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Yhdistyksen uusi hallitus on nyt valittu!
Meidät löydät myös
Yhdistyksemme Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n kausi 2020

Facebookista

on saatu päätökseen ja on aika aloittaa uusi kausi. Viime kaudella

Lahden seudun

järjestettävien tapahtumien määrä oli koronapandemiasta johtuen

toimihenkilöt Pro ry ja

melko vähäinen. Pääsimme kuitenkin järjestämään teille

Instagramista

muutamia kivoja juttuja, kuten Kimolan kanavaristeilyn ja

@lahdenseudunpro

Teamsin kautta CV- ja työnhakuillan.
Yhdistyksemme nettisivut
löytyvät osoitteesta
lahdenseuduntoimihenkilot.fi

Vuoden 2020 luottamusmies palkittu
Vuosikokouksessa meillä on tapana aina palkita vuoden
luottamusmies. Vuoden 2020 luottamusmieheksi on valittu
Riina Vieljoki, joka toimii Halton Marine Oy:n
luottamusmiehenä. Hän on toiminut esimerkillisesti
luottamusmiehen tehtävässään, joten meillä on kunnia palkita
hänet! Palkinnon ojensi yhdistyksemme puheenjohtaja Jaana
Seppälä.
Onneksi olkoon vielä kovasti Riina!

Suunnitteluseminaari pidettiin 30.1.2021
Yhdistyksemme hallitus piti tammikuun lopulla suunnitteluseminaarin, johon osa osallistui paikan
päällä ja osa etänä. Seminaarin teemana oli suunnitella jäsenille toimintaa. Osa suunnitteilla olevista
tapahtumista pystytään järjestämään koronapandemiasta huolimatta ja osa on sellaisia, jotka
järjestetään mikäli koronatilanne sen sallii. Odotamme innolla, että pääsemme toteuttumaan
suunnitelmiamme 😊

Yhdistyksemme virkistysryhmän vetäjä
Kirsi Perttula sai Ammattiliitto Prolta
tunnustuksen pitkään aktiivisessa
yhdistystoiminnassa mukana olleena.
Palkinnon ohjensi yhdistyksen kummi
Heidi Suntinen, Ammattiliitto Prolta.

Yhdistyksemme uusi hallitus ja vuosikokous
Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n vuosikokous pidettiin ma 23.3.2021 Teamsin kautta.
Ammattiliitto Prosta yhdistyksemme kummi Heidi Suntinen osallistui myös kokoukseen. Kokouksessa
käsiteltiin kauden 2020 asiat sekä valittiin yhdistykselle uusi hallitus kaudelle 2021.
Alla näette hallituksemme vastuualueineen, heistä Ulla Päivelin on uusi hallituksen jäsen. Ullasta lisää
seuraavassa jäsentiedotteessa. Oikein kiva saada Ulla mukaan hallituksemme toimintaan, joten
tervetuloa Ulla! :)
Uusi hallitus kaudelle 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaana Seppälä, puheenjohtaja
Heidi Väilä, varapuheenjohtaja ja sihteeri
Nora Teerinen, talousvastaava
Anniina Lehto, edunvalvontavastaava & proklubi-/jäsenhankintavastaava
Ulla Päivelin, koulutusvastaava
Marja Durgut, jäsensihteeri
Milla Rouhelo, tiedotusvastaava
Kirsi Perttula, virkistysvastaava ja nuorisovastaava
Harri Rummukainen, hallituksen jäsen

Uusi hallitus kaudelle 2021

Tunnelmia menneistä tapahtumista

Koko perheen talvitapahtuma 13.-14.2.2021
Virkistysryhmä järjesti koko perheen talvitapahtuman Messilässä 13.-14.2.2021 viikonloppuna.
Tapahtuma järjestettiin hiukan eri lailla kuin aiemmin. Tällä kertaa osallistujat saivat valita
osallistuvatko lauantaina vai sunnuntaina tapahtumaan. Osallistujille perheineen tarjottiin lounas, muu
toiminta oli omakustanteista ja omatoimista. Osallistujille maistui mm. pulkkamäki, laskettelu ja
makkaran paisto. Päivää vietettiin mukavissa talvisissa tunnelmissa.

Messilässä
on hyvät
pulkkamäet

Yhdistyksemme
tarjosi lounaat

Pienet laskettelijat nauttivat nuotiopaikan
lämmöstä ja makkaran paistosta

Lomainfo 17.3.2021
Koulutusryhmä järjesti Teamsin kautta lomainfon ke 17.3.2021. Ensimmäisenä infossa puheenvuoron sai
Ammattiliitto Prolta Heidi Suntinen, joka kertoi jäsenille Pron lomatarjonnasta. Prolla on paljon erilaisia
lomakohteita ympäri Suomea sekä myös Espanjassa, joihin jäsenet saavat mukavat alennukset. Heidin
puheenvuoron jälkeen yhdistyksemme koulutusvastaava Marja Durgut esitteli lomajärjestöjen
periaatteita tarjota tuettuja lomia. Lopuksi Milla Rouhelo kertoi yhdistyksemme kesämajoista, joita
jäsenet voivat kesäkautena vuokrata erittäin huokeaan hintaan. Yhdistyksellä on kaksi majaa, toinen
Nastolassa ja toinen Heinolassa. Kummatkin ovat upealla paikalla. Kesämajojen vuoden 2021
varausohjeet tulevat Proplussaan myöhemmin keväällä. Ilmoitamme asiasta sähköpostitse.

Kuva Heinolan majan maisemista

Kiitos kaikille tapahtumiin osallistuneille!

Kuva: pixabay.com

Aurinkoista kevättä kaikille!
toivottaa yhdistyksemme hallitus 😊
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