
   

 

 

 

   

   

 
 

Yhdistyksemme kesämajat varattavissa 

koko kesän! 
 

Alkukesä on ollut hyvin lämmintä ja yhdistyksemme majat 

Nastolassa ja Heinolassa ovat jäsentemme varattavissa. 

Kummastakin majasta löytyvät nyt esittelyvideot Proplussasta. Ei 

muuta kuin tutustumaan ja varaamaan majaa omaan käyttöön. 

Kummatkin majat sijaitsevat niin upeilla paikoilla järven rannalla 

ja kuitenkin niin lyhyen ajomatkan päästä Lahdesta, että majoille 

hurauttaa nopeasti vaikka vain illaksi.  

  

 

 

 

 

 

Nastolan majan perinteinen 

juhannusjuhla 

Nastolan majan perinteikkäät juhannusjuhlat tulevat taas. 

Tervetuloa perheineen Nastolan majan juhannusjuhlaan pe 

25.6.21. Tähän ilmoittautumisohjeet ovat erillisessä liitteessä. 

Toivotaan mukavaa juhannussäätä :) 

 

 

Muita tapahtumia 

Heinolan kesäteatteri esittää tänä vuonna Riemurahat kappaleen. Yhdistyksemme on hankkinut 

lippuja to 29.7. klo 18.00 esitykseen. Toivomme kovasti, että teatteriesitykset pystytään järjestämään 

turvallisesti. Ilmoittautumisohjeet erillisessä liitteessä. 

Nuorison (alle 36-vuotiaat) nuorisoryhmä haastaa lähtemään yksin tai yhdessä perheen kanssa 

pyöräretkelle ja jakamaan kuva retkestään. Tästä toimintaohjeet erillisessä liitteessä. 

Syksylle on suunnitelmissa syysretki Kemiön Rusalaan. Tästä kerromme heti lisää, kun retken ohjelma 

vahvistuu. 
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Tapahtumia tulossa 

• • • 

 

• Nastolan majan 

juhannusjuhla pe 25.6. 

• Nuorison pyöräretkihaaste 

5.-31.7. 

• Heinolan kesäteatteri        

to 29.7.  

• Sieniretki ke 1.9. 

• Syksylle tulossa syysretki 

Kemiön Rusalaan 

 

Meidät löydät myös      

Facebookista                    

Lahden seudun toimihenkilöt 

Pro ry ja  Instagramista 

@lahdenseudunpro 

Yhdistyksemme nettisivut 

löytyvät osoitteesta 

lahdenseuduntoimihenkilot.fi  
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https://proplus.fi/ryhmat/lahden-seudun-toimihenkilot-pro-ry/wiki/
https://www.facebook.com/Lahden-seudun-toimihenkil%C3%B6t-Pro-ry-279437712245115/
https://www.facebook.com/Lahden-seudun-toimihenkil%C3%B6t-Pro-ry-279437712245115/
http://www.instagimg.com/user/lahdenseudunpro/4910439346
http://lahdenseuduntoimihenkilot.fi/


   

 

 

 

   

   

Yhdistyksemme uuden hallituksen 

jäsenen esittely 

Olen Ulla Päivelin, 35-vuotias kolmen lapsen äiti. Olen 

paljasjalkainen lahtelainen ja pendelöin töihin Pasilaan 

muutaman kerran viikossa. Työskentelen Haltonilla. Työni 

sisältää mielenkiintoisia hommia laidasta laitaan ja 

asiakkaita Suomesta kuin ulkomailta.  

Arkena perheemme on aktiivinen. Harrastuksiin kuuluu 

jalkapalloilua ja heppailua.  

 

Tykkään todella paljon olla mukana Lahden Seudun 

Toimihenkilöiden yhdistyksessä, koska siellä on niin 

mukava porukka, helppo verkostoitua ja päästä mukaan 

erilaisiin mukaviin tilaisuuksiin, kuten teatteriin tai vaikka 

sieniretkelle. 

 

- Ulla Päivelin, koulutusryhmän vetäjä - 

 

 

 

Ullan vetämä koulutusryhmä on ideoinut uusia 

koulutuksellisia tapahtumia, joista ensimmäisenä 

pääsemme toteuttamaan sieniretken Hollolan maastoon. 

Saamme tälle retkelle mukaan Marttaliitolta 

sieniasiantuntijan. Päivämäärä 1.9. kannattaa jo nyt laittaa 

kalenteriin ylös. Muista koulutusryhmän suunnitelmista 

kerromme myöhemmin tarkemmin, kun tilaisuudet 

vahvistuvat.   

 

 

Tule sinäkin rohkeasti mukaan aktiivisen yhdistyksen 

toimintaan ja pääset mukavassa porukassa suunnittelemaan 

tulevia tapahtumiamme. Lisätietoja 

info@lahdenseuduntoimihenkilot.fi  
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Tunnelmia menneistä tapahtumista  

 

Nuorison issikkavaellus  

Nuorisoryhmä järjesti la 22.5.2021 issikkavaelluksen Vaellustalli Toresonilla Vierumäellä. 

Vaellus tapahtui kahdessa 7 hlön ryhmässä ohjaajien kanssa. Sää suosi ja hepat olivat hyvin rauhallisia 

sekä kilttejä. Tunnin vaelluksen jälkeen nautittiin tallilla munakasrulla, salaatti ja kahvi. 

 

 
 



   

 

 

 

   

   

 

 

 

 

  

Issikat olivat 

niin kilttejä 

kamuja!       

Kiitos kaikille 

heppailijoille!  



   

 

 

 

   

   

Heinolan eli Teknisten majan talkoot 

Virkistysryhmä järjesti Heinolan eli Teknisten majalla talkoot ma 21.6.2021. Talkoissa pilkottiin 

polttopuita, siivottiin pihaa, mökkiä ja saunaa sekä nautittiin talkoopitsat virvokkeiden kera. Lopuksi 

vielä lämmitettiin sauna ja pulahdettiin järveen. Mukava talkoopäivä kesäisessä säässä       

Kiitos kaikille talkoolaisille!       



   

 

 

 

   

   
 

Heinolan eli Teknisten majan upeat näkymät 



   

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

            

 

            

 

 

 

             Aurinkoista kesää kaikille! 

                  toivottaa yhdistyksemme hallitus 😊 
 

 Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry 

Ammattiliitto Pron kokoomayhdistys 

 

 Hämeenkatu 15, 15110 Lahti   www.lahdenseuduntoimihenkilot.fi 


