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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

Syksy on jo viilentänyt ilman ja äidin kutomat 
villasukat on jo kaivettu esille. Elämme kaunista 
ja inspiroivaa vuodenaikaa.

Ammattiliitto Pron Lahden aluekeskus aloitti 
Häme-Uusimaa alueella jäsenhankintakampan-
jan lokakuussa. Nyt kannattaa jutella työkave-
reiden kanssa jäsenyyden tärkeydestä ja siitä mi-
ten tärkeää on työehtosopimuksen olemassaolo. 
Kirjasen voi ottaa mukaan keskustelun tueksi ja 
yhdessä miettiä mitä kaikkia asioita meistä jo-
kainen saa työehtosopimuksen kautta.  Kannat-
taa myös miettiä tilannetta, jossa työehtosopi-
musta ei olisi. Mitä kaikkia asioita joutuu silloin 
jokainen itse neuvottelemaan esimiehensä kans-
sa. Työehtosopimuksessa olevat asiat Ammatti-
liitto Pro on neuvotellut työnantajaliiton kanssa. 
Neuvottelut työehdoista ovat aina kovaa vään-
töä. Lopputuloksena on osapuolten aikaansaama 
kompromissi.

Saavutetut edut ovat tämän päivän työnteki-
jöille itsestäänselvyyksiä. Käytännössä ne ovat 
kuitenkin hyvin helposti pois otettavissa.  Am-
mattiliitto Pro on sitä vahvempi mitä useampi 
jäsen ostaa edunvalvontansa siltä. Jäsenet tuo-
vat työehtosopimusneuvottelupöytään voiman.  
Jäsenhankintakampanja palkitsee nyt ahkerat 

edunvalvojat rahanarvoisella edulla. Jokaisesta 
uudesta jäsenestä saa 20 euron arvoisen S-ryh-
män lahjakortin.  

Meidän yhdistyksemme on Lahden Seudun 
Toimihenkilöt Pro ry. Jokainen jäsen kuuluu 
omaan yhdistykseensä ja sitä kautta Ammatti-
liitto Prohon.  Yhdistyksemme hallituksella on 
ajankohtaisena asiana yhdistymisasiat Heinolan 
Pro ry:n kanssa. Kävin Heinolan yhdistyksen 
ylimääräisessä vuosikokouksessa viime viikol-
la. Jäseniä oli paikalla kourallinen. Heinolan 
Pron hallitus oli hyvin edustettuna paikalla. 
Yhdistymisen tärkein peruste on jäsenten edun-
valvonnasta huolehtiminen. Tässä ylimääräises-
sä vuosikokouksessa heräsi hyvää keskustelua 
yhdistymisen eri näkökulmista ja oli mukava 
tavata heinolalaisia. Joulukuussa Heinolassa 
päätetään liittymisestä Lahteen. Siihen mennes-
sä käytännön asioista keskustellaan vielä useaan 
otteeseen.

Ottakaa osaa koulutuksiin ja tapahtumiin. Ne 
ovat hyvää vastinetta jäsenmaksulle.

 Syysterveisin 
 Saija Kettunen
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Kaikki alkoi kivennäisvesistä vuonna 1836                                                 http://www.hartwall.fi

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n edunvalvontaryhmä 
järjestää jäsenille yritysvierailun:

HARTWALL LAHDEN TEHTAIDEN TUONTOLAITOKSEEN
tiistaina 27.1.2015 klo 17

Kokoontuminen klo 17.00 konttorin pääoven eteen, osoitteeseen: Kasaajakatu 13, 15101 Lahti.
Kuljetukset omilla autoilla tai kimppakyydein.

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

Ilmoittautumiset perjantaihin 23.1.2015 mennessä sähköpostitse: jaana.lehvonen@uponor.com

Perinteinen

TALVITAPAHTUMA MESSILÄSSÄ
lauantaina 14.2. 2015

Ulkoilua, hiihtoa, laskettelua, pulkkamäkeä, makkaraa, 
hyvää seuraa koko perheelle!

Lisäinfoa lähemmin
Proplussassa.
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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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Toimistollemme kokoontui 7 jäsentä kuuntele-
maan Pro:n sopimusala-asiamiestä Eija Kiviniemeä 
ajankohtaisesta aiheesta hyvinvointi YT-melskeessä. 
Aluksi kävimme läpi YT:n pähkinänkuoressa. Eija 
antoi hyviä ohjeita YT-neuvottelujen varalle ja kehotti 
luottamushenkilöitä kysymään aina neuvoa liitosta ja 
etenkin aluekeskuksesta ennen kuin sopii työnantajan 
kanssa mistään edustamiansa jäseniä sitovista asiois-
ta. On myös hyvä muistaa, että neuvotteluihin valitul-
la luottamushenkilöllä tulee aina olla jäsenistön täysi 
tuki asioihin, joita ajaa YT-neuvotteluissa.

YT-neuvottelujen aikana kaikkien tulee kiinnittää 
erityistä huomiota työkykyynsä. Eija esittelikin meil-
le Työkyvyn talo –mallin. Mallissa työkyky koostuu 
nelikerroksisesta talosta, jossa perustana ovat terveys 
ja toimintakyky. Toisen kerroksen muodostaa osaami-
nen. Tähän kuuluvat peruskoulutus sekä ammatillinen 
osaaminen. Oppimisen tulee olla jatkuvaa ja osaamis-
ta on kehitettävä. Kolmannessa kerroksessa ovat ar-

Hyvinvointi 
YT-melskeessä 
16.10.2014
vot, asenteet ja motivaatio. Nämä ohjaavat henkilön 
toimintaa ja voivat muuttua kokemusten myötä. Omat 
asenteet vaikuttavat suuresti myös työkykyyn. Nämä 
kolme alinta ovat ns. voimavarakerrokset, joihin hen-
kilö voi itse vaikuttaa. Neljännessä kerroksessa ovat 
työ, työolot sekä johtaminen. Tämä kerros kuvaa 
konkreettisesti työpaikkaa. Kaikki työkyvyn talon 
kerrokset tukevat toisiaan. Henkilön voimavarojen 
sekä työn tulisikin olla tasapainossa jotta talo pysyisi 
vakaana. Työkyvyn taloa ympäröivät perhe, lähiyh-
teisö sekä toimintaympäristö, joista henkilö saa tukea. 

YT-neuvottelutilanteessa luottamushenkilöille on 
tärkeää jakaa taakkaa oman tukijoukkonsa kanssa. 
Myös liitolta saatava tuki auttaa jaksamaan. Yleisesti 
kaikkien YT-neuvottelujen piirissä olevien tulee pitää 
huolta itsestään ja läheisistään. Luottamushenkilöi-
den asema on myös selvitettävä. Heille on annettava 
neuvottelujen ajalle työstä vapautus, jolloin he voivat 
keskittyä vain neuvotteluihin, ja he voivat luottaa että 
normityöt tulevat tehdyksi niiden aikana. Eija esitteli 
myös ns. kiireen kehän, josta tulisi oppia pois. Henki-
lön on mietittävä esim. harrastusten osalta, että saako 
hän niistä mielihyvää ja rentoutusta, vai lisäävätkö ne 
stressiä ja riittämättömyyden tunnetta. 

Aihe herätti paljon kysymyksiä ja vilkasta keskus-
telua. Eijan täytyikin hieman rajoittaa kysymyksiä, 
jottei iltamme olisi venynyt liian pitkäksi. Kuitenkin 
noin kolme tuntia kestänyt tilaisuus antoi paljon ajat-
telemisen aihetta. Tärkeää onkin pitää omasta työ-
kyvystä huolta itseä kehittämällä sekä fyysisestä ja 
psyykkisestä kunnosta huolehtimalla. 

Jaksamista kaikille niille, jotka näiden asioiden 
kanssa ovat joutuneet ja joutuvat jatkossakin vielä 
painimaan!

Tekstit ja kuvat Jaanat Seppälä ja Lehvonen
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7.10.2014 oli poutapilvinen ja auringon 
kruunaama ilta. 

Ahkeria ahertajia oli saapunut paikalle yh-
deksän, enemmän olisi mahtunut. Kuitenkin 
saimme kaikki normaalit syystalkoisiin kuulu-
vat työt tehtyä. 

Syystalkoot yhdistyksen majalla! 

Laituri nousi helpommin vedestä uuden tek-
niikan avulla ja pienen uittomatkan jälkeen 
saatiin kuivalle maalle. Vene käännettiin tal-
veksi hiiriperheelle kodiksi saunan seinälle, 
lehdet haravoitiin ja kannettiin pois, toki lehtiä 
ehtii vielä tippua puista kevään talkoisiin. Kei-
nu pääsi arvoiseensa paikkaan kuistille, hyvin 
halotut puut pääsivät suojaisempaan paikkaan 
saunan seinälle, kaikki muutkin kesän pihalla 
olleet esineet laitettiin talviteloille.

Illan hämärtyessä oli grillimakka-
ran ja muiden talkooruokien nautti-
minen takkatulen loimussa, samalla 
muisteltiin mennyttä kesää ja erilai-
sia talkoita menneiltä vuosilta. Sau-
na lämpeni vielä halukkaille ja ui-
maankin pääsivät rohkeimmat! 

Talvi voi saapua, maja on laitettu talvikun-
toon. Kiitos talkooväelle.

Tervetuloa ensi vuosi ja uusi kesä, nähdään 
eri talkoiden merkeissä vuonna 2015!
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NOVART OY:n vierailu 24.9.2014
Syyskuisena keskiviikkoiltana kokoontui Novart 

Oy:n pääsisäänkäynnin eteen reipas jäsenistämme 
koostuva joukko. Vastaanottamassa meitä oli Keijo 
Kettunen, toimihenkilöiden luottamusmies. Toisena 
illan isäntänä toimi Arto Törmä, NPI Manager, jonka 
tehtäviin kuuluu uusien tuotteiden lanseeraus.

lä hetkellä yhteismyymälöitä Suomessa on jo 24. Ta-
voitteena on 40 yhteismyymälää. Myymäläkalusteita 
myydään myös K-raudoissa ja Rautia-rautakaupoissa.

Tehdaskierrokselle tuotantotiloihin pääsimme kah-
dessa eri ryhmässä ja kattavasti kiersimme koko tuo-
tannon aina levyvarastoalueelta lähettämöön. Tuotan-
to oli erittäin automatisoitua, mm. aidatulle levyva-
rastoalueelle ei meillä, eikä henkilökunnalla, ollut mi-
tään asiaa vaan robotit keräsivät levyt, jonka sijainnin 
ne vain tuntuivat tietävän. Tuotanto toimii kahdessa 
vuorossa arkisin ja melko monitaitoisia osaajia saim-
me kuulla henkilöstön olevan. Kysymyksiä tuntui he-
rättävän mm. se, miten yksi kokonainen keittiötilaus 
saadaan ja pystytään ”hanskaamaan” siten, että loppu-
tuloksena on oikeanlainen keittiöpaketti sisältöineen 
aina loppuasiakkaalle asti.

Tehdaskierroksen jälkeen kokoonnuimme vie-
lä kerran yhteen ja kävimme läpi tehdaskierroksella 
heränneitä ajatuksia ja kysymyksiä. Mm. keittiöiden Kahvinjuonnin ja särpimien lomassa esittäydyimme 

toinen toisillemme ja Arto Törmä, illan toinen isäntä, 
antoi meille vankan paketin Novart Oy:n edeltävään 
tehtaan historiaan sekä nykyiseen toimintaan. Tuote-
merkit ja vuosiluvut vilisivät jo allekirjoittaneen sil-
missä, sen verran niitä teksteissä vilisti ja niin pitkä 
historia jo tälläkin tehdasrakennuksella.  Novart Oy:n 
nykyiseen valikoimaan kuuluu: keittiö-, kylpyhuone- 
ja säilytyskalusteet tuotemerkeillä: A La Carte, Petra 
ja Parma.

kotimaisuusaste tuntui kiinnostavan kovasti ja olinpa 
siinä ehkä huomaavinani pientä kaupanhierontaa ma-
teriaalien osalta. Lisäksi tulossa ja menossa olevat yt-
neuvottelut kiinnostivat ja koskettavat myös tätäkin 
Kouvolantien varren tehdasta aika ajoin.

Syysillan jo hämärtyessä poistuimme tehdasalueel-
ta ehkä hieman viisaampina siitä, mitä Novart Oy:n 
porttien sisäpuolella työstetään.  Ainakin oma sisäi-
nen ”keittiömaailma” avartui ja kannusti vierailemaan 
myös siellä toisessa Keittiömaailmassa!

           Kirjoittanut: Jaana Lehvonen

Tässä muutamia faktoja:
Tehtaan historia ennen Novart Oy:tä linkittyy Askon 

omistuksessa Domino–tuotemerkillä toiminee-
seen Vilka-Kaluste Oy:hyn.

Muita tuotemerkkejä: Cumulus  & A La Carte, joista 
jälkimmäinen jatkaa edelleen toimintaansa.

V. 1989 perustettiin Novart Oy, jolloin Petra–tuote-
merkki sai alkunsa ja Parma Plus–tavaramerkistä 
kehittyi sittemmin nykyinen Parma Keittiöt

V.1998 Novart Oy liitettiin Nobia –konserniin, joka 
Euroopan johtavin ja suurin keittiökalusteiden 
valmistaja.

Novart Oy:n toimitusjohtaja on Erkka Lumme

Nastolan tehtaalla: toimihenkilöitä n. 100, työnteki-
jöitä n.190, lisäksi asentajia reilut 80 henkilöä.

V. 2014 alusta alkaen yhteistyö Isku Oy:n kanssa; 
ensimmäinen yhteismyymälä Keittiömaailma–nimel-
lä Lahden Paavolaan avattiin maaliskuussa 2014. Täl-
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Pikkubussillinen ihmisiä lähti 18.10 virkistysryhmän reissulle 
Flamingon kylpylän vesipuistoon. Osa tutustui myös kauppakeskun 
Jumboon, jonne pääsi yhdyskäytävää pitkin kätevästi. Shoppailut ja 
ruokailut hoidettiin omaan tahtiin, mikä monelle sopikin loistavasti. 

Flamingoon!

Eräskin pariskunta 
kertoi nauttineensa 
koko päivän vesi-
puiston saunasta ja 
altaista, oli ollut oi-
kein rentouttavaa.  

Kiitokset kaikille 
osallistujille, toi-
voo virkistysryh-
mä!

Häme-Uusimaan alueen jäsen-
hankintakampanja alkaa, 
20 euron arvoinen S-lahjakortti 
jokaisesta uudesta jäsenestä!

Ammattiliitto Pron Lahden aluekeskus aloittaa Hä-
me-Uusimaan alueella jäsenhankintakampanjan, joka 
alkaa 13. lokakuuta  ja kestää tämän vuoden loppuun 
saakka päättyen 31. joulukuuta. Kampanjan aikana 
jäsenhankkija saa 20 euron arvoisen S-lahjakortin jo-
kaisesta uudesta jäsenestä. 

Uuden jäsenen hankittuasi ilmoita omat yhteystieto-
si, jäsennumerosi sekä uuden jäsenen nimi, syntymä-
aika ja liittoon liittymispäivä Lahden aluekeskukselle 
sähköpostiosoitteeseen pro.lahti@proliitto.fi. Alue-
keskus tarkistaa jäsenyyden tammikuun aikana, jonka 
jälkeen lähetämme lahjakortit. 

Pron jäseneksi liittyminen onnistuu täyttämällä  
sähköisen liittymislomakkeen kokonaisuudessaan ne-

tissä tai tulostamalla ja postittamalla täytetyn paperi-
lomakkeen osoitteeseen Ammattiliitto Pro, Selkäme-
renkuja 1A, PL 183, 00181 Helsinki.

Muista myös tulostaa perintäsopimus työnantajalle, 
jos uusi jäsen haluaa työnantajan perivän jäsenmak-
sun suoraan palkkatulosta.  

Ammattiliitto Pron jäsenyys tuo työehtosopimuk-
sen ja työpaikan edunvalvonnan lisäksi myös paljon 
muita rahanarvoisia etu¬ja. Niihin pääset tutustu-
maan Ammattiliitto Pron nettisivuilla.

Terveisin 

Ammattiliitto Pron Lahden aluekeskus

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.
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Jäsenhankintaa tarvitaan...
Koska
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iso jäsenjoukko
saadaksemme
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työedut

Jotta 
pystymme

vaikuttamaan
prolaisten

eduksi

Että
pystymme

puuttumaan
epäkohtiin ja
parantamaan

työelämää

Koska
Prota ja
tärkeää

työtämme ei
olisi ilman

jäseniä



8

Tänä vuonna suurten yhdistysten kokous pidettiin 
Kokkolassa, jossa isäntänä oli Keski-Pohjanmaan Pro 
ry. Kokoukseen oli kutsuttu kaikki 37 suurta yhdistys-
tä, eli ne joilla on yli 700 jäsentä. Näistä 18 yhdistystä 
oli lähettänyt paikalle edustajansa. Lahden Toimihen-
kilöt Pro ry:tä kokouksessa edustivat puheenjohtaja 
Saija Kettunen ja jäsensihteeri Jaana Seppälä.

Lauantaina kokous alkoi Kokkolan kaupunginta-
lon Kokkola-salissa STTK:n puheenjohtajan Antti 
Palolan sekä Pron puheenjohtajan Jorma Malisen pu-
heenvuoroilla, jolloin paikalla oli myös lehdistö. Antti 
Palola selvensi saavutettua eläkeratkaisua ja painot-
ti, ettei häviäjiä ole. Hänen mielestään palkansaajat 
osoittivat kykyä katsoa eteenpäin hyväksyessään rat-
kaisun. Jorma Malinen korosti omassa puheenvuoros-
saan vuonna 2016 käytävien työehtosopimusneuvot-
teluiden vaikeutta. EK ja etenkin vahva teknologiate-
ollisuus vaativat ettei keskitettyä sopimusta ole, vaan 
että ehdoista sovitaan paikallisesti eli työpaikoilla. 

Lehdistötilaisuuden jälkeen oli Pron sektorijohta-
jien vuoro. Teollisuussektorin johtaja Markku Pa-
lokangas kertoi, että sektorin jäsenmäärä on hiukan 
alle 40 000 henkilöä ja keski-ikä 47 vuotta, joka on 
nousussa. Suurin jäsenmäärä eli noin puolet on tek-
nologiateollisuudessa. Haasteena teollisuussektorilla 
on teollisuuden työpaikkojen väheneminen, mutta 
teollisuuden palveluissa taas työpaikat lisääntyvät. 

Suurten yhdistysten kokous 4.-5.10.2014
Haasteellisena koetaan myös saada korvaavia ja uu-
sinvestointeja Suomeen. Tulevaisuudessa pk-sektorin 
merkitys työllistäjänä tulee kasvamaan. Sektorilla on 
kehittämishankkeita mm. työhyvinvointiin ja työssä 
jaksamiseen liittyen. 

Palokangas esitteli myös kootusti palkansaajien 
sekä työnantajien tavoitteet sopimusjärjestelmän ke-
hittämiseen. Palkansaajille tärkeitä asioita ovat mm. 
sopimusshoppailun rajoittaminen työehtosopimuk-
sen vaihtotilanteissa, alipalkkauksen kriminalisointi, 
ansiokehitys sopimuksettomilla aloilla, paikallisessa 
sopimisessa luottamusmiesten asema sekä työrauha-
järjestelmä. Työnantajat puolestaan tavoittelevat mm. 
työehtosopimuksen voimassaolon jatkamista, lakko-
oikeuden rajoittamista ja siirto-oikeutta, lakkosakkoja 
liitolle, yhdistykselle ja palkansaajalle, vahingonkor-
vausta aiheutetusta vahingosta sekä sopimusshoppai-
lun mahdollistamista. Kovin erilaiset ovat osapuolten 
tavoitteet! 

Lounaan jälkeen tulivat ääneen jälleen Palola sekä 
Malinen. Palolan aiheena oli ”Katse eteenpäin”. Hän 
esitteli kolme painopistettä, joita hän nimitti teeseiksi 
Alexander Stubbin tavoin. Ensimmäinen teesi on et-
tä toimihenkilö on keskituloinen. Toinen on että yk-
sityistä ja julkista puolta tarvitaan kumpaakin, niitä 
ei pidä asettaa vastakkain. Kolmas on että STTK:n 

STTK:n puheenjohtajan Antti Palola
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on puhallettava yhteen hiileen. Hänen mukaansa 
STTK:n johtajilla tulee olla kokemusta ja tietoa miten 
ns. ruohonjuuritasolla toimitaan ja mitkä tunnelmat 
siellä on. Maailma on muuttunut eikä taantuman jäl-
keen ole enää paluuta ns. normaaliin eli siihen mitä 
ennen oli. Hän kertoi myös palkansaajajärjestöjen 
yhteisestä järjestäytymiskampanjasta. Suurena kim-
mokkeena tälle on suuri huoli siitä, että jos järjestäy-
tymisaste alenee, painoarvo neuvotteluissa vähenee. 
Palola esitteli myös tulosta kyselystä, joka tehtiin am-
mattiliittojen maineesta. Kysymykseen ”Miten seu-
raavat ominaisuudet kuvaavat ammattiliittoja yleises-
ti?” sai ammattiliittoon kuulumattomien vastauksissa 
suurimman painoarvon ominaisuudet: poliittinen, 
asiantunteva, miehinen, tarpeellinen. Vähemmän 
vastauksia tuli ominaisuuksille helposti lähestyttävä, 
ennakkoluuloton, välittävä, avoin ja uudenaikainen. 
Nämä ominaisuudet kuvaavat siis ammattiliittoja 
huonoiten. Tämä tulos antaa varsinkin STTK:lle syyn 
uusiutumiseen ja uusien toimintatapojen etsimiseen. 
Katse tulee siirtää nyt nuoriin, ja toiminnan tulee 
näkyä etenkin siellä missä nuoret ovat tällä hetkel-
lä, mm. some. Suuret ikäluokat eläköityvät kovalla 
tahdilla, joten tarvitsemme uusia nuoria jäseniä, jotta 
saamme säilytettyä yhteiskunnallisen painoarvomme.

Jorma Malinen kertoi mitä on tapahtumassa am-
mattiliitto Prossa lähitulevaisuudessa. Ensi vuonna 

jäsenmaksu ei nouse, mutta entistä suurempi osuus 
tulee menemään työttömyyskassalle. Pienenevien 
jäsenmaksutuottojen vastapainoksi Prossa suunnitel-
laan kiinteän omaisuuden myyntiä. Omistuksessa on 
mm. virastotaloja, joiden omistaminen ei ole toimin-
nallisesti tärkeää. Jäsenetujen kehittämistä mietitään, 
mahdollisia ovat esim. kuukausiedut. Yhdistysana-
lyysi on myös tekeillä vuoden loppuun mennessä, 
jonka perusteella tehdään päätökset miten jatkossa 
tuetaan yhdistysten toimintaa ja niiden kehittämistä. 
Tässä tulee olemaan avainasemassa aluekeskusten 
henkilöstö. Malisen mukaan aluekeskusten sekä alue- 
ja yhdistystoiminnan on pelattava yhteen. Yhdistysten 
tärkeimpinä tehtävinä hän pitää edunvalvontaa sekä 
uusien jäsenten hankintaa. 

Malinen mainitsi myös Pron ja Suomen ammatti-
korkeakouluopiskelijakuntien liiton SAMOKin ke-
hittämästä Työelämän ajokortti-opintojaksosta, jota 
järjestetään jo 7 ammattikorkeakoulussa. Opintojak-
solla opiskelijat perehtyvät mm. työnhakutaitoihin, 
työelämän pelisääntöihin kuten työehtosopimuksiin 
ja työlainsaäädäntöön sekä työpaikan työsuojeluun 
ja työhyvinvointiin. Opiskelijat saavat opintojakson 
suorittamisesta kolmesta viiteen opintopistettä, mikä 
kannustaa osallistumaan. 

Näiden puheenvuorojen päättyessä jakauduimme 
ryhmiin käsittelemään ennalta annettuja ryhmätyö-
aiheita. Aiheina olivat yhdistysten rooli työpaikkojen 
edunvalvonnassa, järjestämistoiminta, yhdistysten 
välinen yhteistyö sekä toimimattomien yhdistysten 
aktivoiminen. Me Lahden edustajat olimme mukana 
käsittelemässä yhdistysten välistä yhteistyötä, josta 
saimme hyviä ideoita pohdittavaksi toimintaamme. 
Oli erittäin mielenkiintoista ja hyödyllistä päästä 
vaihtamaan ajatuksia muiden yhdistysten edustajien 
kanssa. Lauantai-ilta päättyi Nuorisokeskus Villa El-
bassa järjestettyyn illalliseen. 

Sunnuntaina kokous jatkui Sokos Hotel Kaarlen 
neuvottelutilassa. Tilaisuus alkoi kevyellä aamujum-
palla, jonka jälkeen kuulimme ensin Keski-Pohjan-
maan Pro ry:n nuorisovastaavan Katri Niskasen pu-
heenvuoron nuorisonäkökulmasta. Seuraavaksi sai 
vuoron vakuutusyhtiö Turvan edustaja. Sunnuntain 
ohjelmaan kuului myös ryhmätöiden purku. 

Viikonlopusta jäi päällimmäisenä mieleen STTK:n 
ja Pron huoli ammattiliittojen painoarvon säilyttämi-
sestä, sekä jäsenistön ikääntymisestä. Hyvää oli se, et-
tä kummassakin on herätty tähän, ja toimenpiteitä on 
tehty ja tehdään edelleen. Yhdistyksen kannalta hie-
noa oli se että pääsimme peilaamaan toimintaamme 
muiden yhdistysten toimintaan. 

   Teksti ja kuvat Jaana Seppälä

Pron puheenjohtaja Jorma Malinen
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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

Oli syksyinen perjantai-ilta, kun seitsemän in-
nokasta yhdistyksen nuorta tapasi Lahden Va-
paudenkadun keilahallilla. Yhdistys oli varannut 
kolme keilarataa.  Satu, Tommi ja Minna keilasi-
vat yhdellä radalla. Milla ja Hanna toisella radal-
la, ja Päivi ja Jonna kolmannella radalla. Tunnin 
ajan iloinen keilaporukka keilasi. Hiki, jano ja 
nälkähän siinä tuli..

Keilauksen jälkeen iloinen porukka suunnisti 
Manhattan Steak Houseen syömään. Ruoka oli 
hyvää ja maittavaa. Iloinen puheensorina kan-
tautui ryhmän pöydässä. Keskustelimme kei-

laamisesta, työpaikoista ja muutenkin ay-asioita 
vapaamuotoisesti. Illan päätteeksi toiset lähtivät 
vielä jatkamaan iltaa ja toiset suunnistivat suo-
raan koteihinsa.

Kiitokset Sadulle, Tommille, Minnalle, Millal-
le, Hannalle ja Päiville mukavasta illasta.

Syysterveisin
    Jonna Larinto
    Nuorisovastaava

p.s. Nuorisotyöryhmä järjestää nuorille yhdistyksen jäsenille lätkäillan pe 27.2.2015 
Pelicans-HIFK matsiin. Kannattaa siis laittaa kalenteriin ylös jo päivämäärä.

Nuorten keilailta perjantaina 26.9.2014

Jäsentarjouksena konserttilippuja 
Virve ”Vicky” Rostin 40-vuotisjuhlakiertueelle

Virve ”Vicky” Rosti juhlistaa 40-vuotista taiteilijanuraansa ainutlaatuisella yhteiskiertu-
eella Jean S:n kanssa.

Sinut haluan vain -konsertissa nähdään ja kuullaan vanhoja hittejä, mutta myös aivan ainutkertaisia, once in a lifetime 
-numeroita. Nainen, jonka ääni on osa kansakunnan muistia ja maamme energisin ja suosituin bilebändi tarjoilevat lavan 
täydeltä energiaa ja karkkia kaikille aisteille.

Lippujen hinnat normaalisti 39,50 sis. toimituskulut. Hinnat jäsenille 33 euroa sis. toimituskulut!

Kiertuepaikkakunnat ja ajat sekä ohjeet lippujen hankintaan ProPlus-jäsensivuilta.

Jos nuorisoryhmän tilai-
suuksiin jää tilaan, mu-
kaan otetaan myös "yli-
ikäsiä", kysele rohkeasti.
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Kaikki tämä 35 eur henkilö.

Sitovat ilmoittautumiset 14.11.2014   puh. 050 3046063 
tai sähköpostilla marja.helander@kolumbus.fi

Lahden Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n
VETERAANIJAOSTON

PIKKUJOULU
Tiistaina 25.11. 2014 klo 13-17 
Hennalan Upseerikerholla
Siellä herkutellaan perinteisen hyvän  
joulupöydän antimista ja vietämme 
pikkujoulua musiikin ja arvonnan kera.

Maksu 14.11.2014 mennessä Lahden Seudun 
Toimihenkilöiden tilille Nordea FI67 1519 3006 1033 66  1481
Pieni paketti mukaan, niin saamme pukille tuomisia.

Tervetuloa mukaan! Lahden Seudun Toimihenkilöt PRO ry
Veteraanijaosto

Lahden Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n

Veteraanijaoston vuosikokous 2015
keskiviikkona 14.1.2015 klo 13.00

yhdistyksen toimistolla Hämeenkatu 15. Kahvitarjoilu ennen kokousta. Käsitellään sääntöjen 
määräämät vuosikokousasiat. Valitaan puheenjohtaja vuodeksi 2015 ja johtokunnan jäsenet 

erovuoroisten tilalle vuosiksi 2015-2016. Käsitellään vuoden 2014 toimintakertomus, talous sekä 
toimintasuunnitelma vuodeksi 2015.

Tervetuloa kaikki Lahden yhdistyksen ja Senioriyhdistyksen veteraanit. 
Johtokunta

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n Veteraanijaosto järjestää

JOULUOSTOSMATKA MÄNTSÄLÄN MAATALOUS- JA 
PUUTARHAOPPILAITOKSEN SAAREN JOULUMAAHAN

HUOMIO ENNAKKOON ILMOITETTU ( 19.12) PÄIVÄMÄÄRÄ MUUTTUNUT 
Maanantaina 15.12.14 klo 10 lähdemme Bussilla Linja-Autoaseman turistipysäkiltä.

Matkan hinta 10 euroa peritään Bussissa. (Paluu n. Klo 14)

Sitovat ilmoittautumiset to 11.12.14 mennessä puh 050 304 6063 tai
sähköpostilla  marja.helander@kolumbus.fi

Huom! Joulumaan ostokset on maksettava käteisellä!
Tervetuloa mukaan ostoksille!

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n Veteraanijaosto
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Lahden Sudun Toimihenkilöt Pro Ry järjestää jäsenilleen avec

PIKKUJOULUT
teatterin merkeissä

Lahden Kaupunginteatterissa

KATSASTUS
Lauantaina 13.12. klo 19.00

Ilmoittautumiset sekä maksu 19.11. 2014 mennessä osoitteeseen:
ilmoittautumiset.lsth@gmail.com

maksu tilille:
Lahden Seudun Toimihenkilöt PRO Ry

FI22 1519 3000 1116 13
NDEAFIHH
Viite 16531

Liput haettavissa yhdistyksen toimistolta Hämeenkatu 15
maanantaina 8.12. klo 17-18.30

Liput: 15 €, avec 20 €
sisältää kuohujuoman

(ilmoita myös haluatko alkudrinkin alkoholittomana)


