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Puheenjohtajan 
Palsta

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

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.

Kansikuva: Hannu Laitinen

Elämme vuodenaikaa, jolloin päivätyöläinen ei 
juurikaan luonnonvaloa näe. Pimeän torjuntaan 
on melkein jokaiselle pihalle ja lukuisiin ikku-
noihin asennettu kauniita talvivaloja. Ulkona 
liikkuessa ne ilahduttavat ja ihmetyttävät runsau-
dellaan. Lumi antoi jo pienen valonpilkahduksen 
jokunen viikko takaperin, mutta nyt saamme tyy-
tyä tuulen riepotteluun sekä sateen virkistävään 
vaikutukseen. Joulu ja vuodenvaihde kaikesta 
myrskystä huolimatta lämmittävät ja herkistävät 
mieltä aina sydänsyövereihin saakka. 

Kiinnostus ammattiyhdistystoimintaan ja 
edunvalvontaan on virinnyt mukavasti myös 
nuorten ihmisten ajatuksissa. Ymmärrys työeh-
tosopimuksen sisällöstä ja merkityksestä on niin 
tärkeä, että toivoisin jokaisen etsivän oman alan-
sa työehtosopimuksen käsiinsä ja tutustuvan sii-
hen. Mitä asioita siinä on sovittu? Haluatko jat-
kossa pitää siinä sovituista asioista kiinni? Mieti 
ovatko ne sinulle tärkeitä ja rahanarvoisia? Minä 
koen ne tärkeiksi ja moni asia vaikuttaa paksun-
tavasti lompakkoni sisältöön. Ammattiliitto Pro 
neuvottelee työnantajaliittojen kanssa työehto-
sopimuksista ja ensi vuonna on moni sopimus 

katkolla. Mieti siis asian tärkeyttä. Jäsenet tuovat 
voiman työehtosopimusneuvottelupöytään. ”Yh-
dessä vahvempi – arjesta parempi” 

Yhdistyksemme hallitus on vireällä toiminnal-
laan ilahduttanut monia jäseniä ja tietenkin ilo on 
ollut molemminpuolista. Nyt on aika hengähtää ja 
kerätä voimia uuteen hyvään vuoteen. Kiitokset 
kaikille tapahtumiin osallistuneille ja tapahtumien 
järjestäjille hallituksessamme.

Rauhallista ja ihanaa joulunaikaa sekä onnellis-
ta vuotta 2016!

Saija Kettunen
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Pron edustajiston syyskokous on pidetty ja on 
alkamassa viimeinen tämän edustajiston toimin-
tavuosi. Vuosi 2016 tuo mukanaan uuden edus-
tajiston valitsemisen vaaleilla seuraavalle neljä-
vuotiskaudelle. Edustajisto on luonut omaa toi-
mintakulttuuria ja miettinyt miten asioita on käsi-
teltävissä niin, että yksittäinen edustajiston jäsen 
pääsee vaikuttamaan kokouksissa ja kokouksien 
välisenä aikana. Liiton strategiaa ja strategisia 
toimenpiteitä on käsitelty pienissä ryhmissä edus-
tajiston kevätkokouksessa ja muodostettu näin 
strategian perusaineisto. Tämän pohjalta liiton 
hallitus on jatkanut työskentelyä ja päättänyt vuo-
den 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Tälle 
edustajistolle on ominaista aktiivinen keskustelu 
asioista sekä tahtotila vaikuttaa.

Edustajisto päätti liiton jäsenmaksusta vuodel-
le 2016 ja poisti vähimmäisjäsenmaksun 11 eu-
roa/kk. Tämän päätöksen syntymiseen vaikutti 
Työttömyyskassa Pron päätös periä jäsenmaksua 
kassan maksamista etuuksista vuoden 2016 alusta 
lukien.  Taustalla on ollut vaikuttamassa korkea 
työttömyysaste ja sen myötä Kassan talouteen 
kohdistuvat kohonneet kulupaineet. Vähimmäis-
jäsenmaksun poistaminen turvaa sen, että pientä 
ansiotuloa ja mahdollisesti kassan etuuksia sa-
manaikaisesti saava jäsen ei maksa suhteessa koh-
tuutonta jäsenmaksua tuloistaan.  Jäsenmaksua 
peritään 1,4 % kuukaudessa ja enintään 57 euroa 
kuukaudessa edelleen.

Edustajistossa käsiteltiin myös ensi vuoden 
edustajavaalien äänestys- ja vaaliohjesääntö. Eri-
tyisesti keskustelua syntyi äänestystavasta: toimi-
tetaanko vaalit pelkästään sähköisesti vai onko 
käytössä myös kirjeitse tapahtuva äänestystapa.  
Päätökseksi muodostuivat molemmat tavat. Ku-
kin neljästä sektorista päätti myös oman sektorin-
sa osalta, käyttääkö valtakunnallista tai alueellista 
vaalitapaa. Alueellisessa vaalitavassa äänioikeu-
tetut voivat äänestää omassa vaalipiirissään vain 
omalla vaalialueellaan asuvaa ehdokasta. Valta-
kunnallisessa vaalitavassa äänioikeutettu voi ää-

nestää millä hyvänsä 
vaalialueella asuvaa eh-
dokasta.

Jäsenhankinta ja - pi-
to on erityisen tärkeä 
asia, joka mahdollistaa 
liitolle mahdollisimman 
hyvän edunvalvonta-
työn hoitamisen talou-
dellisesti tasapainoises-
sa liitossa. Tärkeintä on 
kuitenkin yleissitovan 
tes-sopimuksen ole-

Terveisiä Pron 
edustajiston 
syyskokouksesta

massaolon turvaaminen. Se on mahdollista säilyt-
tää riittävän laajalla järjestäytymisasteella. Tämän 
asian ymmärtäminen on paras vakuutus oman 
edunvalvonnan turvaamisessa.  Jäsenhankintaan 
kannustetaan kaikkia liiton jäseniä.

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta  2016 
Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n jäsenille 
perheineen.

 Eija Laurila
	 Ammattiliitto	Pron	edustajiston	jäsen
	 OPRY	Henkilöstöyhdistys	Pro	ry:n	varapuheenjohtaja
	 Työttömyyskassa	Pron	hallituksen	puheenjohtaja
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Ei mitään juhlia pitänyt järjestääkään, 
mutta 85 vuotta on sen verran iso luku, 
että jotenkin sitä oli juhlittava. Päätettiin 
lähteä risteilylle halukkaiden kanssa, jo-
pa 100 jäsentä olisi mahtunut mukaan, 
mutta nyt risteilystä innostui noin bus-
sillinen ihmisiä. 

Risteilyn aluksi kokoonnuimme meil-
le varattuun tilaan. Vapaamuotoisesti 
jutustellen mukana olleet vpj Jani Ora-
vala, hallituksen jäsenet Jaana Seppälä, 
Juha Mourujärvi, Kirsi Perttula, Mar-
ko Heino ja Heinolan kesämajan isäntä 
Arto Tuomikoski esittelivät itsensä ja 
kertoivat kuulumisia ja ennakkotie-
toa yhdistyksen tulevista tapahtumista. 

LSTH Pro ry.n 85-vuotisristeily 
30-31.10.2015
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Yhdistyksen entinen, monivuotinen puheenjohtaja 
Ritva Uravirta piti puheen, jossa muisteli yhdistyk-
sen menneisyyttä ja toivotti menestyksekästä jatkoa. 
Mielenkiintoista oli myös erilaisten työyhteisöjen il-
mapiirien vertailu eli asetetaanko etusijalle kovat vai 
pehmeät arvot ja mikä asema ihmisten hyvinvoinnilla 
on työpaikoilla. Lopuksi kaikki mukana olleet pääsi-
vät ääneen ja oli mielenkiintoista kuulla jokaisen mu-
kana olleen taustaa ja mietteitä. Totta kai nostimme 
kuplivat maljat yhdistyksen vuosipäivän kunniaksi ja 
siirryimme pikkuhiljaa kohti meille varattua illallis-
bufeeta. Loppuilta olikin vapaata ajanviettoa nauttien 
Baltic Queen laivan perjantai-illan ohjelmasta. Laiva 
oli siisti ja ostettavaa ja ohjelmaa oli tarjolla varmaan 
kaikille sopivan verran. Aamulla pirteänä aamupalal-
le ja Tallinnan keskustaan kävelylle viileässä mutta 
aurinkoisessa säässä.

Paluumatka Helsinkiin sujui leppoisasti ja kaikki 
matkalaiset löytyivät laivalta. Kohti Lahtea päästiin 
suhtkoht ajoissa jatkamaan pyhäinmiestenpäivän 
viettämistä. Suuri kiitos kaikille mukana olleille ja 
Lehtimäen Matkoille. Suunnitellaan taas uusia tapah-
tumia ja muistakaa seurata Pro+ ja Facebookin kautta 
yhdistyksen tiedotteita seuraavista tapahtumista!

terveisin Kirsi
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Suuri jäsenhankintakampanja 15.9.2015–31.1.2016
Pron jäsenyyden suosittelulla – uusien jäsenten rekrytoinnilla – on suuri merkitys ja 
myönteiset vaikutukset niin sinulle kuin kaikille prolaisille. Nyt jos koskaan se kannat-
taa erityisesti: saat jokaisesta uudesta jäsenestä aimo palkinnon!  
  
Pro palkitsee 15.9.2015–31.1.2016 välisenä aikana uuden jäsenen hankkineen prolaisen 40 
euron arvoisella K- tai S-ryhmän lahjakortilla: voit valita kumman lahjakortin otat. Mitä use-
amman jäsenen rekrytoit, sitä enemmän palkintoja tienaat. 
  
Palkinnon saamisen edellytyksenä on, että uusi jäsen: 
– ei ole eronnut Prosta ja liittynyt uudelleen 1.9.2015–31.1.2016 välisenä aikana 
– on ollut jäsenenä kolme peräkkäistä kalenterikuukautta ja maksanut jäsenmaksut sääntö-
jen mukaisesti 
– on Pron jäsen palkinnon luovutushetkellä ja 
– että oma jäsenmaksusi on myös maksettu asianmukaisesti 
 

Näin se toimii 
Suosittele Prohon kuulumattomalle liittoa: kerro miksi jäseneksi kannattaa liittyä.  Jäsenek-
si liittyminen käy näppärästi verkossa täyttämällä liittymislomakkeen tai jättämällä yhteyden-
ottopyyntö osoitteessa http://liitypro.fi. Lue lisää kilpailusta osoitteessa proliitto.fi/kaverikans. 
Aluekeskukset auttavat mielellään, jos sinulla on kysyttävää. 
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Sääntöjen hyväksyminen: ilmoittamalla 
tiedot hankkimastasi jäsenestä edellä oh-
jeistetulla tavalla, sitoudut noudattamaan kil-
pailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Pro 
pidättää oikeuden kampanjan ehtojen ja pal-
kintojen muutoksiin.

Pro hoitaa palkintotiedot verottajalle: 
jäsenhankinnassa saadut palkinnot ovat ve-
ronalaista ansiotuloa, kun niiden arvo on 
yhteensä vähintään sata euroa kalenterivuo-
dessa. Verotusvuosi on se, jolloin palkinnon 
saa. Pro lähettää palkintotiedot verottajalle 
vuodenvaihteen jälkeen ja ne näkyvät esitäy-
tetyssä veroilmoituksessa.

Omat tietosi
–yhteystietosi ja jäsennumerosi
 
Hankkimasi jäsenen
□ nimi
□ kotipaikkakunta
□ työnantaja ja työntekopaikka
□ sähköposti ja puhelinnumero, 
 mikäli ne ovat tiedossasi
□ koska henkilö liittyi Prohon.

Ilmoita nämä tiedot osoitteeseen: 
jasenhankkija@proliitto.fi

Jäsenhankinta on tärkeä, arvokas ja oleellinen osa Pron toimintaa
Prota ei ole ilman jäseniä. Mahdollisuus toimia jäsenten eduksi syntyy suuresta jäsenmäärästä: 
siitä, että mahdollisimman asiantuntija, esimies ja toimihenkilö kuuluu Prohon. Mitä enemmän 
jäseniä, sen tuloksellisemmin Pro pystyy toimimaan ja vaikuttamaan – sinunkin eduksi.

Hyviä palkkoja ja työehtoja – työehtosopimuksia – ei neuvotella eikä ylläpidetä tai asioihin vai-
kuteta ilman laajaa jäsenjoukkoa. Jo kolme Pron jäsentä työpaikalla antaa toimihenkilöille oi-
keuden valita luottamusmiehen ja parantaa edunvalvontaa sekä vaikutusmahdollisuuksia. 

Uusien jäsenten rekrytointi on luonnollinen, oleellinen ja tärkeä osa Pron toimintaa.
Se turvaa toimintakykymme ja on sijoitus jäsenten tulevaisuuteen. Prossa teemme jäsenhan-
kintaa joka päivä ympäri vuoden, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Kannusta sinäkin työkave-
reitasi ja tuttaviasi tai ihan tuntematontakin henkilöä liittymään Prohon. 
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KOKO 
PERHEEN
TALVIRIEHA
lauantaina 13.2.2016
klo 9 – 14

Vierumäellä

TARKEMMAT TOIMINTAOHJEET 
PROPLUSSASSA JA 
FACEBOOKISSA TAMMIKUUSSA

Ohjelmassa lumikenkäkävelyä, 
Kin-ball-pelejä, uimista, hiihtoa, 
luistelua ulkojäällä ja muuta 
omatoimista reippailua.

Lounas seisovasta pöydästä.

TAPAHTUMA SOPII 
KAINEN
IKÄISILLE
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Tampereella kokoontui marraskuun lopulla 70 
edustajaa 25 yhdistyksestä. Lahden Seudun Toi-
mihenkilöt Pro ry:tä edustamassa oli Juha Mouru-
järvi. Viikonlopun puhujina toimivat Jorma Mali-
nen, Juha Kähärä, Anssi Vuorio, Sami Hänninen 
ja Annemarje Salonen.

Isäntäyhdistyksen, Tampereen Seudun Toimi-
henkilöt  Pro ry:n, puheenjohtaja Jukka Laitinen 
toivotti kaikki lämpimästi tervetulleeksi sekä esit-
teli yhdistyksen hallituksen ja kertoi yhdistyksen 
toimintaperiaatteista ja toiminnasta. 

Kokouksen aluksi Anssi Vuorio, ICT- ja vies-
tintäsektorin sektorijohtaja, esitteli Ammattiliitto 
Pron strategian vuosille 2016-2020 ja keinoja sen 
saavuttamiseksi. Painopistealueina ovat toimeen-
tulo, hyvinvointi, kehittyminen ja työllistyminen 
sekä yhteiskuntavaikuttaminen.

Jorma Malinen, Ammattiliitto Pron puheenjoh-
taja kertoi tämän hetken kuumista ajankohtaisista 
aiheista ja avasi Pron näkökulmia mm. työmark-
kinatilanteeseen, erityisesti käynnissä oleviin 
neuvotteluihin ja työryhmien työskentelyyn työ-
markkinoiden eri osa-alueilla. Alustuksen jälkeen 
kokoustajat pääsivät keskustelemaan teemoista. 
Esille nousi aiheita luottamusmiehen asemasta 
ja koulutuksesta sekä paikallisesta sopimisesta. 
Kovasti puhututti myös se miten strategiaa jal-
kautetaan toimintasuunnitelmiin ja miten visiosta 
tehdään konkreettinen suunnitelma sekä miten se 
toteutetaan. 

Yhdistystoiminnan kehittäminen oli Juha Kä-
härän, järjestöasiantuntijan aiheena. Kähärä kävi 
läpi Pron jäsenyhdistysrakennetta ja jäsenyhdis-
tysten toimintaa. Kähärä pävitti miten yhdistys-

Suurten yhdistysten kokous 

toiminnan kehittämis –projektissa on edetty. Toi-
mintaa kehitetään vaihe kerrallaan. Suunnitelmis-
sa ovat alueelliset yhdistyspäivät, joihin kutsutaan 
yhdistysten hallituksen eri toimihenkilöitä, sekä 
puheenjohtajapäivät ensi syksynä. Yhdistyspäivät 
järjestetään neljällä eri paikkakunnalla. Yhdis-
tyksen painopisteiksi ensi vuodelle on määritelty 
yhteydenpito luottamushenkilöille, yhteisten ti-
laisuuksien pitäminen ja mahdollisten luottamus-
henkilörinkien perustaminen ja sen toiminnan or-
ganisointi. Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen 
toisten yhdistysten ja aluejohtokuntien kanssa on 
myös tärkeää yhteistyötä.  Yhdistyskoulutusta ke-
hitetään liiton koulutusohjelman osana ja yhdis-
tystoiminta halutaan jäsenlähtöisemmäksi. 

Annemarje Salonen, kehittämispäällikkö kertoi 
jäsenhankinnan uusista keinoista. Jäsenhankin-
taan panostetaan, sekä jäsentoimintaa kehitetään 
osana jäsensuhteen vaalimista. Pron näkyvyyttä 
halutaan merkittävästi lisätä sosiaalisessa medias-
sa. Opiskelijahankinnan suunnitelmallinen käyt-
töönotto tapahtuu vuoden 2016 alussa ja pilotteja 
lähteekin käyntiin eri paikkakunnilla. Sektorikoh-
taiset jäsenhankintakampanjat toteutuvat myös 
ensi vuonna. 

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
. 2
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Lämpimänä ja pimenevänä 
loppukesän iltana 19.9.2015 kokoonnuimme 
viettämään rapujuhlia.   Vietimme niitä kauniissa 
miljöössä Nastolan majalla. Iltaan kuului vapaamuo-
toista keskustelua, rapuja, lauluja, ruoka ja totta kai 
snapseja. 
Halukkaille saunojille oli majanisäntä Kalevi Ruu-
hijoki lämmittänyt saunan. Sillä aikaa, kun saunassa 
olijat nauttivat lämmöstä ja uimisesta, keittiövastaa-
vat laittoivat illan menuun esille. Ravuista nautittiin 
maittavien piirakoiden sekä salaattien kera, hyviä vii-
nejä unohtamatta. 
Illan hämärtyessä ja rapuja nauttiessa laulu alkoi kul-
kea paremmin ja loppuillasta tanssittiin niin regget-
tonea kuin salsaakin. Ilta oli lämminhenkinen ja iloa 
pursuava. Kiitos kaikille osallistuneille! 

Helan går! 
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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:
Painotalo Plus Digital, Lahti 2015

HUOMIO !

Lahden	Seudun	Toimihenkilöt	PRO	ry:n

Veteraanijaoston vuosikokous 2016
keskiviikkona 13.1.2016 klo 13.00

yhdistyksen	toimistolla	Hämeenkatu	15.	Kahvitarjoilu	ennen	kokousta.	Käsitellään	sääntöjen	
määräämät	vuosikokousasiat.	Valitaan	puheenjohtaja	vuodeksi	2016	ja	johtokunnan	jäsenet	
erovuoroisten	tilalle	vuosiksi	2016-2017.	Käsitellään	vuoden	2016	toimintasuunnitelma.

Tervetuloa	kaikki	Lahden	yhdistyksen	ja	Senioriyhdistyksen	veteraanit.	
Johtokunta

Seuraa	yhdistyksen veteraanijaoston	ilmoittelua	yhdistyksen	nettisivuilta,	yhdistyksen	
omasta	lehdestä,	Etelä-Suomen	Sanomien	Tapahtumakalenterista,	Nastola-lehden	
Yhdistykset	toimivat	–palstalta	sekä	Uusi	Lahti	–lehden	ilmoituksista.
Myös	muut	kuin	eläkeläisjäsenemme	ovat	tervetulleita	osallistumaan	tapahtumiimme.

 
Marraskuisena torstai-iltana jär-

jestettiin jäsenille ilmainen leffailta 
Finnkino Kuvapalatsissa. Elokuvana 
oli uusin Bond-leffa eli 007 Spectre. 
Leffaevääksi yhdistys tarjosi popcor-
nia sekä virvoitusjuoman. Tilaisuuden 
tervetulosanat lausui yhdistyksemme 
puheenjohtaja Saija Kettunen ja Am-
mattiliitto Pron puolesta terveiset kävi 
kertomassa sopimusala-asiamies Tar-
ja Kirvesmies Lahden aluetoimistolta.

 Leffa oli taattua Bond-viihdettä ja 
toivottavasti kaikki myös viihtyivät!

Leffailta 19.11.2015

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry löytyy myös Face-
bookista osoitteessa: 
https://www.facebook.com/Lahden-seudun-toimihenkil%C3%B6t-Pro-ry-
279437712245115/?ref=hl
Käy tykkäämässä ja kerro kavereillekin. Tiedot tulevista jäsentapahtu-
mista ilmestyvät tänne sekä tietysti tunnelmat tuoreeltaan tilaisuudesta 
kuin tilaisuudesta. Oiva keino saada uusia jäseniä (ja itselle lahjakort-
ti) kun jaat sivuja.
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Ennakkotietona

Mindfulness-päivä
lauantaina 20.2.2015 
n. klo 10.30-15.30
Metelinmäki-kabinetti Hyvinvointikeskus Wanhassa Herrassa, 
osoitteessa Laaksokatu 17, Lahti (Paavolan kaupunginosa).

Sisältää esittelyn aiheesta, harjoituksia, 
keskustelua sekä lounaan.

Lisätietoja Proplussassa ja 
Facebookissa tammikuussa.

ohjaana
Kirsi Heikkilä-Tammi KT, MBSR-ohjaaja

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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VERTAILE MITÄ ETUJA JA PALVELUJA JÄSENYYTEEN SISÄLTYY Ammattiliitto
Pron jäsen
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Jäsenhankintaa tarvitaan...
Koska

tarvitaan
iso jäsenjoukko
saadaksemme

kunnon
työedut

Jotta 
pystymme

vaikuttamaan
prolaisten

eduksi

Että
pystymme

puuttumaan
epäkohtiin ja
parantamaan

työelämää

Koska
Prota ja
tärkeää

työtämme ei
olisi ilman

jäseniä


