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Lähdemme Kiasman edestä klo 8:00. Ajamme suoraan Somerolle kahvila Toritupaan, jossa on tarjolla 
kahvin kanssa pientä suolaista ja makeaa. Tämän jälkeen siirrymme Muotiputiikki Helmeen, jonka uusista 
upeista Vanhaan Meijeriin sijoitetuista 400 m2 tiloista löydämme runsaan valikoiman ihania 50-luvun 
henkisiä mekkoja, kellohelmoja, asusteita sekä kenkiä. 

Seuraava kohteemme on Salo, ja ensimmäiseksi tutustumme Salon taidemuseo Veturitallin näyttelyihin: 
Nanna Susi Moodissa - In The Mood. Tornissa on esillä taidemaalari Canal Cheong Jagerroosin teoksia 
näyttelyssä Floating Island. Niukkatyylinen taidemaalari kunnioittaa teoksissaan vanhan kiinalaisen maa-
laustaiteen perinteitä.

Näyttelyn jälkeen teemme opastetun Sauli Niinistö -teemaisen kaupunkikiertoajelun. Kierroksella kuu-
lemme hänen tarinansa lapsesta Suomen Tasavallan presidentiksi. Lisäksi nähdään kohteita, joita Niinistö 
itsekin mielellään vierailleen esittelisi.

Kotimatkalla pysähdymme ruokailemaan Kasvihuoneilmiöön,  joka on ilmiömäinen elämystavaratalo 
täynnä ”hallittua kaaosta ja hillittyä hulluutta” (aikaa on varattu myös paikkaan tutustumiseen). 

Helsinkiin palaamme klo 19:00 mennessä.

Retken hinta 30 euroa/jäsen. Henkilökohtaiset ilmoittautumiset 18.9. klo 16:00 mennessä yhdistyksen 
toimistoon joko sähköpostilla heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse numeroon 010 423 6610 ti ja ke 
klo 14:00–16:00. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 40 henkilöä osallistujat arvotaan. Ilmoittautu-
essasi kerro puhelinnumerosi, josta sinut tavoittaa iltaisinkin. Kerro myös mahdollinen ruokarajoitteesi. 

Osallistumisvahvistuksen saat joko sähköpostilla tai puhelimitse. Tämän jälkeen omavastuu on makset-
tava viimeistään 21.9. yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68, viite 2820. Jos peruutus tapahtuu 21.9. 
jälkeen, perimme todelliset kustannukset (60 euroa).

Tervetuloa mukaan! 

Virkistystoimikunta

SYYSRETKI SOMEROLLE JA SALOON      
lauantaina 27.10.2018    

Muotiputiikki Somerolla 
Salo -  presidentillinen pikkukaupunki 

Kasvihuoneilmiö 



Tänä kesänä oli lämpimiä, suorastaan helteisiä 
päiviä ennätysmäärä. Kun kaupunkilaiset oli-
vat huolissaan sadeveden riittävyydestä kesä-

kukille, moni maanviljelijä huolestui kuivuudesta, sa-
don muodostumisesta ja oman elinkeinonsa puolesta. 
Yhteiset huolet, mutta suuruusluokka erilainen.

Ammattiliitto Pron edustajia on kiertänyt muuta-
missa kesätapahtumissa kertomassa liiton toimin-
nasta ja tapaamassa jäsenistöään. Samalla liitto on 
saanut näkyvyyttä mediassa. Näin liiton puheenjoh-
taja Jorma Malinen on voinut esittää ajatuksia nykyi-
sestä talous- ja työllisyystilanteesta. Pron tavoite on 
olla lähellä jäseniään, tukemassa kaikissa elämänti-
lanteissa ja tarjota kokonaisvaltaisesti parhaat mah-
dollisuudet työllistymiseen ja hyvinvointiin. Hyviä 
esimerkkejä liiton jäseneduista ovat Pro Noste ja Ura-
palvelu. Niihin kannattaa tutustua Pron kotisivulla 
www.proliitto.fi.

Kansan Uutisissa 14.8.2018 oli mielenkiintoinen 
artikkeli työajan lyhentämisestä ja sen vaikutuksista 
työtehoon. Lyhennetty työaika lisää yrityksen tulosta, 
työntekijöiden jaksamista ja sitoutumista työpaikkaan, 

toteavat useat työelämän tutkijat. Tätä mieltä on myös 
Ammattiliitto Pron jäsentutkimus. Syinä voidaan mai-
nita työn ja vapaa-ajan helpompi yhdistäminen sekä 
parempi työstä palautuminen. Tulosten mukaan sopiva 
työviikko olisi pituudeltaan noin 35 tuntia. Jäsen-
ten mukaan lyhennetty työaika mahdollistaisi töiden 
tekemisen entistä tehokkaammin. Nyt tehokkuuteen 
vaikuttaa esimerkiksi huonosti järjestetyt kokoukset 
ja toimimattomat laitteet. Myös ylikuormittuminen 
haittaa työtehoa. Pro suhtautuu myönteisesti työajan 
lyhentämiseen. Kun työt jaettaisiin oikeudenmukai-
semmin, se voisi lisätä työllisyyttä. Myös työajan jous-
tolla voi olla kannustavaa vaikutusta työntekoon sekä 
työn ja perhe-elämän sujuvuuteen. Nuorella sukupol-
vella näyttääkin olevan uudenlainen käsitys arjesta, 
jossa vapaa-aika ja perheen kanssa vietetty aika on yhä 
merkityksellisempää. 

Tulevana syksynä yhdistyksemme jatkaa yhteis-
työtä muiden yhdistysten kanssa. Ammattiliitto 
Pro osallistuu Nenäpäivä-kampanjaan marraskuun 
alussa  järjestämällä Pro on Stage -suurtapahtuman. 
Jäsenille tarjotaan mahdollisuus verkostoitumiseen 
viihteellisen illan merkeissä. Samalla voi tutus-
tua yhteistyökumppanien tuotelanseerauksiin sekä 
osallistua arvontoihin. Yhdistyksemme toimikunnat 
järjestävät myös sopivassa suhteessa koulutusta ja 
viihdykettä. Syksyn tilaisuuksien ilmoitukset löyty-
vät tästä lehdestä. 

Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi 
yhdistyksemme sekä liiton tapahtumiin!

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja
Pro edustajiston 3. varapuheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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Toiminta-avustukset vuodelle 2018
Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle viimeistään 
30.9.2018. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2018 ei enää myönnetä. Hakemukseen tulee 
liittää työpaikkaosaston toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenluettelo.

Avustuksia saavat vain ne työpaikkaosastot, jotka ovat Heto Pro ry:n jäseniä vuoden loppuun.

Hallitus

http://www.proliitto.fi
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Illan esiintyjät: Iikka Kivi, Matti Patronen, Jack Björklund ja 
Tommi Ylimäinen

Esitys kestää noin 2 tuntia, sisältäen lyhyen väliajan. 

Sitovat ilmoittautumiset ma 10.9. klo 15:00 mennessä sähköpostitse 
heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti-ke klo 14:00-16:00 
puh. 010 423 6610.

Ilmoittautuessasi kerro nimesi, puhelinnumero ja sähköpostisoite, josta 
sinut tavoittaa iltaisin. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti.

Tilaisuuden omavastuu on 5 euroa. Osallistumisvahvistuksen sähköpostitse 
saatuasi omavastuuosuus on maksettava viipymättä yhdistyksen tilille 
FI30 8000 1801 3534 68, viitenumero 2820.

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisen 25.09. jälkeen, perimme todelliset kulut (26 euroa).

Toimi nopeasti paikkoja on rajoitetusti, mukaan mahtuu 20 yhdistyksemme jäsentä. 
Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, osallistujat arvotaan.

Tervetuloa!

Nuorisotoimikunta 

NAURETTAVAA SYKSYÄ!
Kutsumme sinut stand-up iloitteluun torstaina 4.10.2018 klo 19:00 Studio Pasilaan 

(Ratamestarinkatu 5).

TEKSTIVIESTILLÄ lähettämällä sana PROLIITTO numeroon 16499. 
Viestillä lahjoitat viisi euroa.

NETISSÄ osoitteessa www.nenapaiva.fi/proliitto voit lahjoittaa 
haluamasi summan. Maksuvaihtoehtoja ovat verkkopankki ja lasku.

Voit myös osallistua yhdistyksemme tilaisuuksissa ja Pro on Stage 
-tapahtumassa lipaskeräykseen.

Pron Nenäpäivä-pottia voit kerryttää seuraavasti:



PRO ON STAGE
perjantaina 9.11.2018 Vantaan Energia Areenalla, Myyrmäessä

Ammattiliitto Pro kokoaa jäsenistönsä viettämään loisteliasta tapahtumailtaa huippuviihteen, hyvän ruuan 
ja juoman ja hyväntekeväisyyden parissa. Ammattiliitto Pro on tänä vuonna Nenäpäivän pääyhteistyö-
kumppani. Olemme mukana Nenäpäivä Show:n suorassa tv-lähetyksessä YLE TV2:ssa. 

Pro on Stagen ovet avautuvat klo 17:30 ja ruokailu alkaa.Vieraita pyydetään saapumaan paikalle klo 20:00 
mennessä, jolloin ohjelma alkaa. Tapahtuma kestää klo 02:30 saakka. 

Illan aikana esiintyvät kymmeniä miljoonia levyjä myynyt Anastacia (USA), Paula Koivuniemi ja miek-
kataiteilija Lucy Hell (UK). Lisäksi on mahdollisuus tutustua yhteistyökumppaneiden tuotteisiin heidän 
osastoillaan ja osallistua arvontoihin, joissa on luvassa mahtavia palkintoja, mm. luxus-risteily, kauko-
matka ulkomaille, hotelliloma, uusi auto käyttöön vuodeksi ja paljon muuta.

Sisäänkäynneillä on naulakkomaksu 5 euroa/asiakas. Joustavan asioinnin takaamiseksi suosittelemme 
varaamaan mukaan myös käteistä. Tapahtumassa on myös lipaskeräys Nenäpäivä-kampanjaan.

Sitovat lippuvaraukset 26.9. mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti ja ke klo 14:00-16:00 
puh. 010 423 6610. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti. Ilmoitathan samalla yhteystie-
tosi. Ikäraja on 18 vuotta, joten mukana tulee olla ajokortti, passi tai virallinen henkilötodistus.

Lippujen omavastuu on 25 euroa/jäsen ja 55 euroa/avec. Pääsylipun hintaan kuuluu monipuolinen ja 
herkullinen buffet-illallinen sekä juotavaa (mm. tapahtumaa varten käsityönä valmistettua Pro on Stage 
-nimikko-olutta, viiniä, siideriä, virvoitusjuomia). Yhdistyksemme on varannut lippuja 60 kpl ja lippuja 
voi varata 2 kpl/jäsen. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, arvomme osallistujat. 

Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu tulee maksaa viipymättä yhdistyksen tilille 
FI3080001801353468, viitenumero 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 17.10. jälkeen, perimme todelliset 
kulut (60 euroa). Vahvistusviestissä kerrotaan tarkemmin tapahtumaan saapumisesta.

Ole sinäkin auttamassa maailman lapsia heidän koulutuksessa ja arjen sujumisessa. Näytetään muille 
liitoille, miten hyvää mieltä jaetaan eteenpäin! Kotisivuilta www.proonstage.fi löytyy tapahtumasta lisää 
tietoa.

Tervetuloa yhdistyksien yhteiseen suurtapahtumaan!

Hallitus



TYÖTTÖMYYS- JA ELÄKETURVAINFOA 
+ SHOW & DINNER 

lauantaina 1.12.2018  Sokos Hotel Presidentissä    
(Eteläinen Rautatiekatu 4)

Tilaisuutemme alkaa kahvitarjoilulla klo 14:00. Sen jälkeen Tiina Partanen Ammattiliitto Pron työttömyys-
kassasta kertoo meille työttömyysturva-asioista ja Taina Hedman Eläketurvakeskuksesta perehdyttää meitä 
eläkeasioihin.

Buffet -ruokailu on koulutuksen jälkeen klo 18:00. Minttu Mustakallion, Ville Virtasen ja Samuli Laihon 
tähdittämästä ”Minttu sekä Ville” Showsta pääsemme nauttimaan klo 20:00 (kesto noin kaksi tuntia). 
Show:n jälkeen on mahdollisuus jatkaa iltaa hyvän musiikin parissa.

Tästä kaikesta pääset nauttimaan 25 euron omavastuulla. 
Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 20, arvotaan osallistujat.

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset ma 8.10. mennessä sähköpostitse heto.helsinki@elisanet.fi 
tai puhelimitse ti ja ke klo 14:00 -16:00 puh. 010 423 6610.

Ilmoitathan yhteystietosi ilmoittautuessasi. Kerro myös, jos sinulla on jokin erityinen ruokarajoite.
Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu maksetaan ma 22.10. mennessä yhdistyksen tilille 
FI30 8000 1801 3534 68 viitenumerolla 2820. Mikäli peruutus tapahtuu to 1.11. jälkeen, perimme 
tilaisuuden todelliset kulut 116 euroa.

Tervetuloa mukaan!

Koulutustoimikunta



PULLO CAVAA JA AURINKOA
keskiviikkona 12.12.2018 klo 19:00

Helsingin Kaupunginteatterin Arena -näyttämö, Hämeentie 2

Näytelmä on lämmin ja oivaltava komedia naisten ystävyydestä ja unelmien vanhainkodista. Kuohuviinin 
nosteessa neljä ystävystä uneksii yhteisestä, boheemista vanhainkodista, jossa he saisivat lopulta olla ja 
tehdä mitä haluavat. Mitä tapahtuu kun Portugalista löytyy täydellinen talo?

Lippu maksaa Heton jäsenelle 20 euroa ja avecille 40 euroa (jäsen+1 avec), jäsenet ovat etusijalla.
Lippujen varaukset 30.10. klo 16:00 mennessä joko sähköpostilla heto.helsinki@elisanet.fi tai puheli-
mitse yhdistyksen toimistoon klo 14:00-16:00 (ti ja ke) numeroon 010 423 6610. Jokaisen jäsenen tulee 
ilmoittautua henkilökohtaisesti. Ilmoittautuessasi kerro myös puhelinnumerosi josta sinut tavoittaa iltaisin.

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse ilmoittautumisajan loputtua. 
Tämän jälkeen lippu/liput on maksettava viimeistään 8.11. yhdistyksen tilille Sampo 
FI30 8000 1801 3534 68, viite 2820. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 100 jäsentä, liput arvotaan. 

Mikäli peruutus tapahtuu 12.11. jälkeen, perimme todelliset kustannukset (40 euroa)

Liput jaetaan teatterin aulassa ennen esitystä klo 18:15-18:45.

Tervetuloa!

Virkistystoimikunta 



Julkaisija:
Heto Pro ry
Hämeentie 14, 00530 Helsinki

Päätoimittaja:
Antinoja Margit p. 040 708 7336, 
sähköposti margit.antinoja@elisanet.fi

Taittaja:
Finne Johannes

Sähköposti heto.helsinki@elisanet.fi
Kotisivu www.proliitto.fi → Proplus

Toimikunta:
Hollström Minna, p. 040 544 7238
Häyrinen Erja, p. 0400 263 428

Päivystys yhdistyksen toimistossa:
Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 14:00-16:00
Puhelin 010 423 6610

Tervetuloa kokemaan Fazer kokonaan uudella ja inspiroivalla tavalla tiistaina 
18.12.2018 klo 17:00.

Opastettu näyttelykierros ja suklaatasting on tarjolla Fazerin Vantaan Experience 
-vierailukeskuksessa (Fazerintie 6).

Näyttelyssä tutustutaan Fazerin toimintaan, pitkään historiaan, tarinoihin, 
laajaan tuotevalikoimaan, yritysvastuuseen ja innovaatioihin. Tunnin pituisen 
näyttelykierroksen lisäksi pääset oppaan johdolla maistelemaan ja arvailemaan erilaisia 
suklaamakuja.

Näyttelykierroksen yhteydessä on mahdollisuus tehdä ostoksia vierailukeskuksen myymälässä, jossa 
on laaja valikoima Fazerin tuotteita mukaan lukien sesongin mukaan vaihtuvat tuotteet sekä aina 
viimeisimmät uutuudet (joskus jopa ennen kuin ehtivät kauppoihin).

Sitovat ilmoittautumiset su 30.9. klo 15:00 mennessä sähköpostitse heto.helsinki@elisanet.fi tai puheli-
mitse ti-ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610.

Ilmoittautuessasi kerro nimesi, puhelinnumero ja sähköpostisoite, josta sinut tavoittaa iltaisin sekä ruoka-
aineallergiat. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti.

Tilaisuuden omavastuu on 5 euroa. Osallistumisvahvistuksen sähköpostitse saatuasi omavastuuosuus on 
maksettava viipymättä yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68, viitenumero 2820.

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisen 15.10. jälkeen, perimme todelliset kulut (20 euroa).

Toimi nopeasti paikkoja on rajoitetusti, mukaan mahtuu 20 yhdistyksemme jäsentä. Mikäli 
ilmoittautuneita on enemmän, osallistujat arvotaan.

Tule mukaan!

Nuorisotoimikunta 

OTA KANSSAMME VARASLÄHTÖ 
JOULUN SUUNNITTELUUN!


