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Puheenjohtajan 
Palsta

Kansikuva:  Kirsi Perttula

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

Käymme tarmokkaina kohti syystuulia ja tuiver-
ruksia. Asuinympäristömme rikkaus on vaihtuvat 
vuodenajat ja niiden mukanaan tuoma ainainen 
muutostila. Uusi vuodenaika tuo mukanaan uut-
ta ihmeteltävää ja tekemistä. Kesän uintireissut ja 
pyöräilyretket vaihtuvat sieniretkiin ja pimenevi-
en iltojen kynttiläillanistujaisiin. 

Yhdistyksemme hallitus on aktivoitunut syys-
toimintaan. Elokuussa ideoimme yhdessä ja mie-
timme miten kehittäisimme toimintaamme. Lu-
kuisista ideoista valitsimme kolme toteutettaviksi 
ja kaikki ne liittyvät jäsentemme hyvinvoinnin li-
säämiseen. Tarkoituksena on jatkaa asioiden työs-
töä pienryhmissä syksyn aikana. Kerromme niistä 
lisää Proplussassa ja lehdessämme. 

Parhaillaan tätä kirjoittaessani on 50 jäsentäm-
me seilaamassa Elbattarella Päijänteellä. Pieni 
joukko rohkeita jäseniä kävi kiipeilemässä Yoga-
rocksin kiipeilyseinällä viime viikolla. Tulossa on 
mielenkiintoinen yritysvierailu Nastolan Novar-
tille ja paljon muuta kehittävää ja rentoa ajanvie-
tettä kivojen ihmisten seurassa. Ollaan aktiivisesti 
mukana tapahtumissa!

Käyn pienen henkisen taistelun mielessäni, kun 
tässä mietin mistä kirjoittaisin. En haluaisi kirjoit-
taa mitään ikävää enkä mieliä raskauttavaa. Ihan 

lyhyesti vain. Muutosvoimat jylläävät työpaikoil-
la. Globalisaatio, automaatio ja mobiilipalvelut 
ovat uhka perinteisille työpaikoille. Työtä tehos-
tetaan tehostamasta päästyäänkin. Perinteisiä am-
matteja on häviämässä kokonaan ja olemassa ole-
vat työnkuvat muuttuvat. Mikään ei riitä. Osak-
keenomistajat vaativat vaatimasta päästyään. 
Vaikeista tilanteista huolimatta pidetään pää pys-
tyssä ja ollaan ylpeitä omasta osaamisestamme. 
Vältetään piiloylitöitä, koska palkkaa maksetaan 
vain sovitusta työajasta. Oma vapaa-aika on lii-
an arvokasta ilmaiseksi myytäväksi. Työ ei lopu 
vaikka sitä tekisi kellon ympäri. Jatkuvasti tois-
tuvien yt-neuvotteluiden ja niistä seuranneiden 
irtisanomisten takia työt kasaantuvat entistä pie-
nemmälle porukalle. On todella pidettävä omasta 
jaksamisestaan huolta ja taakan tuntuessa liian 
raskaalta on otettava asia esille esimiehen, luotta-
musmiehen, työsuojeluvaltuutetun, työkaverin tai 
työterveyshuollon henkilön kanssa. 

Proplussasta kannattaa tarkastaa liiton järjestä-
mä syksyn koulutustarjonta. Itsensä kehittäminen 
on kuin laittaisi rahaa pankkiin J

   Mukavaa syysaikaa,
   Saija Kettunen
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Nastolassa keskiviikkona 24.9.2014 klo 17
Kokoontuminen klo 17.00 konttorin pääoven eteen, osoitteeseen: Kouvolantie 225, 

15560 Nastola.
Kuljetukset omilla autoilla tai kimppakyydein.

(Pääoven edessä oikealla vierasparkkeja sekä vasemmalla parkkialueen päässä vierasparkkeja merkattu 
liikennemerkillä.)

Lahden seudun Toimihenkilöt Pro ry:n 
edunvalvontaryhmä järjestää yhdistyksen jäsenille 

yritysvierailun:

NOVART OY:lle

Suomen suurin keittiökalusteiden valmistaja

Novart on Suomen suurin keittiöitä, kylpyhuonekalusteita ja säilytysjärjestelmiä valmistava yritys. Novartin modernilla, alan 
huippu-teknologialla varustetussa tehtaassa Nastolassa on perinteet keittiökalustevalmistuksessa 70 vuoden ajalta.

Yhtiöllä on vahva markkina-asema sekä projektimyynnissä että kuluttajakaupassa. Projektimyynnissä asiakkainamme ovat 
suomalaiset rakennusliikkeet ja rakennuttajat, joille tarjoamme palvelua suunnittelusta aina kalusteiden asennukseen asti. 

Kuluttajakaupassa yksityisasiakkaita palvelevat maan laajuisesti tuotemerkkiemme erikoismyymälät tai valitut kauppaketjut.

Novart toimittaa päivittäin n. 100 asiakastoimitusta suomalaisiin koteihin.

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

Ilmoittautumiset perjantaihin 19.9.2014 mennessä sähköpostitse: jaana.lehvonen@uponor.com
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Kevät on ollut henkilövaihdosten osalta merkittävi-
en muutosten aikaa ammattiliittomme johdossa.

Antin siirryttyä puolueensa puheenjohtajuuden 
myötä valtionvarainministerin tehtäviin, voitaneen 
todeta että yhteiskunnallinen vaikuttaminen toteutuu 
liiton tekemisessä monella eri tapaa.  Tosin tässä ta-
pauksessa ei voi olla enää liittomme palveluksessa, 
kuten hyvin tiedämme. Yhteiskunnallinen vaikutta-
minen on osa tärkeää edunvalvontatyötä ja siksi on 
tärkeää, että jatkossakin on runsaasti prolaisia ihmisiä 
vaikuttajapaikoilla eri luottamustehtävissä. Tämä sen 
takia, että saamme luotua vahvan verkoston yhdistys-
ten, aluetoiminnan ja keskusjärjestötoimijoiden välil-
lä. Vahva verkostoituminen antaa hyvät mahdollisuu-
det vaikuttaa jäsenistön kannalta tärkeisiin asioihin, 
niin alueellisesti kun valtakunnallisestikin. Yhteis-
kunnallisissa luottamustehtävissä on tilaisuus verkos-
toitua eri sidosryhmiin, mikä antaa mahdollisuuksia 
hyödyntää kontakteja myös jäsenten edunvalvontaan 
liittyvissä tehtävissä.

Liiton johtoon valittiin pitkäaikainen ammattiyhdis-
tysaktiivi Jorma Malinen, joka on tehnyt edunvalvon-
tatyötä monissa eri rooleissa jäsenistön hyväksi. 

Valinnan myötä siirtymävaihe puheenjohtajavaih-
doksen osalta jäi kohtalaisen lyhyeksi, joka oli erittäin 
hyvä asia liiton toimintakyvyn kannalta. Palkansaa-
jien puolesta neuvotellaan tällä hetkellä erittäin suu-
rista asioista, kun työeläkejärjestelmän uudistamiseen 
haetaan ratkaisua työmarkkinajärjestöjen välillä. Täs-
sä asiassa on myös ammattiliitto Prolla sanottavansa, 
yhtenä Suomen merkittävimmistä ammattiliitoista.

Kaikki ei kuitenkaan tapahdu ”Kehä III:n sisäpuo-
lella”.  Aktiivinen yhdistystoiminta, aluetoiminta ja 

Tervehdys hyvät Lahden seudun 
toimihenkilöiden jäsenlehden lukijat.

yhdistysten yhteistoiminta pitää toiminnan virkeänä 
ja mahdollistaa monipuolista toimintaa jäsenistölle 
ja aktiiveille. Vireä toiminta luo myös hyviä edelly-
tyksiä innostaa lisää ns. rivijäseniä mukaan aktiivi-
toimintaan yhdistyksiin ja työpaikoille. Työpaikoille 
tarvitaan lisää henkilöitä, jotka ovat valmiita otta-
maan vastuuta eri tehtävissä henkilöstön edustajina. 
Tavoitteenahan on, että mahdollisimman monella jä-
senellä olisi työpaikallaan luottamusmies tukenaan. 
Tässä kaikkien toimijoiden työ on yhtä arvokasta ja 
tärkeää, jotta hyviin tuloksiin päästään. Jokainen kun 
tekee parhaansa ja hyvää yhteistyötä muiden aktiivi-
toimijoiden kanssa, niin varmasti tavoitteet ovat saa-
vutettavissa.

Jorman puheenjohtajavalinnan myötä edustajisto 
oli vailla puheenjohtajaa. Erinäisten vaiheiden jäl-
keen päädyttiin ratkaisuun, että teollisuussektorin 
puheenjohtajaksi esittämä henkilö toimii tehtävässä 
vaalikauden loppuun.

 Terveisin

 Osmo Salo,  Edustajiston puheenjohtaja 

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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Nuoriso-osasto järjestää:

K E I L A I L T A

perjantaina 26.9.2014
klo 18.00 - 19.00 keilausta Lahden keskustan keilahallissa.

klo 19.00 -> ruokailu Manhattan SteakHousessa

Omavastuu 5 euroa maksetaan vahvistuksen jälkeen

yhdistyksen tilille  FI22 1519 3000 1116 13 viite 16515

Ilmoittautumiset viimeistään pe 19.9. mennessä osoitteeseen jonna.larinto@gmail.com

Ennakkoilmoitus:

virkistysryhmän rentouttava reissu

Flamingo Spa 
kylpylään 18.10.
Ilmoitus tulossa Proplussan 

sivuille syyskuussa

Tiesitkö?
Muistitko?

Jäsenkortissasi on matkustajavakuu-
tus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä 
ammatillinen vastuuvakuutus.

Lisäksi saat alennusta vakuutuksista, 
polttoaineista, laivamatkoista ja aika-
kausilehdistä.

Näistä ja muistakin hyödyllisistä 
eduista saat lisää tietoa Ammattiliitto 
Pron nettisivuilta.
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Pro:n aktiivi-ilta

Hyvinvointi yt-melskeessä

Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, Pro-klubivastaavien lisäksi iltaan ovat tervetullei-
ta kaikki asiasta kiinnostuneet jäsenet.

Aluksi tarjolla pientä iltapalaa. Tilaisuus on jäsenille ilmainen. Ilmoittautumiset 9.10. mennes-
sä Päivi Saalastille

(paivi.saalasti@storaenso.com)

Torstaina 16.10. alkaen klo 17.00
Yhdistyksen toimistolla, Hämeenkatu 15, 3.krs

Vetäjänä Pro:n sopimusala-asiamies Eija Kiviniemi

Henkilöstön ja erityisesti luottamushenkilöiden jaksaminen on koetuksella yt-neuvot-
telujen aikana. Ja kun neuvottelut on käyty, alkavat uudet haasteet.

Koulutusillassa käydään läpi yt-neuvotteluihin liittyviä asioita erityisesti jaksamisen ja 
hyvinvoinnin näkökulmasta.

Pro-liiton koulutusilta jäsenille:
 Positiivista puhuria työpaikoille

13.10.2014 Cumulus Lahti

”Meidän työpaikalla elämä ei ole pelkkää työntekoa, meillä on hyvä työil-
mapiiri ja palkoista puhutaan avoimesti”

 
Tule kuuntelemaan miten teidänkin työpaikalla saadaan muutospuhuri, 

jonka avulla voit konkreettisesti vaikuttaa työpaikkasi asioihin!

Koulutusilta alkaa klo 17.30 ja kestää noin kolme tuntia. Tilaisuuden alussa 
tarjoillaan iltapala klo 17.00. Koulutus on ilmainen ja on tarkoitettu Pron 

jäsenille. Ilmoittaudu sähköisesti liiton sivuilta Proplussan kautta. 

Lisätietoja: koulutus@proliitto.fi
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TERVETULOA

KESÄMAJAN 
SYYSTALKOOT
7.10.2014 alkaen noin klo 16.30.

Tule laittamaan majaa talvikuntoon ja nos-
tamaan laituri järvestä talviteloilleen.
Haravoidaan ja järjestellään pihaa talven 
varalle.
Yhdistys tarjoaa pientä purtavaa ja lopuksi 
vielä saunotaan.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 3.10.2014 
sähköpostilla  kalevi.ruuhijoki@gmail.com 
tai puh. 040 589 5892 niin osaamme varautua tarjoiluun.

Jäsentietojen muutokset Pro-liittoon

Varmista, että jäsentietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Osoit-
teenmuutokset siirtyvät suoraan Väestörekisteristä, ellei 
niissä ole luovutuskieltoa.

Muutoksista ilmoitetaan jäsenrekisteriin
Mikäli asiasi koskee sopimusalan muutosta, työnantajan tai työpaikan muutosta, jäsenmaksuviitteiden 
tilausta, yhdistyksen vaihtoa tai eläkkeelle siirtymistä, voit ilmoittaa siitä Ammattiliitto Prolle verkossa 
sähköisellä muutosilmoituksella.

Maksuvapaus
Prossa jäsenmaksuja ei tarvitse maksaa ajalta, jolta ei saa palkkaa. Jäsenmaksuista vapautumisen syy 
sekä alkamis- ja arvioitu päättymisaika jäsenen on itse ilmoitettava liiton jäsenrekisteriin heti kun maksu-
vapautus alkaa. Työnantajilta ja viranomaisilta Proliitto ei saa tietoja esim. äitiyslomista tai pitkistä sairas-
lomista. Hyväksyttävät maksuvapautuksen perusteet ovat luettavissa Proplussan jäsenpalvelukanavalta 
sekä siellä voi tehdä oman maksuvapausselvityksen suojatun yhteyden kautta. 

Osoitteenmuutokset
Osoitteenmuutokset välittyvät Proliitolle suoraan Väestörekisteristä, ellei niissä ole luovutuskieltoa. 
Muutokset jäsen voi tehdä myös itse suoraan omiin tietoihin Proplussan jäsenpalvelukanavalta suojatun 
yhteyden kautta.

Jäsenkortti
Jos jäsenkorttisi on kadonnut tai se on viallinen, sen voi tilata lähettämällä Proliitolle palvelupyyn-
nön Proplussan jäsenpalvelukanavalta tai sähköpostitse osoitteeseen: jasenasiat@proliitto.fi
                       lähde: proliitto.fi
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Ajatuksia Helsinki retkeltä 6.6.2014
Kesäkuinen viikonloppu alkoi hauskalla retkellä 

Helsinkiin. Matkasimme aluksi Pron toimistolle Ruo-
holahteen. Siellä Pron järjestövastaava Juha Kähärä 
kertoi meille ajankohtaiset kuulumiset liiton näkö-
kulmasta. Keskusteluakin syntyi mukavasti mm. jä-
senyys asioista, paikallisesta sopimisesta, työllisyys-
tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Kiertelimme 
toimistotilat sekä tutkimme Unitorin.  Juha saatteli 
meidät oikealle ratikkapysäkille ja siellä meitä odot-
telikin jo 1950-luvulla käyttöön otettu  – nyt jo elä-
kepäiviään viettävä, sightseeing hommissa liikkuva 
upea ratikka. Mikä elämys oli liikkua sillä pitkin 
Helsinkiä. Opastettu kierros antoi jälleen uutta tietoa 
Helsingistä ja ajatukset 
täytti tieto siitä miten 
upea pääkaupunki meil-
lä on.

Tsekkiläinen ravin-
tola Vltava oli retkem-
me päätepiste. Söimme 
maittavan kesäillallisen 
ja sen jälkeen mieli ja 
keho ravittuna lähdim-
me kohti kotia. Kiitos 
mukavasta retkiseurasta 
mukana olleille!

Saija Kettunen
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Kiipeilyohjausta

”Yhdistys järjesti 20.8. kiipeilyillan jäsenil-
leen Lahdessa Yogarocksissa. Yoga rocksilta tuli 
ohjaaja paikalle ja aluksi hän kävi läpi säännöt 
ja oleelliset asiat kiipeilyssä, turvallisuusohjeita 
unohtamatta. Tällä kertaa kiipeilijät saivat ihan 
henkilökohtaista opastusta kiipeilyssä.”

Saksalankatu 26
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Kelventeen retki

Bussillinen innokkaita ihmisiä matkusti virkistys-
ryhmän retkelle kohti Padasjokea. Elbatar-laivalla 
kiertelimme Kelventeen saarta ja rantauduimme 
Kirkkoniemeen. Laivalla maistuivat lohisoppa ja il-
tapäiväkahvit.

Tuulisen alkumatkan jälkeen aurinko suorastaan 
lämmitti kasvoja ja oli mukava keräillä metsän anti-
mia tai muuten vaan reippailla luonnossa. Aikamoiset 
sienisaaalit olikin moni saanut ja mustikoitakin kerät-
tiin muutamia litroja.

Kiitos vielä osallistujille, Mobuksen bussifirmalle 
ja Elbattaren henkilökunnalla,

  virkistysryhmän puolesta Kirsi
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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

Lahden Seudun Toimihenkiöt Pro ry:n

VETERAANIJAOSTO
järjestää:

Teatterimatkan Kouvolaan
perjantaina 31.10.14 klo 14.00

”Ovista ja ikkunoista”

Lähtö klo 12.00 linja-autoaseman turistipysäkiltä (Historiallisen 
Museon puolelta)

Paluu heti esityksen päätyttyä
Lipun hinta 30 euroa (sisältää väliaikatarjoilun)

Sitovat ilmoittautumiset 29.9.-5.10.14 välillä Riitta Erviä puh. 0400 661 304 tai
riitta.ervia@phnet.fi

Maksu Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n tilille
tili no FI67 1519 3006 1033 66, viite 1478

Tervetuloa mukaan viihtymään!

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

Lisätietoja tapahtumista Pro-lehdessä sekä myöhemmin 
ProPlussassa.

Ennakkotietoja Veteraanijaoston 
tulevista tapahtumista:

•	 Veteraanien Pikkujoulut Upseerikerholla tiistaina 
25.11. klo 13-17 Liput 35 €

•	 Retki Saaren Joulumaahan perjantaina 19.12. 
klo 10-14 Hinta 10 €
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Vakuuttamisesta ei tarvitse tehdä vai-
keaa. Pistetään vakuutusasiat kuntoon 
kotikäynnillä. Paikan päällä, kahvikupin 
äärellä turinoiden kaikki yksityiskohdat 
sekä tarpeet tulevat helpommin huomi-
oiduksi. Myös vakuutusturva saadaan 
mitoitettua juuri eikä melkein sopivaksi. 

Ota yhteyttä alueesi edustajaan ja sovi 
kotikäynti tai jätä yhteydenottopyyntö 
nettisivuillamme. 

Vakuutusedustajat:
Roope Kallioinen, puh. 040 827 4489
Sakari Kukkonen, puh. 0400 730 107
Laura Markkula, puh. 045 268 4495
Jukka Vesanen, puh. 050 594 7428

Anna meidän 
juosta puolestasi.

Liittosi 

jäsenenä saat 

huomattavia 

etuja. Katso 

turva.fi
/pro

Olemme asiakkaidemme omistama, erityisesti ammattiliittojen kanssa yhteistyötä tekevä keskinäinen 
vakuutusyhtiö. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi

Holiday Clubin lomaviikot
Holiday Club Yrityspalvelu hoitaa Ammattiliitto Pron lomahuoneistojen varauksia. Pron jäsenis-
töllä on varattavissa lomahuoneistoja Suomessa, Ruotsin Åressa ja Calahonda Espanjassa. Tar-
kemmat kuvaukset kohteista Proplussassa. Hakuaika on kahdesti vuodessa; keväällä ja syksyllä.

Talvikauden 2015 haku
lomaviikkojen 2-22/2015 ja hissilippujen 52/2014 – 22/2015 hakuaika alkaa 1.10. ja päättyy 
26.10.2014. Lomaviikot sekä hissiliput arvotaan hakuun osallistuneiden kesken viikolla 
44/2014. Haku lomaviikoille tapahtuu  hakuaikana Proplussan kautta. Ohjeet ja linkit arvontaan 
löytyvät Jäsenpalvelukanavalta. Hissilipuille on myös oma linkki.
Arvonnassa mahdollisesti vapaaksi jääneet loma-ajankohdat tulevat varattaviksi 11.11.2014 klo 
10:00 alkaen.  
Arvonnoissa vapaaksi jääneet hissiliput tulevat varattaviksi 18.11.2014 klo 10:00 alkaen, (max. 3 
lippua/vko/jäsen).

Muistutus jäsenedusta!


