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Puheenjohtajan 
Palsta

Kansikuva:  Riikka Pasanen

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

Uusi hallitus toimintakaudeksi 2015-2016 on 
valittu 19.3.2015 vuosikokouksessa. Kiitän luot-
tamuksesta ja jatkan työskentelyä yhdistyksen 
puheenjohtajana. Ympärilleni valittiin loistava 
porukka toimijoita, jotka on esitelty tarkemmin 
tämän lehden sivuilla. Toivon meille kaikille hy-
vää yhteistyötä ja keskustelevaa ilmapiiriä.

Pron yhdistyksille asettamia tavoitteita tutkim-
me järjestäytymisseminaarissa 28.3.2015. Tär-
keimmät tavoitteet ovat edunvalvonta, jäsenten 
hankkiminen ja jäsenten pysyminen, jäsenistön 
aktivoiminen, tilaisuuksien järjestäminen jä-
senistölle sekä hallinnon pyörittäminen. Näitä 
tavoitteita peilaten teimme suunnitelmia tälle 
kaudelle. Seuraa tiedotusta ja hyödynnä itsellesi 
mahdollisuuksien mukaan! 

Palkansaajaliittojen päätös selvittää uuden 
keskusjärjestön perustamista on mielestäni hy-
vä asia. Uusi keskusjärjestö tarkoittaa kokonaan 
uudelta pohjalta muodostettavaa keskusliittoa. 
Haastetta riittää mutta ainakin itselleni on me-
dian asiasta uutisoiman perusteella muodostunut 
tunne, että asiaan on vahva tahtotila. Se lienee 

työskentelyyn hyvä motivaattori. STTK:n ja 
SAK:n liitot ovat mukana laajalla rintamalla. 
Akavan liitoista on mukana näillä näkymin yk-
si tai kaksi. Mahdollisesti perustettavan uuden 
keskusjärjestön 1,7 miljoonalla jäsenellä olisi 
paljon ammattitaitoa ja painostusvoimaa. Se 
olisi vahvempi vaikuttaja neuvottelu - ja sopi-
japöydässä, yhteiskuntavaikuttamisessa ja elin-
keinopoliittisessa edunvalvonnassa. Seuraamme 
mielenkiinnolla asian etenemistä.

Eduskuntavaalit lähestyvät. Taidan siirtyä kir-
joittamisen parista hakukoneelle tutkimaan so-
pivaa ehdokasta. Muistakaa äänestää henkilöä, 
joka lupaa ajaa teille tärkeitä asioita eteenpäin. 
Vaalien jälkeen on hyvä olla yhteydessä edus-
kuntaan päässeisiin vaikuttajiin esim. sähköpos-
titse. Ei päästetä heitä liian helpolla vaan ollaan 
matkassa mukana seuraavat neljä vuotta.

Mukavaa kevättä ja iloa jokaiseen päivään!

Saija Kettunen

LAHDEN SEUDUN TOIMIHENKILÖT PRO RY HALLITUS 2015-2016

Puheenjohtaja Saija Kettunen,  Varapuheenjohtaja Jani Oravala,  Taloudenhoitaja Erkki Turtiainen,
Sihteeri Timo Pikkarainen,  Jäsensihteeri Jaana Seppälä,  Virkistysvastaava Kirsi Perttula, 

Edunvalvontavastaava + Proklubit ja jäsenhankinta  Juha Mourujärvi,  Koulutusvastaava Marko Heino, 
Nuorisovastaava Petri Lehtinen, Tiedotusvastaava Riikka Pasanen.



3

Avoimet ovet 

yhdistyksen 

toimistolla

Vapun päivänä 1.5. 

klo 10-11.30

Tarjolla 

pientä 

suolaista

kuplivan 

kera!

Tarjoilun lomassa 
mukavaa jutustelua!

TERVETULOA!

Vuosilomakoulutus, 
lomaile lain ja säädösten mukaan

Tule mukaan Ammattiliitto Pron koulutusiltaan kuuntelemaan miten vuosiloma 
ansaitaan, miten loma-ajan palkka ja lomaraha lasketaan. 
Mitä tapahtuu kun työnantaja siirtää lomaasi?

Koulutusilta alkaa klo 17.30 ja kestää noin kolme tuntia.

Tilaisuuden alussa tarjoillaan iltapalaa klo 17.00. Koulutus on ilmainen ja on tarkoitettu Pron jäsenille. 
Ilmoittaudu sähköisesti liiton sivuilta Proplussan kautta. Lisätietoja: koulutus@proliitto.fi

15.04. HELSINKI Ammattiliitto Pro, Pääkonttori

04.05. LAHTI Scandic Lahti

Ilmoittautumisohje koulutuksiin: Kirjaudu Proplussaan/ klikkaa oikeassa reunassa olevaa laatikkoa/ proplus 
koulutuspalvelukanava/ klikkaa koulutustarjonta ja ilmoittautuminen/ koulutuskaaviosta klikkaa 1.1 Jäsenkou-
lutus ja sivun alareunaan aukeaa listaus, josta pääset valitsemaan ja ilmoittautumaan haluamaasi koulutukseen.

Hauskaa Vappua!



4

Olen Jani Oravala, 41-vuotias 
Lahtelainen. Synnyin Nastolassa, 
josta muutimme parin vuoden jäl-
keen Lahteen Launeelle. Nykyään 
asun vaimon ja neljän lapseni kans-
sa Nikkilässä.  Opiskelin Lahden 
ammattioppilaitoksessa kirvesmies-
linjalla sekä Lahden teknillisessä op-
pilaitoksessa kone- ja metallilinjalla. 
Armeijan suoritin panssaripataljoo-
nassa pioneerina. Valmistumisen jäl-
keen pääsin töihin Kuusakoski Oy:n 

Marko Heino, 47-vuotias kone-
teknikko Heinolasta. Olen kolmen 
tytön isä, neljän lapsenlapsen vaari, 
perheeseeni kuuluu myös avovaimo 
sekä Ykä koiruus. Täällä hetkellä 
työskentelen Makron Oy:n Hollolan 
toimipisteessä työnsuunnittelijana, 
Makronille siirryin Vaahdolta 2013, 
missä  toimin työnjohtotehtävissä 
melkein kymmenen vuotta. 

Harrastuksiini kuuluu salibandy, 
toimin myös SB Heinolan ikämies 
porukan vetäjänä / yhteyshenkilönä. 
Olen myös innokas kalassa kävijä, 
pilkkiminen, uistelu ja jigaus lajeina. 

Heinolan tehtaille kunnossapito-
osastolle, jossa toimin tällä hetkellä 
kunnossapitopäällikkönä. 

Luottamusmiehenä olen toiminut 
vuodesta 2006 lähtien. Yhdistyksen 
hallitustyöskentely tuli tutuksi Hei-
nolan Pro ry:ssä vuosina 2009 - 2014.

Omille harrastuksille ei paljon 
aikaa jää, mutta kerran vuodessa, 
yleensä syksyllä, pitää päästä Lapin 
maisemia ihailemaan.   

Kierrän myös jonkin verran kalastus-
kisoja, vaihtelevalla menestyksellä. 
Uusimpana harrastuksena minulla 
on kunnallispolitiikka. Tällä hetkellä 
toimin Heinolan kaupunginvaltuus-
tossa Perussuomalaisten valtuutettu-
na sekä kaupunginhallituksen jäse-
nenä. 

Muita luottamustehtäviä ovat Hei-
nolan Perussuomalaisten hallituksen 
ja valtuustoryhmän puheenjohtaja, 
Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 
jäsen sekä Päijät- Hämeen joukko-
liikennelautakunnassa Heinolan kau-
punginhallituksen edustajana.

Hallituksen uudet jäsenet

Yhdistyksen hallitus valitsi 
vuoden 2014 luottamusmiehek-
si Jukka Mandelinin Kemppi 
OY:stä. Jukka on pitkän luotta-
musmiesuran aikana ajanut sin-
nikkäästi jäsenten etuja. Pitkä-
jänteinen työ, kiinnostus asioihin 
ja huolehtiminen omasta osaami-
sesta ovat olleet hänelle tärkeitä. 
Työn jälki on kiitettävää ja siitä 
syystä haluamme häntä palkita. 
Onnea Jukka!

Saija Kettunen

Vuoden 2014 luottamusmies

Mandelinia onnitteli vuosikokouksen puheenjohtaja Erkki Heinisalo ja 
yhdistyksen puheenjohtajana jatkava Saija Kettunen.
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Ideointi vaatii mielestäni puitteet, jotka poikkeavat 
arkisista toimipaikoista. Luhdan tornin kokoustilat 
kahdennessatoista kerroksessa olivat kiehtovat näky-
miltään ja todella hienostuneella tyylillä sisustettu. 
Uusi hallituksemme sekä edustajat veteraanien johto-
kunnasta olivat suunnittelemassa päälinjoja tulevalle 
toimikaudelle. Taktiikkana käytimme yksilöideoin-
tia, parin kanssa keskustelua ja sitten tyhjensimme 
niistä syntyneet ajatukset fläppitaululle. Syntyi neljä 
fläpillistä tavaraa, joten emme ainakaan laiskoja ol-
leet. Niistä sitten merkitsimme kukin kolme itselle 
tärkeintä ja päädyimme eniten ääniä saaneisiin tapah-
tumiin. Niitä on tarkoitus jatkojalostaa vuoden aikana 
eri toimintaryhmien toimesta. ”Yhdistys tutuksi ilta, 
avoimet ovet Heinolan majalla, rapuilta Heinolan ma-
jalla” valikoituivat kolmeksi varmasti toteutettavaksi 
tapahtumaksi. Fläpit laitamme toimiston seinälle ja 
toimintaryhmät saavat niitä hyödyntää vuoden varrel-
la kykynsä  mukaan. 

JÄRJESTÄYTYMISSEMINAARI 
28.3.2015 

LUHDAN TORNISSA

Järjestäytymisseminaariin osallistuneet vasemmalta: Petri Lehtinen, Kirsi Perttula, Jussi Humalisto, Juha Mourujärvi, 
Riittä Erviä, Saija Kettunen, Arto Tuomikoski, Gunilla Ilmonen, Jani Oravala, Erkki Heinisalo, Kalevi Ruuhijoki, Timo 
Pikkarainen, Erkki Turtiainen.

Päivän aikataulu muodostui tiukaksi. Emme eh-
tineet käydä ryhmittäin suunnitelmia lainkaan läpi. 
Tämä työ jää ryhmien itsenäiseksi tehtäväksi vetäjien 
johdolla.

Heinolan majalle loimme käytännön pelisäännöt. 
Tarkoituksena on lisätä jäsenten tietoisuutta kivasta 
paikasta Ruotsalaisen rannalla. On mahtava jäsenetu 
varata majaa omaan käyttöön tai käyttää sitä jäsenille 
vapaina ajankohtina (keskiviikot ja koko heinäkuu). 
Sekä Nastolan että Heinolan majoille hankimme uu-
det grillit kevään aikana. Molemmilla majoilla järjes-
tetään kevät talkoot toukokuussa. 

Kiitos hyvästä päivästä!

Saija Kettunen
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Lahden seudun toimihenkilöt Pro ry jatkoi Heino-
lan Pron ry ajoilta perinteiseksi muodostuneiden pilk-
kikilpailujen järjestämistä jäsenille Hevossaaren Tek-
nisten Majalla  14.3.2015. Pilkkikilpailujen lisäksi oli 
majalle varattu ohjelmaa myös pilkkijöiden perheen-
jäsenille. Orimattilan Samoilijoiden partiolaiset lei-
kittivät lapsia ja lapsenmielisiä, ohjelmassa oli mm. 
Hännänryöstöä ja Kirkonrottaa, hämähäkinseitistäkin 
pääsivät lapset taiteillen kulkemaan, nähtiinpä verkon 
luona jopa Hämähäkkimies.

Lauantain keli oli mitä mahtavin. Yöpakkasten jäl-
jiltä jäällä oli hyvä liikkua ja aurinko lämmitti täydel-
tä terältä. Jäälle lähtikin tusinan verran miehiä ja nai-
sia toiveikkaina kairojen kanssa ja saman verran ihan 
vain kävelemään ja nauttimaan auringon paisteesta ja 
maisemista. 

Kilpailu oli kaiken kalan -kilpailu ja pilkkiaika oli 
kolme tuntia eli takaisin rannassa piti olla klo 12. Tä-
nä vuonna kilpailun punnitsija pääsi melko helpolla 
edellisvuosiin verrattuna. Paremmuus saatiin kuiten-
kin ratkaistua ja kaikille maistui lopuksi Seijan val-
mistama lohikeitto ja voileivät.

Pro -sarjan voitti Matti Heikkinen ja perhe -sarjan 
voitti Pirjo Heikkinen. Kiitos kaikille mukana olleille 
ja Onnittelut voittajille! 

teksti Jani Oravala

kuvat Riikka Pasanen

Pilkkikisa hienossa säässä!

Saija odottelee tärppiä

Seittiin sekaantuneet!
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Naisten voittaja

Miesten voittaja

Kuvia jäältä ja rannalta

Tuvassa oli tungosta

Seittiin sekaantuneet!

Saahan ainakin aurinkoa!

Rannalla odottajat

Palkinnot odottavat voittajia
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Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n sääntömää-
räinen vuosikokous pidettiin 19.3.2015 yhdistyksen 
toimistolla Hämeenkadulla. Yhdistyksen puheenjoh-
tajana jatkaa Saija Kettunen ja hänen lisäkseen hal-
lituksessa toimii yhdeksän jäsentä. Varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Jani Oravala, sihteerinä jatkaa Timo 
Pikkarainen ja rahastonhoitajana Erkki Turtiainen. 

VUOSIKOKOUS
Jäsensihteerinä jatkaa Jaana Seppälä sekä tiedottaja-
na Riikka Pasanen. Juha Mourujärvi jatkaa jäsenhan-
kintavastaavana sekä uutena edunvalvontavastaavana 
Jaana Lehvosen jättäytyessä hallituksesta pois. Kirsi 
Perttula toimii edelleen virkistysvastaavana ja Petri 
Lehtinen siirtyi nuorisovastaavaksi. Koulutusvastaa-
van pestiä tuli uutena hoitamaan Marko Heino.

Vuoden 2015 hallitus, vasemmalta: Petri Lehtinen, Saija Kettunen, Timo Pikkarainen, Jani Oravala, Erkki Turtiainen, 
Juha Mourujärvi, Jaana Seppälä ja Kirsi Perttula, kuvasta puuttuu Marko Heino ja Riikka Pasanen.

Lahden Seudun Toimihenkilöillä on Nastolan majan 
lisäksi toinen virkistysalue Heinolan Hevossaaressa. 
Alueella on päärakennus, aitat yhteensä kahdeksalle 
yöpyjälle, rantasauna, huussi/varasto ja vene. Mökis-
sä on kaasuliesi ja takka, omat astiat ja lakanat sekä 
juomavesi on vietävä mennessä. 

Yhdistyksen jäsenet voivat varata majaa omaan 
käyttöön seuraavasti:  Varausaika on varattavina päi-
vinä klo 13.00 – seuraava päivä klo 12.00. Hinta on 50 

HEINOLAN KESÄMAJA
euroa. (poikkeuksena keskiviikkoillat ja koko heinä-
kuu, jolloin maja on jäsenten yhteisessä vapaakäytös-
sä). Maja varataan laittamalla sähköpostia majaisäntä 
Arto Tuomikoskelle arto.tuomikoski@versowood.fi

Hän vahvistaa varauksen ja toimittaa viikoittain va-
rauslistan sovittuun paikkaan, josta varaaja saa nou-
taa avaimen. Jäsenkortti on oltava mukana avainta 
noudettaessa. Majan vuokramaksu suoritetaan tilille 
FI22 1519 3000 1116 13. 
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Hyväksyvä tietoinen läsnäolo (Mindfulness) antaa keinoja mm. stressinhallintaan ja kiireen 
taltuttamiseen. Illan aikana teemme harjoitteita, joita voimme hyödyntää sekä töissä että 
vapaa-ajalla. Kiinnitämme myös huomiota tässä hetkessä oloon ja tietoisuuden lisäämi-
seen. 

Tilaisuus kestää n. 2,5 tuntia. Tilaisuuden puolivälissä tarjotaan kevyt iltapala. 
Mukaan mahtuu 30 jäsentä.
 
Sitovat ilmoittautumiset 29.4.2015 mennessä sähköpostitse Jaana Seppälälle 
jasensihteeri_lsth@hotmail.com

Koulutukseen on omavastuu 10 €. Maksuohjeen saat paluuviestinä kun olet ilmoittautunut. 

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n 
edunvalvonta- ja koulutusryhmät järjestävät

Mindfulness-illan

torstaina 7.5.2015 alkaen klo 17.00

yhdistyksen toimistolla, Hämeenkatu 15, 3 krs.

Kouluttajana Mindfulness-ohjaaja CFM ® Liisa Lähteenmäki

www.olot.fi
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Luottamushenkilö
tule viettämään rentouttavaa

saunailtaa 
keskiviikkona 29.4. klo 17.30.-21.30

Vapaudenkadun Toriklubille.
Ohjelmassa ajankohtaista asiaa jonka jälkeen saunat ja 

ruokailu.
Ilmoittautumiset 22.4. mennessä 
juha.mourujarvi@koskisen.com

Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry
 täyttää tänä vuonna 85 vuotta. Varaa jo kalenteriin 30.-31.10.2015,  

vietämme suuria juhlia laineilla risteillen.
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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

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

RETKI 
MOOTTORIPYÖRÄMUSEOLLE.

Elokuussa koko perheen tapahtuma Jokimaan ravikeskuk-
sessa. Luvassa ravien lisäksi myös muuta kivaa.  Tarkem-
mat tiedot lähemmin Proplussassa. Kirjaudu palveluun ja 

seuraa ilmoittelua.

ennakkoilmoitus

Lahden Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n Veteraanijaosto järjestää retken 
Suomen Moottoripyörämuseolle, Veistämönkatu 1 B Lahti, torstaina 

21.05.2015 klo 13.00 

Museon luoja, rakentaja ja sielu Riku Routo esittelee upean kokonaisuuden 
Vesijärven rannalla.

Opastus ja kahvitarjoilu 10 euroa / osallistuja.
Ennakkoilmoittautumiset 16.05.2015 mennessä: p.050 4952855 

tai sähköpostilla:
pauli.a.saarinen@gmail.com

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

4
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Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen 
kertoo, miksi liitto päätti ensimmäisenä 

ammattijärjestönä Suomessa perustaa oman 
televisiokanavan, ProTV:n. 
Aukaise kanava osoitteesta 

http://www.protv.fi/tervetuloa-protvhen/

ProTV on avattu. 


