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Uusi hallitus valittu  
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Uusi hallitus valittu  
 
Lahden Toimihenkilöt Pro ry:n vuosikokous pidettiin 
16.3.17 yhdistyksen toimistolla. Kun kahvit oli juotu, kokousta johtamaan valittiin 
jo perinteisesti kunniapuheenjohtaja Erkki Heinisalo yhdistyksen veteraaneista. 
Kokouksen edetessä edellinen hallitus sai paljon palautetta kuluneesta kaudesta ja 
jäseniltä kuultiin toiveita tulevaan kauteen. Toimintakaudelle 17-18 hallitukseen 
tulivat valituksi Petri Lehtinen, Anssi Pohjalainen, Jani Oravala, Jaana Seppälä, 
Timo Pikkarainen, Juha Mourujärvi, Heli Niinimäki, Heidi Väilä, Harri 
Rummukainen sekä Riikka Pasanen.  

Hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät: 

 Moi, olen Harri Rummukainen 55v. Työpaikkani on Isku interior jossa toimin 
työntutkijana,Varapääluottamusmiehenä ja Varatyösuojeluvaltuutettuna. 
 

  Olen 34-vuotias kärköläläinen ja toimin Järvelässä Koskisen Oy:n 
pääkonttorilla palvelusihteerinä. Luottamustoimia on työpaikan ulkopuolella, toimin 
taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana sekä urheiluseura Jäppärän rahastonhoitajana. Nyt 
innolla lähden vetämään Pron nuorisoryhmää. Vapaa-aika kuluu 11-vuotiaan pojan kanssa 
touhuillen sekä pelaten salibandya, jalkapalloa ja ulkona ja luonnossa liikkuen kävellen ja 
juosten. 
 

Olen Heli Niinimäki, 36v. Asun Heinolassa, mieheni ja kahden lapseni 
kanssa. Viime vuonna olin mukana virkistysryhmän toiminnassa. Tänä vuonna aloitan 
uutena virkistysryhmän vetäjänä ja hallituksen jäsenenä. Olen koulutukseltani matkailualan 
restonomi. Olen tehnyt vuosia töitä asiakaspalvelutehtävissä; erilaisissa matkailu- ja 
ravintola-alan sekä toimistoalan tehtävissä. Tällä hetkellä en ole vakituisessa työsuhteessa, 
mutta osa-aikaisia keikkahommia olen tehnyt. Vapaa-aikana yhdistystoiminnan lisäksi aion 
tulevana kesänä panostaa omakotitalomme puutarhan laittoon. Pidän myös sukulaiset 
villasukissa ja -lapasissa sekä tykkään ilahduttaa leipomuksilla.  
Toivottavasti tavataan mukavien ja virkistävien tapahtumien merkeissä! 
 
 



 
 

Vuoden 2016 palkitut luottamusmiehet 
 

16.3. pidettiin Yhdistyksen vuosikokous ja siinä tilaisuudessa palkitsimme perinteisesti vuoden 
luottamusmiehen. 

Vuoden 2016 luottamusmiehen valinta osui Uponorille, viirit ja kunniakirjat menivät siis Saija 
Kettuselle ja hänen varaluottamusmiehelleen Jaana Lehvoselle. Tämä kaksikko on jo pitkään ja 
ansiokkaasti puolustanut uponorilaisten jäseniemme etuja ja vähän muidenkin. Matkan varrelle on 
sattunut monenmoista, on ollut yrityskauppoja ja siitä aiheutuneita sopeuttamisia, lama-aikoja eikä 
viimeaikaista kikyäkään sovi unohtaa. Saija ja Jaana olivat pitkää mukana myös yhdistyksen 
hallituksen toiminnassa. 

Oikein paljon onnea molemmille, iloa ja menestystä tuleviin koitoksiin. 

 

 



 
 

Toimintakauden 2017-2018 tapahtumia 
 

Suunnitteilla on monenlaisia tapahtumia yhdistyksen jäsenille, ja välillä mukaan otetaan puolisot ja 
perheetkin. Koulutusryhmä on Timo Pikkaraisen johdolla järjestämässä miesten iltaa, koulutusta kotiin 
liittyvin teemoin mm. vakuuttaminen ja ruoka sekä eläkeinfoa. Virkistysvastaava Heli Niinimäen 
ryhmän tapahtumissa ollaan ainakin museossa ja teatterissa, ja ulkoilemaankin päästään koko perheen 
kanssa. Nuorisoa liikuttaa Heidi Väilä ryhmänsä kanssa lajikokeiluilloissa, shoppailuretkellä, stand up 
-keikalla ja jääkiekkoakin käydään katsomassa. Harri Rummukainen ja koko edunvalvontaryhmä 
järjestää yritysvierailuja ja jäsen-, luottamusmies- ja aktiivikoulutuksia ajankohtaisin teemoin mm. 
työhyvinvointi, neuvottelutaidot, paikallinen sopiminen ja TES-neuvottelut.  

Kaikista tapahtumista tulee tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet Proplussaan, ja facebookissa 
tapahtumista ilmoitellaan myös. Pysy siis kuulolla! 

 

TOUKOKUU 

Vappupäivän avoimet ovet maanantaina 1.5. klo 10-11.30 yhdistyksen toimistolla  
Hämeenkatu 15, 3. krs. Tervetuloa koko perheen voimin munkille! 

Yritysvierailu Raute Oy torstaina 4.5. klo 16. Mukaan mahtuu 20 nopeinta. Ilmoittaudu osoitteeseen 
harri.rummukainen@isku.fi mahdollisimman pian tai kuitenkin viimeistään 30.4. 

Nastolan majan kevättalkoot 10.5. klo 17 alkaen. Ilmoittautuminen 8.5. mennessä 
kalevi.ruuhijoki@gmail.com. 

KESÄKUU 

Vierailu Radio- ja tv-museolle. 

Juhannusjuhlat Nastolan majalla aattona 23.6. 

HEINÄKUU 

Heinolan Kesäteatteri torstaina 20.7. klo 18 Vadelmavenepakolainen.  

LOKAKUU 

Kesämajojen syystalkoot, Nastolassa 4.10.  

MARRASKUU 

pikkujoulut 

 



 

 

HELMIKUU 

Talvitapahtuma 10.2.2018 

MAALISKUU 

Yhdistyksen vuosikokous 

 

Pro-klubitoimintaa työpaikoille 
 

Toimiiko työpaikallasi Pro klubi tai haluatteko perustaa sellaisen?  

Pro klubissa keskustellaan työpaikalla kiinnostavista asioista, parannetaan edunvalvontaa tai 
hoidetaan jäsenasioita.  Pro klubi on vapaamuotoinen rekisteröimätön yhteenliittymä, joka määrittelee 
itse toimintatapansa.  

Lahden Seudun toimihenkilöt Pro Ry tukee toimintaanne 200 €/vuosi. Sillä kattaa kokousten 
kahvitus/lounaskuluja.  Isompiin summiin tai tapahtumiin on haettava yhdistyksen hallitukselta 
lisärahoitus ennakolta. 

Proplussan sivuilta löytyy klubitoiminnasta lisää ohjeistusta!  

Muistakaa ilmoittaa pro-klubin perustamisesta ja pro-klubivastaavan valinnasta yhdistyksemme pro-
klubivastaavalle juha.mourujarvi@koskisen.com ja jasenasiat@proliitto.fi. 

Juha Mourujärvi vastaa myös asiaan liittyviin kysymyksiin, olkaa rohkeasti yhteydessä. 

Pron Timanttinen tarjous valmistuneille 
 

Opiskelija voi kuuden kuukauden kuluessa valmistumisestaan ja saatuaan työpaikan hyödyntää uuden 
timanttisen tarjouksemme liittymällä varsinaiseksi jäseneksemme. Hän nauttii alennetusta 
jäsenmaksusta 0,9 % palkkatulosta, korkeintaan 57 euroa kuukaudessa ensimmäisen 
valmistumisvuotensa loppuun ja seuraavan kalenterivuoden ajan. Tarjouksen saa hyödynnetyksi 
täyttämällä sähköisen liittymislomakkeemme ja rastittamalla siitä kohdan Haluan 
hyödyntää timanttisen jäsenmaksutarjouksen. Tarjouksesta lisää www.proliitto.fi/timanttinentarjous.


