
   

 

 

 

   

   

 
 

 

Kiitos kuluneesta vuodesta 

Kiitos kaikille jäsenille kuluneesta vuodesta. Mukava, että 

pääsimme tänä vuonna järjestämään hieman tapahtumia teille ja 

pikkujoulut saatiin myös järjestettyä Mössöllä. Tulevana 

lauantaina suuntaamme vielä Fazerilaan. Ihan kohta pääsemme 

rentoutumaan joulun viettoon ja ottamaan vastaan uusi vuosi 

2022. Mitähän uusi vuosi tuo jokaiselle tullessaan. 

 

Tulevia talven tapahtumia 

Koko perheen talvipäivää on suunniteltu järjestettävän 

Vierumäellä lauantaina 5.2.22. Luvassa lajikokeiluja, talviurheilua, 

uintia ja ruokailua. Koko perheen kesken voit osallistua 

useampaan lajiin, käydä syömässä ja vielä uimassakin tai 

vaihtoehtoisesti voit tulla vaikka vain syömään. Tähän 

ilmoittautuminen alkaa ensi vuoden puolella. Ilmoitamme tästä 

erikseen etukäteen. 

Suunnitteilla myös pilkkikisa Messilässä. Tämä järjestetään 

säävarauksella ja lisätietoja tästä myös myöhemmin ensi vuonna. 

Nuorisoryhmä on suunnitellut järjestävänsä juusto- ja viini-illan 

perjantaina 18.2.22. Illan ohjelmana on kahden tunnin ohjattu 

tasting. Innolla odotamme hauskaa maistelutilaisuutta. Tähän 

ilmoittautumiset tulevat myös ensi vuoden puolella. 

 

Pahoittelut teknisestä häiriöstä 

Jäsenille lähti sähköpostitse 7.12.2021 muistutus pikkujoulutapahtumasta.                                      

Kyseessä oli tekninen häiriö ja olemme pahoillamme tapahtuneesta. 
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Tapahtumia tulossa 

• • • 

 

• Fazerilan reissu la 18.12.21 

• Pilkkikisat Messilässä 

• Koko perheen talvipäivä  

la 5.2.22  

• Nuorisoryhmän viini- ja 

juustoilta pe 18.2.22 

• Nastolan majan 

puutalkoot 12.3.22 

• Nastolan majan juhannus 

24.6.22 

 

Meidät löydät myös      

Facebookista                    

Lahden Seudun Toimihenkilöt 

Pro ry ja  Instagramista 

@lahdenseudunpro 

Yhdistyksemme nettisivut 

löytyvät osoitteesta 

lahdenseuduntoimihenkilot.fi  
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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/


   

 

 

 

   

   

Suunnitteluseminaari 

Yhdistyksemme kokoontui suunnitteluseminaarin tiimoilta 13.11.21 yhdistyksemme toimistolle. Kaikki 

hallituksen jäsenet, ryhmien vetäjät ja ryhmien jäsenet olivat kutsuttu paikalle. Osa osallistui 

seminaariin Teamsin kautta. Myös yhdistyksemme kummi Heidi Suntinen Ammattiliitto Prosta oli 

paikalla. Jokaisella ryhmällä tuli hyviä ideoita siitä, mitä tapahtumia voisimme ensi vuonna jäsenille 

järjestää. Odotamme innolla, että pääsemme toteuttamaan tapahtumia.  

 

Lisää innokkaita jäseniä kaivataan mukaan aktiivisen yhdistyksen toimintaan. Laita viestiä 

info@lahdenseuduntoimihenkilot.fi jos haluat olla mukana tapahtumien suunnitteluissa ja niiden 

järjestämisessä. Tai vinkkaa meille ideasi sähköpostitse tai Facebookin kautta :) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnitteluseminaarin 

yhteydessä meillä oli 

ilo ja kunnia onnitella 

merkkipäivän johdosta 

yhdistyksemme 

toiminnantarkastaja 

Riitta Erviää. 

 

Paljon onnea Riitta! 
 

mailto:info@lahdenseuduntoimihenkilot.fi


   

 

 

 

   

   

Tunnelmia menneistä tapahtumista  

 

Elokuvailta  

Edunvalvontaryhmä järjesti 21.10.21 elokuvaillan. Elokuvaan sai ottaa mukaan maksutta 

järjestäytymättömän työkaverin. Ennen elokuvaa Heidi Suntinen Ammattiliitto Prosta puhui lyhyesti 

ajankohtaista TES-asiaa. Illan elokuvana oli 007 No Time to Die. Hyvä elokuva ja tärkeä puheenvuoro 

Heidiltä ennen elokuvaa. 

 

 

Teknisten majan puutalkoot 

Virkistysryhmä järjesti Teknisten eli Heinolan majalla polttopuutalkoot 23.10.21. Iso urakka takana ja 

hommaa riitti kaikille. Kiitos kaikille ahkerille talkoolaisille! 

 

 
 

 
 

 



   

 

 

 

   

   

Pakohuoneilta Hennalassa 

Nuorisoryhmä järjesti Hennalan pakohuoneella 4.11.21 pakohuoneillan. Hennalan pakohuoneen 

teemana oli uppoava Titanic. Kyseessä oli tarinallinen peli, jossa historia oli vahvasti mukana ja 

jännittävää olikin, että selviydymmekö ennen kuin laiva uppoaa. Ryhmämme teki yhteistyötä ja 

pääsimme pelastautumaan 1 minuutti ja 59 sekuntia ennen laivan uppoamista. Huh se oli täpärällä! 

 

 

 
 

Luottamustoimisten lätkäilta 

Edunvalvontaryhmä järjesti luottamustoimisille lätkäillan 18.11.21. Ilta alkoi yhdistyksemme 

toimistolla, jossa Ammattiliitto Prosta Heidi Suntinen oli puhumassa ajankohtaista asiaa TES-

neuvottelutilanteesta. Osallistujille oli tarjolla pientä purtavaa. Heidin puheenvuoron jälkeen siirryttiin 

jäähallille seuraamaan Pelicans vs. Saipa -ottelua.  

 

 

 



   

 

 

 

   

   

Senioreiden IT-koulutus  

Koulutusryhmä järjesti senioreille IT-koulutuksen 20.11.21 yhdistyksemme toimistolla. Osallistujat 

ottivat omat kannettavansa tai älypuhelimensa mukaan ja koulutusryhmämme pyrki ratkomaan 

parhaansa mukaan käyttäjien IT-pulmia. Jokainen sai henkilökohtaista opastusta tai tukea laitteiden 

käyttöön. Olipa mukava järjestää senioreille tällaista koulutusta. Seuraavaksi meillä olisi suunnitteilla 

verkkoturvallisuuskoulutus. 

 

 

  



   

 

 

 

   

   

Uusien jäsenten eli UJO ilta 

Uudet jäsenet kutsuttiin yhteiselle ruokailulle 30.11.21 Gastropub Myllyyn. Illan tarkoituksena oli 

tutustuttaa uudet jäsenet yhdistyksemme toimintaan. Paikalla oli 12 uutta jäsentä, Heidi Suntinen 

Ammattiliitto Prosta ja muutama yhdistyksemme hallituksen jäsen, jotka kertoivat yhdistyksen 

aktiivisesta toiminnasta ja tapahtumista, joita jäsenille on järjestetty. Keskusteltavaa riitti paljon ja ilta oli 

rento ruokailun merkeissä. 

   

Pikkujoulut 

Virkistysryhmä järjesti tänä vuonna pikkujoulut Mössöllä lauantaina 4.12.21. Ilta alkoi yhdessä 

jouluruokaa nauttien, jonka jälkeen lavalle asteli energinen Atomirotta-yhtye. Meillä oli koko illan ajan 

käytössämme oma bäkkäribaari. Ruoka oli hyvää ja yhtye veti kyllä kovakuntoisen keikan!  

 
 

Kiitos kaikille tapahtumiin osallistuneille!  

 



   

 

 

 

   

   

 

 

 

 

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2022! 

Toivottaa                                                                                                                                      

yhdistyksemme hallituksen tontut! 
 

 Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry 

Ammattiliitto Pron kokoomayhdistys 

 

 Hämeenkatu 15, 15110 Lahti   www.lahdenseuduntoimihenkilot.fi 

Joulun taikaa, 
ihanaa aikaa… 


