
Puheenjohtajan palsta 

Hyvä lukija ja yhdistyksemme jäsen,  
 
Yhdistyksellemme valittiin uusi hallitus Sibeliustalossa 18.3. pidetyssä vuosikokouksessa. Osa toimijoista on 
vanhoja tuttuja, mutta mukana on myös uusia henkilöitä. Se on ilahduttavaa, uusia ajatuksia ja näkökulmia 
tarvitaan aina. Allekirjoittanut on nyt aloittanut yhdistyksen puheenjohtajana. Päätös astua näihin 
saappaisiin ei ollut helppo, mutta uskon että hyvällä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa tästä tulee oikein 
hyvä kausi. 
 
Järjestäytymisseminaarissa teimme alustavia suunnitelmia tulevalle kaudelle, laadukkaita ay-henkisiä 
tapahtumia on edelleen luvassa. Suurin muutos aiempaan kauteen nähden on lehden toimittamisen 
loppuminen. Lehti on ollut yhdistyksessämme vahva viestintäväline, joten päätös lehdestä luopumisesta ei 
ollut helppo. Teimme kuitenkin jo edellisen hallituksen aikana päätöksen sähköiseen viestintään 
siirtymisestä: facebook, PRO+, sähköposti. Tästä muutoksesta johtuen on ensiarvoisen tärkeää, että 
jokainen jäsen kävisi PRO+:ssa rekisteröitymässä ja tarkistamassa yhteystietojensa oikeellisuuden, näin 
varmistamme tiedonkulun jatkossakin. Yhdistyksellämme ei vielä ole mahdollisuutta lähettää erikseen 
jokaiselle jäsenelle sähköpostia, mutta toivottavasti se olisi lähitulevaisuudessa mahdollista. Laitamme 
tiedot kaikista tulevista tapahtumista PRO+:aan ja facebookiin, sieltä kannattaa käydä niitä katsomassa. 
Myös tiedot yhdistyksen majoista ja niiden varaamisesta löytyvät samoilta sivuilta. 
 
Erittäin mukavaa kevättä ja kesää kaikille, toivottavasti tapaamme tapahtumissamme! 
 
Petri Lehtinen 

 

  



Lahden seudun toimihenkilöt PRO ry vuosikokous 
19.3.2016 Lahden Sibeliustalon kabinetissa 
 
Tänä vuonna päätettiin järjestää yhdistyksemme vuosikokous sekä sitä seurannut uuden hallituksen 
järjestäytymisseminaari kauniissa Lahden Sibeliustalossa. Tilaksi oli varattu saunakabinetti, joka  on 
rakennettu saneerattuun punatiiliseen entiseen puusepäntehtaaseen. 
 
Historiaa 
  
Teollisen Lahden syntysanat lausuttiin nykyisen Sibeliustalon paikalla vajaat kymmenen vuotta ennen 
Lahden kylän paloa ja Lahden kauppalan perustamista. Vuonna 1869 kauppiaat Carl J. Unonius ja Knut Hj 
Cassel vuokrasivat kapteeni August Felllmannilta tontin perustamalleen Lahden Höyrysaha Osakeyhtiölle. 
Päijänteen alueen puutavarat kulkivat höyryaluksilla Lahteen jalostettavaksi ja edelleen rautateitse 
maailman markkinoille. Teollinen toiminta päättyi sataman alueella 1980-luvulla. Lahteen rakennettiin 
rantakaupunginosa, jonka maamerkkinä toimii 9.3.2000 avattu Sibeliustalo yhdistäen vanhaa ja uutta 
kulttuuria. Wikipedia kertoi myös, että tämä tiilinen osa on vuosina 1907–1908 rakennettu Lahden vanhin 
säilynyt teollinen rakennus. Alun perin rakennus toimi sulfaattiselluloosatehtaana kapteeni August 
Fellmanin omistaman Lahden Höyrysaha Osakeyhtiön yhteydessä. Useaan otteeseen laajennetussa 
rakennuksessa ovat toimineet myös lasitehdas, puujauho-, puusepän- ja puutalotehdas. Sibeliustalon 
sisäänkäynnin tiilinen osuus on jäännös alkuperäisestä rakennuksesta. 
Tämä tila ja rakennus toimivat siis inspiraation lähtenä kun lähdimme miettimään toimikaudeksi 2016 
mielekästä ohjelmaa jäsenillemme ja määrittelemään tärkeimpiä edunvalvontatapahtumia.  
 
Vuosikokous 
 
Vuosikokous aloitettiin reippaana aamulla klo 9 aamukahvilla. Paikalla oli 14 yhdistyksen jäsentä mukaan 
lukien kunniapuheenjohtaja Erkki Heinisalo. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti 
Petri Lehtinen. Petrin lisäksi hallituksessa ovat Jaana Seppälä, Riikka Pasanen, Juha Mourujärvi, Jani 
Oravala, Timo Pikkarainen sekä uusina jäseninä Ulla Päivelin ja Anssi Pohjalainen.  
 
Järjestäytymisseminaari 
 
Seminaarissa mietitään ja kootaan ideat seuraavan toimikauden tapahtumista. Tapahtumia ideoivat ja 
järjestävät sitten toimintaryhmät. Tällä hetkellä järjestelyn alla ovat ainakin perinteiset jo vakiintuneet 
tapahtumat, eli talvitapahtuma koko perheelle, juhannusvastaanotto Nastolan majalla, vappuvastaanotto 
toimistolla Hämeenkadulla, sekä leffailtaa, rapujuhlaa, luottamustoimisten saunailtaa sekä 
keskustelutapahtumia alueen päättäjien kanssa.  
 
Yksi merkittävä, jo edellisen hallituksen tekemä tiedottamiseen liittyvä päätös vahvistettiin myös 
vuosikokouksessa. Julkaisemme paperisena enää tämän yhden kotiin jaettavan lehden. Tiedotus muuttuu 
siis jatkossa täysin sähköiseksi, eli siirrymme tiedotuksessa nykyaikaisempaan ja nopeampaan 
toimintamalliin. Tähän päätökseen vaikutti suurelta osin raha, koska lehden julkaisu on kallista, ja 
haluammekin käyttää myös siitä säästyvän rahan vielä paremmin jäsenten hyödyksi. 
Tästä lehdestä löytyy ohjeet Proplussaan kirjautumisesta ja ilmoitusasetusten asettamisesta. Sosiaalisesta 
mediasta ainakin Facebook toimii ilmoittelukanavana.   
Tapahtumista voi lukea myös yhdistyksemme julkisilta nettisivuilta osoitteessa 
http://www.lahdenseuduntoimihenkilot.fi/  
 
Teksti: Jaana Seppälä, Jani Oravala 
Kuvat: Jaana Seppälä, Petri Lehtinen 
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Vuosikokouksessa palkittiin vuoden 
luottamusmies, Versowoodilla työskentelevä 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Saija tässä terve! 
  
Kiitokset teille kaikille aktiivisille jäsenille neljästä hyvästä vuodesta toimiessani yhdistyksen 
puheenjohtajana. Pääsin viime syksynä Lahden Ammattikorkeakouluun opiskelemaan 
sosionomiksi. Opiskelen työn ohessa noin 3,5 vuotta. Jotain uutta kun aloittaa, niin jostain 
olemassa olevasta on luovuttava, koska vuorokaudessa on aina sama määrä tunteja. 
Toivon kaikille teille antoisia ja kokemuksellisia päiviä elämäänne ja uudelle yhdistyksen 
hallitukselle voimavaroja hoitaa tehtäväänsä. Erityisesti toivon työpaikkojen luottamusmiehille 
jaksamista. Olkaa rohkeasti yhteydessä Pron sopimusala-asiamiehiin ja toisiin 
luottamusmiehiin arkisissa pulmatilanteissanne työpaikoilla. Te teette tärkeää edunvalvontatyötä! 
  
Kivaa kevättä kaikille ☺ 
Saija Kettunen 
 

 

 

  



Hallitus 2016   

Puheenjohtaja: Petri Lehtinen 

Varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja: Jani Oravala 

Sihteeri: Timo Pikkarainen  

Jäsensihteeri: Jaana Seppälä 

Koulutus- ja edunvalvontavastaava: Juha Mourujärvi 

Tiedotusvastaava: Riikka Pasanen 

Uusina hallituksessa aloittivat: 

Jäsenhankinta- ja proklubivastaaava: Anssi Pohjalainen 

 
Nimi: Anssi Pohjalainen 
Perhe: avopuoliso ja 2 lasta 
Ammatti: ICT-Specialist - Koskisen Oy 
Harrastukset: Parkour 
Esittely: "IT-Guru" jonka vapaa aika menee perheen kanssa puuhaillessa ja kaikki 
tietotekniikkaan liittyvät jutut kiinnostavat myös siviilissäkin. 

 

Nuoriso- ja virkistysvastaava: Ulla Päivelin 

 

Olen Ulla Päivelin, yhden pienen pojan onnellinen äiti. Sydämessä sykkii lahtelainen 
sydän, vaikka maailmalla on tullutkin työskenneltyä, on Lahti aina ollut kotini. 
Talvella pukeudun turkoosiin kannattaen Pelicansia ja kesällä koko perhe innostuu 
kannustamaan FC Lahtea. Olen intohimoinen luonnossaliikkuja ja nautin niin 
juoksusta, kiipeilystä ja talvisin avantouinnista. Ympäri vuoden joogaan ja jooga vie 
minua myös maailmalle eri kursseista ja workshopeista riemuiten.  
Olen aina työskennellyt mielenkiintoisissa kansainvälisissä ympyröissä niin julkisen 
sektorin kuin yksityisen sektorin puolella. Tällä hetkellä työskentelen Halton Marine 
Oyssä vientiassistenttina. 

 



 

Kuvassa vasemmalta: Ulla Päivelin, Riikka Pasanen, Jaana Seppälä, Anssi Pohjolainen, Jani Oravala, Timo 
Pikkarainen ja Petri Lehtinen. Kuvasta puuttuu Juha Mourujärvi. 
 
  



Hei, 
Olen Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n uusi kummiasiamies. 
Olen työskennellyt Ammattiliitto Pron palveluksessa vuodesta 2009. 
Työskentelen Lahden aluekeskuksessa asiamiehenä. Ammattiliitto Pron 
neuvottelemista työehtosopimuksista hoidan Häme-Uusimaan alueella 

rakennusaloja: rakentaminen, talotekniikka ja rakennusaine -ja betoniteollisuuuden sopimukset, 
vastuusopimuksiini kuuluvat myös lasikeraaminenteollisuus, kumiteollisuus, palvelualat sekä tekstiili- ja 
vaateteollisuus. 
Olen paljasjalkainen Lahtelainen, ikäni Lahdessa asunut. Ay-aktiivi, liitto- orava, ay- jyrsijä, aiemmin 
kentällä, luottamusmiehenä toiminut.  
Yhdistysten toimintaa säätelee lainsäädäntö, päätökset sekä pelisäännöt ja käytännöt.  
Yhdistyksellä on monia haasteellisia, mallisäännöissä määriteltyjä tehtäviä ja tavoitteita. Pääkohtina 
nostaisin edunvalvonnan tukemiseen liittyvät toimet, unohtamatta vapaa- ajan toimintaa. 
Toiminnan tukemiseksi voin ilokseni kertoa, että asiamiestyöhön on tulossa muutosta. Kummiasiamiehellä 
on jatkossa enemmän työaikaa varattuna yhdistystoiminnan tukemiseen sekä toiminnan kehittämiseen. 
Olen ilolla seurannut toimintaanne vuosien saatossa ja se on ollut enemmän kuin kiitettävää. Tulen 
varmasti ammentamaan teiltä kokemuksia sekä onnistumisianne, muissa luotsaamissani yhdistyksissä.  
Odotan innolla yhteistyötämme ☺ Lyödään viisaita päitä yhteen ja luodaan toimiva yhteistyömalli ☺ 
 
 
Heidi Suntinen 
sopimusala-asiamies 

Ammattiliitto  
Trade Union Pro 
Rautatienkatu 19-12 
15110 Lahti 
+358407740096 
 

  



Mindfulness-valmennuspäivä 20.2.2016  
 
Wanhaan Herraan Paavolaan saapui 25 yhdistyksemme jäsentä harjoittamaan hyväksyvää tietoista 
läsnäoloa Kirsi Heikkilä-Tammen (KT, MBSR®-ohjaaja) johdolla. Päivään sisältyi paljon harjoituksia 
(hengitysharjoitus, jooga, keho- ja istumameditaatio) sekä pari- ja ryhmäkeskusteluja. Keskusteluissa 
harjoiteltiin myös läsnä olevaa kuuntelua. Ohjaaja antoi lisäksi ohjeita kävelymeditaation harjoitteluun. 
Lounasta nautittiin ravintola Wanhan Herran buffetpöydästä.  
  
Valmennus kesti viisi tuntia, mutta aika meni nopeasti mielenkiintoisen aiheen parissa. Osallistujilta saadun 
palautteen perusteella positiivista valmennuksessa oli ohjaajan ote, asenne ja ääni, koulutuspaikan sijainti, 
kurssin anti ja hinta. Negatiivisia puolia löytyi Metelinmäki-kabinetin ahtaudesta, liian suuresta 
osallistujamäärästä, tilan viileydestä ja tilaan kantautuneista äänistä. Lounas jakoi mielipiteitä puolesta ja 
vastaan. Yleisvaikutelma palautteista oli kuitenkin positiivinen. Monet suunnittelivatkin tutustumista 
aiheeseen itse vielä lisää.  
 
Kiitos kaikille osallistujlle!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Vierumäen talvipäivä 

Ystävänpäivänä Helmikuussa 2016 LSTH Pro Ry Virkistysryhmä järjesti koko perheen ulkoilupäivän 
Urheiluopistolla Vierumäellä. 93 ihmistä oli ilmoittautunut mukaan, paikalla lopulta oli muutama 
vähemmän flunssa-tautien vuoksi, mutta päivän menoa se ei haitannut. 
Valittavina oli Kin-Bal peli, lumikenkäkävely, uimahallivuoro ja omatoimiset hiihto- ja 
luistelumahdollisuudet. Pienimmät mukana olleet vedettiin pulkalla perässä. Itse olin lumikenkäilemässä, 
toista kertaa pääsin ko. lajiin tutustumaan. Opas neuvoi meitä ensin lumikenkien jalkaan laitossa ja antoi 
muutamia vinkkejä liikkumiseen. Ryhmässä menimme tasaisen maan kautta kohti metsää ja supan reunaa 
alas ja toista reunaa ylös. Lunta piisasi ja hauskaa oli.  
Lounas oli järjestetty Kaskela rakennuksen Wanhaan saliin. Lounaan aluksi Pron aluetoimiston Heidi 
Suntinen kertoi ajankohtaisista asioista, yhteiskuntasopimuksesta sekä myös jäsenhankinnasta. 
Virkistysryhmä jatkaa uuden vetäjän Ulla Päivelinin johdolla, edelleen voi ehdottaa tapahtumia joita toivoo 
tulevaisuudessa järjestettävän. 
Terveisin Kirsi Perttula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



huhtikuu Yritysvierailu Oululainen 
2016 

toukokuu vappuvastaanotto, keskustelutilaisuus, majatalkoot Nastola 10.5, Heinola 21.5.? 

kesäkuu juhannus majalla 24.6,  

heinäkuu 

elokuu Aluetoimikunnan tapahtuma Nuuksio 27.8 
Särkänniemi kuljetus 6.8 

syyskuu Rapujuhla Heinolan majalla loppukuusta 

lokakuu keskustelutilaisuus, saunailta aktiiveille, syystalkoot majalla 5.10 Nastola, Heinola 8.10? 

marraskuu pikkujoulu (vanha Juko tms) 

joulukuu 

tammikuu 
2017 

helmikuu MM2017 22.2-5.3, talvitapahtuma 11.2. 

maaliskuu polttopuutalkoot majalla Nastola 18.3, Heinola? 

Tapahtumakalenteri  

 

  



RAVINTOLAPÄIVÄ 21.5.2016 

 

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n virkistysryhmä järjestää 

ravintolapäivänä 21.5.2016 klo 10-13  

Pro Pies & Coffee –pisteen osoitteessa 

Hämeenkatu 15, Lahti.  Piste sijaitsee 

katutasossa entisen Trekin edustalla.  

Tarjolla suolaisia ja makeita piirakoita sekä 

kahvia ja teetä edulliseen hintaan. Tuotot 

päivästä menevät hyväntekeväisyyteen, ja 

kohdetta esitellään paikan päällä.  

 

 

 

KAPUA NEPAL –KEITTIÖ  

nousee ravintolapäivänä 21.5. klo 11-14 Pikku-

Veskun rannalle.  

Ruokalistalla maukasta linssikeittoa nepalilaiseen 

tapaan, lisukkeineen. Keitto sopii vegaaneille 

mutta maistuu myös lihansyöjille. 

Tuotto Kapua Nepal 2016 –keräykseen, 

koulutuksen ja terveyden edistämiseksi Nepalissa 

ja Keski-Aasiassa. 

 

Lisätietoa ravintolapäivästä löytyy osoitteesta http://www.restaurantday.org/fi/ 

Tervetuloa herkuttelemaan!  ☺ 
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Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n paperisen 
jäsenlehden ilmestyminen loppuu 

Tämä vuoden 2016 ensimmäinen jäsenlehti tulee olemaan myös vuoden viimeinen paperinen 
lehti. Jatkossa jäsentiedotus tapahtuu sähköisesti Proplussan jäsensivujen kautta sekä 
luottamusmiespostituksina sähköpostilla. Myös yhdistyksen Facebook-sivuilla julkaistaan 
säännöllisesti infoa tulevista tapahtumista. Varmistaaksesi tiedon perillepääsyn, ota tavaksesi 
kirjautua Proplussaan säännöllisesti. Sivuille voi myös tehdä vahdin joka ilmoittaa uudesta 
päivityksestä jäsensivulla. Samalla on hyvä tarkastaa yhteystietojesi paikkansapitävyys. Mikäli 
työpaikalla ei ole Proliittoon kuuluvaa luottamusmiestä, mutta jäseniä on vähintään kolme, voi 
työpaikalle valita Proklubi-vastaavan, jolle yhdistys lähettää tiedotteet.  

Sisäänkirjautuminen Proplussaan: 

www.proplus.fi 
Jos olet käyttänyt palvelua aiemmin, kirjaudu sisään. Kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnuksen, 
joka on jäsennumerosi, ja salasanan, jonka olet rekisteröitymisen yhteydessä määritellyt. 
Salasanan vähimmäispituus on 8 merkkiä. Anna käyttäjätunnuksesi ja salasanasi kirjautumissivun 
kenttiin ja paina sisään-painiketta. Mikäli olet unohtanut salasanan, saat kirjautumissivun linkistä 
uuden. 
  
Jos käytät palvelua ensimmäistä kertaa, sinun on kirjauduttava siten, että käyttäjätunnus on 
jäsennumerosi (löydät sen muovisesta jäsenkortistasi) ja salasana on syntymäaikasi muodossa 
PPKKVV, esim. 010265. Tämän jälkeen järjestelmä pyytää sinua vaihtamaan salasanasi. Uuden 
salasanan pituuden on oltava vähintään 8 merkkiä. Käytä sitä aina kirjautuessasi palveluun. 
 
HUOM. Ammattiliitto Pron Proplus ja Työttömyyskassa Pron Sähköinen asiointi -palveluihin 
kirjaudut samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jos olet tehnyt ensikirjautumisen toiseen 
palveluun, niin tällöin ensikirjautumista ei tarvitse tehdä uudelleen. 
 
Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry: facebook-sivut löytyvät osoitteesta 
https://www.facebook.com/Lahden-seudun-toimihenkil%C3%B6t-Pro-ry-279437712245115/ 
tai laittamalla yhdistyksen nimi facebookin haku-kenttään. 
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Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n kesämajat 
 

Nastola  
 
Lahden Seudun Toimihenkilöiden oma virkistysalue Nastolan kirkonkylässä, Pikku-Kukkasen 
rannalla, on pian taas jäsenten käytettävissä. Alueella mm. päärakennus, rantasauna, wc/varasto, 
grillikatos ja vene.  

Yhdistyksen jäsenet voivat varata majaa ryhmäkäyttöön varattavina iltoina (ei heinäkuussa) 
hinnoilla:  

15 € / ilta max 10 henkeä ja   

40 € / ilta yli 10 hengen ryhmä 

100 € / ilta yli 20 hengen ryhmä tai yritys/yhdistysvaraus. Ryhmäkoko ilmoitettava varausta 
tehtäessä. 

Majan iltavarauslista on näkyvissä viikoittain majan ilmoitustaululla. Toivotaan, että iltavaraukset 
tehdään ajoissa kesämajan isännältä. Varaamattomina iltoina jäsenet voivat käydä majalla, jos se 
on vapaa. Alueella on vältettävä liikaa melua läheisen asutuksen vuoksi. Majan seinällä olevia 
ohjeita on ehdottomasti noudatettava! Varauksista huolehtii kesämajan isäntä, jolta saa myös 
avaimet. Avainten hakemisesta on sovittava etukäteen. Kesämajan käyttö alkaa kevättalkoiden 
jälkeen toukokuussa ja loppuu syystalkoisiin lokakuussa. Kesämajan osoite on Luomaniementie 13 
15560 Nastola. Kesämajan varaukset numeroon 040-573 8827, majaisännän, Kalevi Ruuhijoen 
puh. 040-589 5892. Majan käyttömaksut on maksettava yhdistyksen tilille:  

Nordea FI22 1519 3000 1116 13.  

  

Heinola 
 

Heinolan Hevossaaren virkistysalueella olevalla kesämajalla on päärakennus, aitat yhteensä 
kahdeksalle yöpyjälle, rantasauna, huussi/varasto ja vene. Mökissä on kaasuliesi ja takka. Omat 
astiat ja lakanat sekä juomavesi on vietävä mennessä.  

Yhdistyksen jäsenet voivat varata majaa omaan käyttöön seuraavasti: 

varausaika varattavina päivinä klo 13.00 – seuraava päivä klo 12.00. Hinta on 50 euroa. 
(poikkeuksena keskiviikkoillat ja koko heinäkuu, jolloin maja on jäsenten yhteisessä 
vapaakäytössä). Maja varataan majaisäntä Arto Tuomikoskelta p. 050-558 0495. 

Hän vahvistaa varauksen ja toimittaa viikoittain varauslistan Heinolan TB:lle, Vanhatie 1, josta 
varaaja saa noutaa avaimen. Jäsenkortti on oltava mukana avainta noudettaessa. Majan 
vuokramaksu suoritetaan tilille FI22 1519 3000 1116 13. 

Vene 
 
Lahden Seudun Toimihenkilöiden vene on jäsenten lainattavissa Jyrängön virralla. Paikka numero 
33 (virran pohjoispuoli pesulan alapuoli). Veneen keulassa tunniste PRO. Veneen avain säilytetään 
Heinolan TB:llä Vanhatie 1. Sen saa noutaa jäsenkorttia näyttämällä. 



  

VETERAANIT TIEDOTTAA: 

LAHDEN SEUDUN TOIMIHENKILÖT PRO RY  JOHTOKUNTA 2016 
VETERAANIJAOSTO  
 
 

Puheenjohtaja 
Erkki Heinisalo 

Metsästäjänkatu 4 A 24 
15210 LAHTI 
Puh. 03-752 0390, 040-510 0119 
erkki.heinisalo@phnet.fi 

Varapuheenjohtaja / matkailu- ja kuljetusasiat 
Matti Ruokolainen 

Nostavanraitti 30 
15820 LAHTI 
Puh. 040-544 0995 
matti.ruokolainen@gmail.com 

Emäntä 
Anja Rosendahl 

Niinitie 62 as 30 
15550 NASTOLA 
Puh.  040-825 5880 
anjarosendahl10@gmail.com 

Sihteeri , tiedottaja 
Gunilla Ilmonen 
 
 

Niinitie 62 as 26 
15550 NASTOLA 
Puh. 0400-498 202 
gunilla.ilmonen@gmail.com 

Taloudenhoitaja, teatteriasiamies 
Riitta Erviä 

Piiankatu 3 
15700 LAHTI 
Puh. 0400-661 304 
riitta.ervia@lh.lahti.fi 

Teatteriasiamies  
Marja Helander 

Hirsimetsäntie 69 as. 16 
15200 LAHTI 
Puh. 050-304 6063 
marja.helander@kolumbus.fi 

Yritysvierailut, retkeilyasiat 
Pauli Saarinen 

Sammalsuonkatu 28 
15900 LAHTI 
Puh. 050-495 2855, 046-855 7563 
pauli.a.saarinen@gmail.com 

Yritysvierailut, retkeilyasiat 
Arto Mäkelä 

Mäkirinteenkatu 9 
15950 LAHTI 
Puh. 03-753 4451, 0400-457 925 
rauha.makela@gmail.com 

Apuemäntä 
Soili Varkka 

Vuorikatu 3 B 27 
15110 LAHTI 
Puh. 0500-682 967 
soili.varkka@phnet.fi 

Jäsen 
Erkki Kaikkonen 

Kiiskilänkatu 3 
15340 LAHTI 
Puh. 0400-807 237 

 



 

VETERAANIJAOSTO 

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

 

 

Kuukausi Tapahtuma 

Tammikuu Vuosikokous 13.1.2016 

Helmikuu Talvitapahtuma Vierumäellä 13.2.2016 

Maaliskuu Teatterimatka Diivat, Kouvola, 9.4. 

Huhtikuu Yritysvierailu Postin Logistiikkakeskus ja Megamyyntiareena 20.4. 

Toukokuu Retki 

Heinäkuu Kesäteatteri Voi Veljet, Heinola, 19.7. 

Syyskuu Yritysvierailu/retki 

Lokakuu Teatterimatka  

Marraskuu Pikkujoulu 

Joulukuu Saaren Joulu 

 

Eläkkeellä olevat naispuoliset toimihenkilöt, senjoriitat, kokoontuvat toimistolla markkinapäivinä 
nauttimaan kahvit mukavan yhdessäolon merkeissä klo 12. Poikkeuksena kesä-elokuun kesätauko. 

Tervetuloa mukaan! 
Senjoriitat 

 

Lahden Seudun Toimihenkilöiden eläkkeellä olevat jäsenet: 

Ilmoitamme tästä lähtien toiminnastamme emoyhdistyksen Pro Plussa –sivustolla osoitteessa 
www.lahdenseuduntoimihenkilot.fi. Käytämme hyväksemme myös keskiviikkoisin ilmestyvien Uusi 
Lahti- ja Nastola –lehtien seurapalstoja. Halutessasi tiedot tapahtumistamme sähköpostiisi, ilmoita 
sähköpostiosoitteesi Matti Ruokolaiselle, matti.ruokolainen@gmail.com. Lehden tulo valitettavasti 
loppuu tähän lehteen 1/2016. 

Veteraanijaoston johtokunta 

 


