-
kanne ja ammattijärjestöjen kanneoikeus olisivat 
merkittävä askel työelämän heikoimpien ryhmien 
auttamiseksi. 

Talouskriisi ja velkaongelmat ovat hallinneet 
viimeisiä vuosia. Verotusyhteistyössä ollaan 
edistytty ja odotettavissa on, että veroparatiisit 
saadaan yhä paremmin aisoihin. Moni ei muista, 
että nykykriisiä edeltävä kymmenvuotisjakso oli 
nopeaa talouskasvun aikaa. Siis äänestämään sun-
nuntaina 25.5.2014!

    Iloista kevättä!
    Saija Kettunen

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro Ry:n
hallitus kutsuu

VAPPUSIMALLE JA MUNKILLE
Vapunpäivänä 1.5. klo 12-14
Hämeenkatu 15 (3. kerros)

Perinteinen Vapun Avoimet ovet -tapahtuma jäsenille perheineen yhdistyksen 
toimistolla. Tarjoilun lomassa mukavaa jutustelua.

TERVETULOA!
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Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro Ry:n 
edunvalvontaryhmä järjestää: 

HELSINKI-RETKEN

perjantaina 6.6.2014 

Ohjelma:

Klo 13.30 Bussi lähtee Nastolasta Uponorin portilta 
Klo 14.00 Bussi lähtee Lahden linja-auto aseman turistipysäkiltä  

(museota vastapäätä) 
Klo 15.30 Tutustuminen Ammattiliitto Pro, Ruoholahden toimistoon:

 Ajankohtaiset kuulumiset & Pj. Antti Rinne  
 Kahvitarjoilu 
 Toimiston esittely 

Klo 17.00 Ratikka-ajelu (vaunu 339)  
Helsinki oppaan kera Ruoholahden toimiston edestä 

Klo 18.00 Ruokailu ravintola Vltava  
Klo 20.30 Lähtö kotimatkalle Lahden kautta Nastolaan 

Sitovat ilmoittautumiset perjantaihin 16.5.2014 klo 16 mennessä
jaana.lehvonen@uponor.com

Hinta: 15€/jäsen (sisältää bussimatkat & opastetun ratikka-ajelun & 
ruokailun)
Maksu 16.5.2014 mennessä Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n 
tilille:
Nordea  FI22 1519 3000 1116 13, viite: 16560 

Käy katsomassa Proplussan yhdistyksen nettisivuilta 
ruokavaihtoehdot ja ilmoita valintasi ilmoittautuessasi. Ilmoita myös 
mahdollinen erikoisruokavalio ja kännykkänumerosi sekä  
mistä tulet bussin kyytiin.

Huom! Päästäksesi näkemään ruokavaihtoehdot sinun tulee kirjautua 
Proplussan sivuille! https://www.proplus.fi/

Mukaan mahtuu 30 nopeimmin ilmoittautunutta jäsentä!  

Tervetuloa mukaan tutustumaan Ammattiliitto Pron hermokeskukseen ja 
kesäiseen Helsinkiin!  
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Vuoden 2013 luottamusmieheksi on valittu Matti 
Hynninen. Palkinto annetaan vuosittain henkilölle 
joka toiminnallaan edistää työpakkansa jäsenten 
etuja ja pitää ansiokkaasti heidän puoliaan. Matti 
Hynninen on työskennellyt pitkäjänteisesti ja tar-
mokkaasti työpaikkansa haastavissa tilanteissa. 
Hän on kiinnostunut edunvalvonnallisista asiois-
ta ja osoittanut sen pitämällä itsensä ajan tasalla 
koulutusten ja infojen avulla. Hynninen on pitkän 
luottamusmiesuransa aikana ehtinyt nähdä ja kokea 
monenlaista. Tärkeimmäksi asiaksi pitkältä taipa-
leelta luottamusmiehenä, hän nostaa kuitenkin sosi-
aalisen verkoston, uudet ihmiset ja tuttavuudet sekä 
ystävyyssuhteet. 

kuva: Petri Lehtinen

Vuoden 2013 Luottamusmies: MATTI HYNNINEN

VUOSIKOKOUS JA TOIMINTARYHMIEN SEMINAARI
Lahden Seudun Toimihenkilö Pro ry:n sääntömää-

räinen vuosikokous pidettiin torstaina 20.3.2014 yh-
distyksen toimistolla Lahdessa. Yhdistykselle valittiin 
uusi hallitus toimikaudeksi 2014. Esittely hallituksen 
jäsenistä löytyy sivulta 6-7. Kokouksessa otettiin esil-
le myös aiesopimus Heinolan Pro Ry:n toimihenki-
löiden liittymisestä Lahden Seudun toimihenkilöt Pro 
Ry:een ensi vuoden vaihteessa.

Tuore hallitus ja toimintaryhmien jäsenet pitivät 
seminaaria tulevaa kautta suunnitellen 29.3. Leh-
monkärjessä, Asikkalassa. Monia hyviä ideoita syntyi 
aurinkoisessa tunnelmassa ja luontomaisemaa ihas-
tellessa. Ideoista jalostui monipuolinen tapahtumava-
likoima koko vuodelle jäsenistön eduksi ja viihdyk-

keeksi. Monesta tapahtumasta saat esimakua jo tässä 
lehdessä olevista ilmoituksista ja lisää on luvassa vuo-
den kuluessa. Tärkeä kanava tapahtumista ja muusta 
toiminnasta ilmoittamiseen on jäsenten oma Proplus. 
Siitä lisää takasivulla.
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Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n hallitus 2014
PUHEENJOHTAJA

VARAPUHEENJOHTAJA
Mun nimi on Petri Lehtinen ja mä oon tän yhdistyksen varapuheenjohtaja tällä kaudella. 
Aikaisemmin oon toiminnu useita vuosia koulutusvastaavana. Töissä mä oon Peltisepän-
liike Pääkkösellä varmistelemassa tuotannon sujumista.
Arjen mulla täyttää kaks pientä poikaa, nainen, moottoripyörä, sali ja yhdistystoiminta.
Born To Be Wild (paitsi himassa)

SIHTEERI
Timo Pikkarainen Orimattilasta.
Työuraa takana puu- metalliteollisuudessa 35 vuotta. Eri työtehtävissä kotikalusteista 
asuntovaunu- ja asuntoautovalmistukseen.
Harrastan järjestötoiminnan lisäksi kitarointia rock’n roll painotteisen musiikin parissa. 

TALOUDENHOITAJA
Erkki Turtiainen
Yhdistyksen taloudenhoitaja
Asikkala

EDUNVALVOJA
Olen Jaana Lehvonen, asun ja työskentelen Nastolassa. Työpaikkani 1.7.2013 alkaen on 
ollut Uponor Infra Oy, jossa toimin tällä hetkellä tuotannonsuunnittelijana vastaten ul-
koisten ostovälitystuotteiden saatavuudesta. Työvuosia on karttunut jo reilut 27 vuotta 
saman työnantajan palveluksessa ja hieman ovat tehtävät ja työkaverit vaihtuneet vuosi-
en varrella. Työpaikallani olen toimihenkilöiden varaluottamusmies ja toimin myös Hyvä 
Työ – Pidempi työura –hankeryhmässä.  Tässä yhdistyksessä toimin nyt kolmatta kautta 
hallituksessa vastaten edunvalvonnasta. Perheeseeni kuuluu aviopuoliso sekä jo täysi-
ikäinen tytär ja poika, joista enää tytär asustelee viikonloppuisin ja lomalla ollessaan 
kotona. Liikunta on jo reilun 20 vuoden ajan kuulunut tiiviisti harrastuksiini, joista hölk-
käily, jumppailu ja pilates ovat lähinnä sydäntä. Niin ja tietysti juuri vuoden täyttänyt 
ensimmäinen lapsenlapseni Linnea vie sen lopun tilan sydämessäni. Satunnaista ulko-
maanmatkailua harrastan myös.

JÄSENSIHTEERI
Olen Jaana Seppälä ja kotoisin Kärkölästä, mutta asunut vuodesta -92 lähtien Salpakan-
kaalla, Hollolassa. Työskentelen Koskisen Oy:llä Kärkölässä myyntiassistenttina, jossa 
olen viihtynyt jo vajaan 15 vuoden ajan. Vastuullani ovat Baltian, Islannin sekä Norjan 
markkinat vanereiden, ohutviiluvanereiden, viilujen sekä lastulevyjen osalta. Työpaikal-
lani olen toinen varatyösuojeluvaltuutettu. Vapaa-ajallani käyn elokuvissa, luen kirjoja ja 
kuuntelen musiikkia. Käyn myös konserteissa ja keikoilla sekä teatterissa. Talvisin pidän 
laskettelusta, kesällä aikaa kuluu pyöräilyn ja mökkeilyn merkeissä. Olen myös aktiivi-
nen verenluovuttaja. Luovutuskertoja on kertynyt 47, joista viimeisin oli maaliskuussa 
ensimmäistä kertaa kokemani plasmanluovutus Sanomatalossa, Helsingissä. Tulevana 
kesänä aikaa tulee kulumaan edellä mainittujen lisäksi pihatöissä, sillä olen muuttamassa 
kerrostalosta rivitaloon. Viherpeukaloa olenkin jo viritellyt tulevaa varten. 

Saija Kettunen

Petri Lehtinen

Timo Pikkarainen

Erkki Turtiainen

Jaana Lehvonen

Jaana Seppälä

Asun Nastolassa Kangasvuokkometsässä. Alue on nimensä veroinen ja nyt parasta aikaa 
kukkivat hellyttävän kauniit kangasvuokot. Neljän lapsen äitinä pysyn helposti ajan ja 
tekniikan hermolla, sekä tiedän, mitä nuoriso ajattelee maailman menosta.  Yhdistys-
toimnnan lisäksi harrastan juoksua, uintia, sukeltamista sekä olen aktiivisesti mukana 
lasten jääkiekko- ja musiikkiharrastuksissa. Kesämökki Savossa on tärkeä lepopaikka 
perheellemme.
Työskentelen Uponor Suomi Oy:n taloushallinnossa Nastolassa. Toimin luottamusmie-
henä seitsemättä vuotta. Toimin myös Pron eri yhdistysten yhteisessä aluejohtokunnassa.



7

NUORISOVASTAAVA
Nimeni on Jonna Larinto. Asustelen Lahden Möysässä viihtyisässä yksiössä.
Työskentelen Oy Teboil Ab:n pääkonttorilla Vantaalla luotonvalvojana. Toimin työpaik-
kani vapaa-ajan kerhon hallituksessa ja samalla toimin kalastusjaoston vetäjänä. 
Iltasin opiskelen liiketalouden tradenomiksi aikuispuolella Metropolian Ammattikor-
keakoulussa.  Olen lisäksi STTK:n Lahden paikallistoimikunnassa Ammattiliitto Pro:n 
edustaja. 

TIEDOTUSVASTAAVA
Olen Riikka Pasanen Orimattilasta. Työskentelen Nesco Oy:ssä, Vesivek-ketjun Ori-
mattilassa sijaitsevassa tehtaassa, palkkahallinnon tehtävissä. Olen myös toimihenki-
löiden luottamusmies. Yhdistyksen hallitukseen tulin tälle kaudelle mukaan tiedottajan 
roolissa. Arki pysyy vilkkaana neljän tyttäreni toimesta, harrastukset vievät moneen 
suuntaan.  Yhteinen vapaa-aikamme menee meitä kaikkia koukuttavan partioharras-
tuksen parissa. Lisäksi elämäntapaamme kuuluu tiiviisti aloe vera –tuotteet ja niiden 
tiimoilta pitämäni hemmottelu- ja hyvinvointi-illat.

VIRKISTYSVASTAAVA
Olen Kirsi Perttula, lahtelainen nainen. Aikuiset tyttäret, 3 kpl ovat muuttaneet jo omil-
lensa ja minulla on kaksi lastenlasta. Vapaa-ajalla veneilen ja mökkeilen mieheni kans-
sa, jonkun 
verran myös matkustelemme talvisin. Toimin 23 vuotta teknologiateollisuudessa, vii-
meiset vuodet vientiassistenttina. Pääsin sinä aikana myös Pro:n edustajistoon, jossa 
toimin nyt edelleen. Työpaikkani lopetettiin, kun liedenvalmistus siirtyi  muille maille 
ja saimme kaikki lopputilit. Sinnikkään hakemisen jälkeen uusi työpaikka löytyi valtiol-
ta, olen UM:n kansalaispalveluissa viisumivirkailijana tällä hetkellä. 
Toimin myös Pro:n aluetoiminnassa ja STTK:n Hämeen aluetoiminnassa. Itseäni hen-
kilökohtaisesti on viimeaikoina koskettanut teollisuuden työpaikkojen menetys, yli 50- 
vuotiaiden työllistyminen, uudelleen kouluttautuminen, työmatkakulut, kodin ja työpai-
kan oleminen eri 
paikkakunnilla, muutosturva ja yhteiskunnallinen välittäminen. 

KOULUTUS- JA JÄSENHANKINTAVASTAAVA
Olen Juha Mourujärvi. Asun Lahdessa. Töissä Koskisen Oy:ssä ja toimin tällä hetkellä 
koulutussuunnittelijana, jonka ohella olen myös luottamusmies. Naimisissa ja 2 aikuista 
poikaa. Harrastuksena mökkeily johon liittyy kalastusta ja tietenkin jatkuvaa ”nikka-
rointia”. Hauskaa kesänalkua kaikille!

Jonna Larinto

Riikka Pasanen

Kirsi Perttula

Juha Mourujärvi

TERVETULOA JUHLISTAMAAN JUHANNUSTA 
KESÄMAJALLE 20.6.2014

Yhdistyksen perinteinen juhannusaaton tapahtuma jäsenille perheineen järjestetään Nastolan kesämajalla.
Tilaisuus alkaa lipunnostolla klo 18. Ilta jatkuu seurustelun, herkuttelun ja saunomisen merkeissä.

Ilmoittaudu mukaan 18.6.2014 mennessä sähköpostilla kalevi.ruuhijoki@gmail.com tai puh. 040 589 5892. 
Ilmoittautumislista on myös majan seinällä.
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Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry / Edunvalvon-
ta järjesti yritysvierailun Peikko Finland Oy / Peikko 
Groupiin helmikuussa. Mukana oli 18 jäsentä. Vetä-
jinä meillä oli Peikko Finland Oy:n toimitusjohtaja 
Esa Rusila sekä tehdaskierroksella pääluottamusmies 
Kimmo Virtanen. Esa Rusila on toiminut noin vuo-
den ajan Peikko Finland Oy:n toimitusjohtajana. Tätä 
ennen hän on ollut Peikko Groupin – konsernin eri 
tehtävissä vuodesta 2005 alkaen. Peikko-pipareita 
mutustellen ja kahvista nautiskellen kuulimme seu-
raavaa:

Peikko Group on perheyhtiö, jonka perusti vuon-
na 1965 Jalo Paananen ja nykyisin Peikko Groupin 
omistajana ja toimitusjohtajana toimii Topi Paana-
nen. Vuonna 2015 tulee 50 vuotta Peikon perustami-
sesta. Tuotanto aloitettiin vaatimattomasti Lahdessa 
tyhjillään olleessa ladossa. Peikko Groupin ja Peik-
ko Finland Oy:n pääkonttori sekä tehtaat sijaitsevat 
Lahdessa. Toimintaa on myös Kiinan, Saksan, Slova-
kian ja Liettuan tuotantoyksiköissä. Lisäksi tehtaita 
on Iso-Britanniassa, Saudi-Arabiassa, Yhdistyneissä 
Arabiemiirikunnissa (Dubaissa) ja Venäjällä.  Myös 
USA:ssa on tuotantoa alihankintana.  Nykyisin Peik-
ko Group on levittäytynyt jo 32 maahan, pääosin 
Eurooppaan, mutta mm. Kanadassa, Singaporessa ja 
Australiassa on myös omat myyntiyhtiöt näille mark-
kina-alueille. Tavoitteena on noin 15 %:n vuosittainen 
kasvu eli noin 150 milj. liikevaihto. Kaiken kaikkiaan 
Peikko työllistää noin 900 henkilöä, johon määrään 
mahtuu 40 eri kansallisuutta. Suomessa työskentelee 

YRITYSVIERAILU 18.2.2014 
PEIKKO FINLAND OY / PEIKKO GROUPIIN

noin 240 henkilöä, joista runsas puolet (140) työnte-
kijätehtävissä sekä 60 toimihenkilöä Peikko Finland 
Oy:n ja 40 toimihenkilöä Peikko Groupin palkkalis-
toilla. 

Yritysesittelyn jälkeen lähdimme Kimmo Virtasen 
johdolla tutustumaan kahteen tehdasrakennukseen; 
teräsosatehtaaseen ja palkkitehtaaseen. Ennen tehdas-
kierrolle lähtöä saimme tehdaskierrokselle tarvittavat 
varusteet; turvakengät, heijastinliivin sekä suojalasit. 
Kuvat puhukoot puolestaan. Saimme todeta, että töi-

tä tehtiin ja hyvin äänekkäästi ja metallinkatkuisesti. 
Toimistotyöläiselle tuli fiilis, että nyt on oltu kerran-
kin ”ihan oikeissa töissä”. Näimme robotteja ja ihan 
oikeita hitsareita työn touhussa ja myös niitä valmiita 
tuotteitakin. Erittäin avartava kokemus toimistotyö-
läiselle ja myös arvostus siitä mitä kaikkea hienoa 
täällä Lahden alueella osataan tehdä. Perheyrityksestä 
on tullut maailmanlaajuinen yritys. 

Pienestä ideasta ne suuretkin yritykset syntyvät…

Vierailullamme esitettyjä kysymyksiä ja 
vastauksia:

Missä kohteissa voimme törmätä Peikon tuot-
teisiin? 
- Peikko on mukana melko isoissa kohteissa, jolloin 
kilpailua ei ole niin paljon, mm. Lahdessa Karisman 

Toimitusjohtaja Esa Rusila esitteli 
yrityksen kuvin ja sanoin.

Kuvat ja teksti: Jaana Lehvonen
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kauppakeskuksessa on Peikon valmistamia pilareita 
ja palkkeja asennettuna. Muita kohteita ovat mm. py-
säköintitalot, hotellit ja toimistot ympäri maailmaa.

Kilpailu, onko sitä ja pahin kilpailija?  
- Suurta kilpailua ei ole. Samalla alalla toimii myös 
Villähteellä Anstar. Varsinaista kilpailua käydään en-
nemminkin ”rakentamiskulttuurissa” eri maiden kes-
ken.

Työtapaturmat, onko niitä kuinka paljon? 
- Työtapaturmista johtuvia poissaoloja on Suomen 
tehtailla 0,1 % kaikista sairauspoissaoloista. 
 Sertifioitu työterveyssertifikaatti äskettäin.

Onko oma tuotekehitys?
-  Konsernitasolla on oma tuotekehitys n. 25 hlöä.  Li-
säksi Suomessa on oma paikallinen tuotekehitys.
Monessako vuorossa töitä tehtaalla tehdään? 
- Pääsääntöisesti 2-vuorotyötä, mutta jonkin verran 
työskennellään myös 3-vuorossa pääasiassa arkisin.

Robortti työssään

Tehdaskierroksella 
tutustuttiin 

tuotteisiin ja 
tuotantoon.

Lahden seudun Toimihenkilöt Pro ry:n edunvalvontaryhmä järjestää yhdessä Heinolan Toimi-
henkilöiden kanssa yhdistysten jäsenille yritysvierailun:

KUUSAKOSKI OY Ekopark:iin
keskiviikkona 14.5.2014 klo 17

Kokoontuminen klo 17.00 konttorin pääoven eteen, osoitteeseen: Norokatu 5, 15170 Lahti.
Kuljetukset omilla autoilla tai kimppakyydein.

Tilaisuuden kesto n. 2h sisältäen kahvitarjoilun, yritysesittelyn ja tehdaskierroksen.
Mukaan mahtuu 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset perjantaihin 9.5. 2014 mennessä sähköpostitse: jaana.lehvonen@uponor.com

Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätyspalveluja tarjoava yritys. Sen vahvuus perustuu materi-
aalin, kierrätyksen ja ympäristöteknologian osaamiseen. Metallien kierrättämisen lisäksi yritys harjoittaa säh-
kö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä sekä purkuliiketoimintaa. Uusin liiketoiminta-alue on materiaalikier-
toon kelpaamattomien, energiaa sisältävien jakeiden valmistaminen polttoaineeksi. Kuusakoski Group Oy:n 
liikevaihto vuonna 2012 oli 842,2 M€ ja se työllistää noin 3000 henkilöä. Yritys on perustettu vuonna 1914.

Ekopark Lahti on Euroopan nykyaikaisin, teollisen mittakaavan kierrätyslaitos, jossa valmistetaan polttoai-
netta Lahti Energian uudelle kaasutusvoimalaitokselle. Kierrätyslaitoksen rakentaminen tuli ajankohtaiseksi, 
kun Lahti Energia ryhtyi rakentamaan kierrätyspolttoainetta käyttävää voimalaitosta joitakin vuosia sitten. 
Investointi on kokonaisuudessaan 23 miljoonaa euroa ja suurin kymmeneen vuoteen Kuusakosken tekemä 
investointi. Se valmistui syksyllä 2012. Kuusakoski on Kymijärvi II-kaasutusvoimalaitoksen suurin polttoai-
neen toimittaja.
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Valkeakoskella juhlitaan heinäkuussa Työväen Musiikkitapahtumassa. Ammattiliitto Pro 
tarjoaa tapahtumaan tuhannelle jäsenelle festarirannekkeen lauantaina 27. heinäkuuta. 
Tapahtuma pursuaa näyttelyitä, lasten- ja nuorten ohjelmaa, yöyhteislauluja, lavatansseja ja 
työväenmusiikin helmiä. Tähtiartisteina Valkeakoskella esiintyy mm. Anna Puu, J.Karjalainen, 
Von Hertzen Brothers,  Jussi Raittinen ja Kaj Chydenius.

Jos haluat Pron tarjoaman päivärannekkeen, ilmoittaudu sitovasti sähköpostitse 
liput@valmu.com tai soita 040 525 5285. Muista mainita jäsennumerosi.

Koulutusryhmä järjestää

Hot joogatunti

Kiipeilyohjausta

keskiviikkona 21.5 klo 17–18
Yogarocksin tiloissa Saksalankatu 26

Mukaan juomapullo ja iso pyyhe joogamaton päälle.
Ilmoittautuminen 19.5. mennessä juha.mourujarvi@koskisen.com 

Sali vetää 35 joogaajaa, ilmoittautumisjärjestyksessä otetaan mukaan.

Hot Yoga on HOT! Salilla on hieman totuttua lämpimämpää sillä studio on lämmitetty lähes 40 asteeseen! Hi-
koilutakuu! Hot yoga on energistä ja voimakasta hathajoogaa, ja loistavan tehokas liikuntamuoto. Lämpö ja liike 

yhdessä vaikuttavat koko kehoon ainutlaatuisella terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tavalla!

keskiviikkona 20.8 klo 18–19.30
Yogarocksin tiloissa Saksalankatu 26

Kiipeilyohjaus kestää puolitoistatuntia. Ensin on tunti ohjausta, 
jonka jälkeen puolituntia vapaata kiipeilyä. 

Hinta 5e, kerätään paikan päällä, varaa tasaraha.
Ilmoittautuminen 10.8. mennessä juha.mourujarvi@koskisen.com

Mukaan mahtuu 15 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Miksi kiipeily ja jooga?  Monet kiipeilijät, sekä muut urheilijat, joogaavat saavuttaakseen suorituskykynsä 
huipun. Kiipeily ja jooga ovat molemmat lajeja, jotka vaativat täydellistä keskittymistä sekä läsnäolon taitoa. 
Sanotaankin, että joogaajat ja kiipeilijät jakavat samanlaisen ajatusmaailman. Haasta itsesi, ylitä itsesi, vie 

elämä uudelle tasolle!
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Virkistysryhmä järjestää yhdistyksen jäsenille perheineen

LUONTORETKEN KELVENTEELLE
ainutlaatuiseen saareen Päijänteellä

lauantaina 30.8.
Saarella mahdollisuus retkeilyyn, marjastukseen, sienestykseen ym. Varusteet sään mukaan.

Retkipäivän ohjelma:
klo 8.00  lähtö linja-autoaseman turistipysäkiltä
klo 8.30  Heinolan linja-autoasemalla
klo 10.00  lähtö Padasjoelta Kelventeelle Elbatar-laivalla 
klo 12.00  lounas 
klo 15.00  kahvit 
klo 16.00  lähtö takaisin Padasjoelle 
klo 17.00  linja-auto lähtee takaisin Heinolan kautta Lahteen 

                           Jäsenet  10,- 
  Lapset alle 15v.    5,-    
  Avec     15,- 
    

Lounaaksi kalakeittoa, ilmoitathan allergiasta ja 
erityisruokavaliosta ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Maksu: 
Lahden Seudun Toimihenkilöt PRO Ry  
Nordea 151930-111613
Viite 16531 
 
Tietoja retkestä löytyy myös Proplus-sivuilta 
 
TERVETULOA MUKAAN!

Ilmoittautuminen sähköpostitse: 1.8. - 15.8.2014  
jussi.humalisto@gmail.com 
(044-5505093)

Elbattaren kyytiin mahtuu 
50 nopeimmin ilmoittautu-
nutta.

Tiistaina 6.5.2014 noin klo 17.00 alkaen.
Tule laittamaan majaa kesäkuntoon koko perheen voimin. Suoritam-
me perinteisen piha-alueen kunnostuksen ja tietysti laiturin ankkuroi-
misen. Jos mahdollista, ota omat kottikärryt ja haravat mukaan.
Tarjoamme talkooväelle maukkaat grillimakkarat ja virvokkeet.
Lopuksi saunotaan ja heitetään talviturkit järveen.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 2.5.2014 sähköpostilla  
kalevi.ruuhijoki@gmail.com tai puh. 040 589 5892.

KEVÄTTALKOOT  NASTOLAN  KESÄMAJALLA

Aluetoimikunta järjestää Pron jäsenille perheineen 
huvipuistoretken Kouvolaan Tykkimäelle. Huvimatka 
tehdään sunnuntaina 17.8. Retkestä lisää myöhem-
min Proplussassa.
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Ohessa tulevista nuorisotapahtumista tietoa:

Yhdistysten nuorisovastaavien seminaari
Ammattiliitto Pro Ry järjesti yhdistysten 

nuorisovastaaville seminaarin Majvikin kongressi-
keskuksessa Kirkkonummella 15. – 16.3.2014. Semi-
naariin saapui paikalle 23 yhdistysten nuorisovastaa-
vaa ympäri Suomea. Allekirjoittaja edusti yhdistys-
tämme.

Lauantaina ohjelmassa oli Opiskelija- ja nuoriso-
toiminta ay-liikkeessä -luento, jossa Ammattiliitto 
Pron järjestöasiantuntija Hanna Hesse kertoi taustoja, 
tarkoitusta ja haasteita. Lisäksi oli myös erään nuori-
sovastaavan tarina ja Nuorten Foorumin esittely sekä 
Pro:n nuorisotoiminnan kehittämistä ja Pro Challen-
ge 2014 esittely ja lisäksi pari ryhmätyöskentelyä ja 
niiden purku. Virallisen ohjelman jälkeen olikin va-

paata. Vapaaseen ohjelmaan kuului mm. saunomista, 
uimista, hyvää ruokaa ja loistavaa seuraa.

Sunnuntaina ohjelmassa oli tietoiskuja joita Hanna 
Hesse meille tarjosi esim. jäsenhankintaan ja tapah-
tuman järjestämiseen. Ammattiliitto Pro ry:n järjestö-
koordinaattori Jukka Hämäläinen kertoi meille kuinka 
pitäisi vahvistaa työpaikkojen edunvalvontaa. Ennen 
lounasta oli vuorossa esiintymiskoulutus, jonka veti 
Olipa juuri nyt Oy:stä Jari Rintala. Lounaan jälkeen 
Rintala Jari piti koulutuksen vielä vuorovaikutustai-
doista. Näiden jälkeen olikin seminaarin lopetus ja 
Majvikin ja uusien ystävien hyvästely.

Viikonloppu oli antoisa ja se antoi uutta intoa tähän 
nuorisovastaavan pestiin. 

Pro Challenge 2014 järjestetään kaikille liiton 
nuorille alle 35-vuotiaille jäsenille syksyllä, mut-
ta tarkkaa tietoa ajankohdasta ja paikasta ei ole 
vielä ole. Siitä ilmoitetaan Proplussassa.

Seuraava tapahtuma yhdistyksemme nuorille 
jäsenille on la 5.7.2014 tutustuminen Rönnvikin 
viinitilaan ja sen jälkeen meno Aitoon kirkastus-
juhlille, joissa esiintyy ainakin Sanni, Olavi Uu-
sivirta, Kolmas Nainen ja Juha Tapio.

Nuorisotapahtumien järjestelyyn mahtuu mu-
kaan, jos mielenkiintoa löytyy. Mikäli juuri Sinä 
olisit kiinnostunut, ota yhteyttä allekirjoittanee-
seen. Olemalla mukana, pääset helposti vaikut-
tamaan järjestettäviin tapahtumiin. Ilmoittaudu 
mukaan!
 Jonna Larinto 
 Nuorisovastaava
 Lartsi75@luukku.com
 Puh. 0443173800

Kuva ja teksti:
Jonna Larinto

Yhdistysten nuorisovastaavat seminaarissa  Majvikin kongressikeskuksessa.



13

Nuorisoryhmä kutsuu alle 35-vuotiaat jäsenet

Rönnvikin viinitila ja Aitoon Kirkastusjuhla -retkelle
lauantaina 5.7.2014

Aitoon Kirkastusjuhlille kiinnitettyjä 
esiintyjiä mm. Sanni, Kolmas Nainen ja Juha Tapio

Ohjelma (alustava):
Klo 14.00 Bussi lähtee Lahden linja-auto aseman turistipysäkiltä (museo-

ta vastapäätä)

Klo 15.00 Rönnvikin viinitilaan tutustuminen
•	 Viini-juustopruuvinki

Klo 16.00 lähtö Aitoon Kirkastusjuhlille
Klo 17.00 Aitoon Kirkastusjuhlat
Klo 01.30   Lähtö kotimatkalle Lahteen (heti kun viimeinen esiintyjä on esiintynyt)

Sitovat ilmoittautumiset  perjantaihin 13.6.2014 klo 16 mennessä jonna.larinto@teboil.fi
Hinta: 15€/jäsen (sis. bussimatkat & Rönnvik & Kirkastusjuhlaan pääsylippu)
Maksu 13.6.2014 mennessä Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n tilille:

Nordea  FI22 1519 3000 1116 13, viite: 16515

Mukaan mahtuu 20 nopeimmin ilmoittautunutta jäsentä!
Käy katsomassa Proplussan yhdistyksen nettisivuilta ruokavaihtoehdot ja ilmoita valin-
tasi ilmoittautuessasi. Ilmoita myös mahdollinen erikoisruokavalio, sekä mistä tulet bus-

sin kyytiin sekä kännykkänumerosi.
Huom! Sinun tulee kirjautua Proplussan sivuille! https://www.proplus.fi/ päästäksesi 

näkemään ruokavaihtoehdot.

VETERAANIJAOSTON VIERAILU 

LUHDAN TORNIIN KESKIVIIKKONA 11.6.
Lähdemme kimppakyydeillä Lahden linja-autoaseman vasemmalta laidalta entisen grillikioskin 
luota klo 13.30. Perille tultuamme käymme ensin kahvilla, jonka jälkeen Luhdan edustaja 
esittelee meille talon. Myymälään pääsemme noin klo 15.30, jonka jälkeen palaamme 
kimppakyydein takaisin linja-autoasemalle.

Mukaan mahtuu 40 ensiksi ilmoittautunutta. 
Ilmoittautumiset vastaanottaa Marja Helander
puh. 050-304 6063 tai marja.helander@kolumbus.fi. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 5.6.

Tervetuloa mukaan!
Veteraanijaosto

Retkeä odotellessa voit fiilistellä:
http://www.ronnvik.com/index.php?page=etusivu

http://www.aitoo.fi/kirkastus/
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Matkaohjelma:
Lähdemme bussilla sunnuntaiaamuna 12.10.2014 klo 7.45 Rakokiven 
pysäkiltä Nastolasta tarvittaessa vanhaa tietä Lahteen ja jatkamme
Lahden linja-autoaseman tilausajolaiturista klo 8:30 kohti Helsinkiä.  Vi-
king Linen XPRS alus lähtee Katajanokalta klo 11:30. 
Laiva saapuu Tallinnaan klo 14:00. Tallinnan satamasta bussi jatkaa 
kohti Laulasmaata (noin 35 km Tallinnasta) ja majoittuminen kylpylä 
Laulasmaalle. Hoitoja ma-ke ja päivittäin kylpylässä buffet-aamiainen 
ja päivällinen alkaen tulopäivän päivällisellä ja päättyy lähtöpäivän aa-
miaiseen.
Torstaina 16.10.2014 kotiinlähtö kylpylästä klo 12:00. Viking Linen 
XPRS alus lähtee Tallinnasta klo 18:00 ja saapuu Helsinkiin klo 20:30, 
josta bussikuljetus takaisin Lahteen ja Nastolaan. Lahdessa noin klo 
22:30, Nastolassa noin klo 22:55.

KYLPYLÄMATKA VIROON
12.10. – 16.10.2014
sunnuntai – torstai

Matkatavarat 
kätevästi bussissa 

myös
laivamatkojen 

ajan.

Voimassaoleva 
passi tai

uudenmallinen 
henkilökortti oltava 
matkalla mukana!

BONUSTA: aamujumppa salissa ma-ke 07:40 + vesijumppa 2 x matkan aikana aamulla (päivät paikan 
päällä tai ennen matkaa) 
Kylpylän paketti sisältää: Majoitus 2 hh:ssa, aamiainen ja päivällinen
6 kylpylähoitoa yhteensä (max 3 x 20 min hieronta)

Hoitojen valikoima:
Hieronta 20 min, 
Kiinteyttävä appelsiinikylpy 20 min,
Manuaalinen vedenalainen 
meriveden suihkuhieronta 20 min,
Yrttiporekylpy 20 min, 
Meren kristallien kylpy 20 min,

Rentouttava ruusuöljykylpy 20 min,
Chargot suihku 15 min.
Parafiini-osokeriittihoito 15 min,
Parafiinihansikkaat 20 min, 
Parafiinisukat 20 min, 
Suolahoito 30 min,

Infrapunasauna, Valohoito 30 min,
Sähköhoito, Ultraäänihoito, 
Magneettihoito,
Inhalaatio, Korvakynttilät, 
Vesivoimistelu, Aamuvoimistelu, 
Sauvakävely ryhmässä

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Gunilla Ilmonen, puh. 0400 498 202
Maksu Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n tilille FI67 1519 3006 1033 66, 
viite 1449, viimeistään 10.9.2014 
 

  
kylpylä Laulasmaa Spa
hinta 295 €/hlö

Hintaan sisältyy: 
- bussimatkat  Lahti-Helsinki m/p, Tallinna-Laulasmaa m/p 
- laivamatkat kansipaikoin Helsinki-Tallinna m/p
- kylpylän puolihoitopaketti (H1 lisämaksu 88 EUR)

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapalvelu Liisa Hietala Oy 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja.

Veteraanijaoston tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille, mikäli tilaa jää. 
Jos kiinnostuit jostain, ota rohkeasti yhteyttä tapahtuman yhteyshenkilöön. HUOMIO !
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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 2014

VETERAANIEN VIERAILU EDUSKUNTAAN
Kansanedustaja Jouko Skinnarin kutsumana

torstaina 18.9.
klo 12.30 - noin klo 19.30

Bussi lähtee Lahden linja-autoaseman 
tilausajolaiturista 
kartanon edestä. 
Perillä pääsemme tutustumaan eduskuntataloon, 
seuraamaan eduskunnan kyselytuntia sekä juomme 
kahvit                                               
ja keskustelemme Jouko Skinnarin kanssa 
ajankohtaisista asioista.     

Osallistumismaksu maksettava 11.9. mennessä
Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry,

Veteraanijaoston tilille FI67 1519 3006 1033 66  viite 1465

Tervetuloa mukaan!
Veteraanijaosto

      
      Hinta 10 €

Ilmoittautumiset sitovasti 
11.9. mennessä puh. 050-304 6063

tai marja.helander@kolumbus.fi.

Kuva:Eduskunta

Lahden  Seudun Toimihenkiöt Pro ry:n 

VETERAANIJAOSTO
järjestää:
Kesäteatterimatkan Heinolaan 
torstaina 24.7.14 klo 14.00

”Ilmasta rahaa”
Lähtö klo 12.30 linja-autoaseman turistipysäkiltä (Historiallisen Museon puolelta) 

Lipun hinta 30 euroa (ei sisällä väliaikatarjoilua)

Sitovat ilmoittautumiset ti 24.6.14 mennessä Marja Helander puh. 050 304 6063 tai

marja.helander@kolumbus.fi

Maksu Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n tilille 
tili no FI67 1519 3006 1033 66, viite 1452

Tervetuloa mukaan viihtymään!
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Ota käyttöön sähköinen Proplus-palvelu
Proplus-palvelu on jäsenten virtuaalinen asiointi- ja seurustelutila.  Sieltä löydät edunvalvon-
tasi koko paletin. Voit esittää jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä asiantuntijoille sekä pitää yh-
teyttä pro kavereihisi.

Proplussaan kirjaudutaan jäsennumerolla 
Proplus löytyy suoraan osoitteesta www.proplus.fi tai Ammattiliitto Pron etusivulta www.proliit-
to.fi -> Proplus jäsenelle. Palveluun kirjaudutaan jäsennumerolla. Kirjautumisen jälkeen kannat-
taa ihan ensimmäiseksi tarkistaa omat jäsentiedot ja tutustua palvelun ominaisuuksiin. 

Palvelukanavat nyt käytössä
Proplussassa on viime syksyn aikana otettu käyttöön Pron asiantuntijoiden ylläpitämiä palvelu-
kanavia. Ne ovat palvelupisteitä, jossa voit itsenäisesti löytää tarvitsemaasi tietoa ja materiaalia. 
Lisäksi siellä liiton asiantuntijat auttavat ja antavat tietoa jäsenyyteen ja edunvalvontaan liittyvis-
sä asioissa. Palvelukanavista käytössäsi ovat jo jäsenpalvelukanava, koulutuskanava ja kehityska-
nava. Työsuhdepalvelukanava otetaan käyttöön myöhemmin. 

Jäsenpalvelukanavaan on koottu kaikki jäsenyyteen liittyvät asiat ja materiaalit. Kanavan kautta 
voit mm. lähettää palvelupyynnöt asiantuntijoille tai tehdä viitteen jäsenmaksun suorittamiseen 
kaikkina vuorokauden aikoina: Jäsentietojen ylläpito – Siirry jäsentietoihin ja maksuviitteen luo-
minen. Koulutuskanavalta löydät Pron koko koulutustarjonnan ja sitä kautta myös ilmoittaudut 
koulutukseen. Käyttötuki- ja kehityskanava sisältää ohjeita ja siellä voit pyytää käyttötukea Prop-
lus-palvelun käyttöön sekä antaa ideoita Proplussan kehittämiseen. Pro käyttötuki- ja kehityspal-
velukanavalta löytyy myös koko Proplussan käyttöön liittyviä opastusvideoita, kannattaa katsoa.

Ryhmä vaikka jäsenten mölkkyporukalle
Proplussan käyttö perustuu ryhmiin. Jokainen jäsen on jäsenrekisteritietojen perusteella sijoitet-
tu omaan yhdistysryhmään, sopimusalaryhmään, mahdollisen luottamustehtävän oikeuttavaan 
ryhmään, ja kaikki kuuluvat Ammattiliitto Pro-ryhmään. Lisäksi jokainen jäsen voi perustaa omia 
ryhmiä ja kutsua sinne toisia prolaisia. Myös ryhmien toimintaperiaatteisiin ja perusominaisuuk-
siin liittyvä opastusvideo löytyy käyttötuki- ja kehityspalvelukanavalta. 

Ole pro, kirjaudu Proplussaan! Lähde: Ammattiliitto Pron jäsenkirje


