
 

Lappeenrannan Seudun Pro ry  
 

Vuoden 2021 jäsenedut: 

 

Tapahtumaliput ja hyvinvointipalvelut: 
Jäsenelle korvataan kaksi kertaa vuodessa kulttuurilipun tai näihin rinnastettavan sarjalipun 
hinnasta puolet (enintään 20 euroa). Esim. teatteri/konsertti/elokuva/urheilutapahtuma. 
Korvausta myönnetään myös hyvinvointipalveluista, kuten erilaiset hierontahoidot, 
kalevalainen jäsenkorjaaja, fysioterapia sekä erilaiset hemmotteluhoidot.  
 
Ammattiliitto PRO:n järjestämät SM-kisat: 
Yhdistystä edustavalle jäsenelle korvataan osallistumismaksu ja bensarahaa 0,20 e/km 
(enintään 400 km). Yöpymismaksusta maksetaan puolet tai enintään 30 euroa/henkilö. 
 
Toisella paikkakunnalla järjestettävät liiton kurssit, luentopäivät ja aluekoulutus: 
Osallistujille maksetaan anomuksesta kulloinkin voimassaolevan valtion matkasäännön 
mukainen puolipäiväraha. 
 
Yhdistys tukee jäsenten omaehtoista kouluttautumista: 
Kurssimaksuista maksetaan puolet kurssin hinnasta (1 kurssi/jäsen/vuosi, enintään 50 
euroa). Lappeenrannan Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n hallitus käsittelee anomukset. 
 
Korvaukset haetaan toimittamalla henkilötiedot, tilinumero ja tosite maksusta (esim. lipun 
kanta) yhdistyksen toimistoon tai sähköisesti tiedotus@prolastu.fi Jäsenedut on tarkoitettu 
yhdistyksen toimiville jäsenille (ks. alla). 
LasTun hallitus pidättää oikeuden hyväksyä/hylätä hakemuksen. 
Korvaukset on haettava saman vuoden loppuun mennessä. 
 
Lappeenrannan Seudun Toimihenkilöt Pro ry  
Kannelkatu 2 Lh 2  
53100 Lappeenranta  
 
tiedotus@prolastu.fi  
www.prolastu.fi 
 
* * *  
 
Toimiva jäsen: Äänestys- ja vaaliohjesääntö – hyv. LV/9.5.2008 Toimiva jäsen on jäsen, joka 
on työssä tai vain tilapäisesti poissa työmarkkinoilta. Siten vanhuuseläkkeellä tai toistaiseksi 
voimassaolevalla työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö ei ole toimiva jäsen. 
 

mailto:tiedotus@prolastu.fi
http://www.prolastu.fi/


 
Lastun jäsenistölle sovittuja jäsenetuja: 

 

 

Ar-Rent Oy / www.hertz.fi   Etu voimassa toistaiseksi 

- 20 % alennus normaaleista päivähinnoista 

 

Bouldersaimaa / www.bouldersaimaa.fi  Etu voimassa 31.12.2021 saakka 

- 10 % alennus kiipeilykokeilusta, sisältää varusteet ja alkuopetuksen 

 

Eirene / www.eirene.fi/   Etu voimassa toistaiseksi  

- 10 % alennus vaatteista ja stailauspalveluista 

 

Lappeenrannan Autosähkö Oy / www.lprautosahko.fi Etu voimassa 23.1.2022 saakka 

- 15 % alennus tarvikevaraosista (ovh-hinnoista) 

 

Sako Shooting Center / www.shootingcenter.fi/ Etu voimassa toistaiseksi 

- 30 % alennus ampumaradan varatusta tuntihinnasta 

 

Sistek Kaakon Kumi Oy / www.sistek.fi  Etu voimassa 31.1.2022 saakka 

- 10 % alennus matoista, maaleista ja maalaustarvikkeista (ovh-hinnoista) 

 

SLN Nahkatavara Oy / www.nahkatavara.com  Etu voimassa toistaiseksi 

- 20 % normaalihintaisista tuotteista 

 

Studio Mandula / www.studiomandula.fi/  Etu voimassa 31.5.2021 saakka 

-  10 euron alennus 10 kerran joogakortista, normaalihinta 90 €. 

 

UK Koskimies / www.koskimies.fi/   Etu voimassa 30.6.2021 saakka 

- 10 % alennus urheiluosaston normaalihintaisista tuotteista  

(pl. aseet/ampumatarvikkeet) 
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