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ALUSTAVA OHJELMA:
Lauantai 15.9.2018
9:00-9:45 

10:30-12:30 
12:30 
15:00-18:00 

19:00

Sunnuntai 16.9.2018
9:00-11:30 

12:00
   
16:30-18:30  

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset 30.7. mennessä  
heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti ja ke klo 14:00-16:00 
puh. 010 423 6610. Mikäli matkan peruutus tapahtuu 8.8. jälkeen, 
perimme matkan todelliset kustannukset (220€).

Ilmoittautuessasi kerro syntymäaikasi, toiveesi huonekaverista ja 
puhelinnumero / sähköpostiosoite, mistä sinut tavoittaa myös iltai-
sin. Ilmoitathan samalla erityisruokavaliosi.

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse, 
jonka jälkeen matka on maksettava 8.8. mennessä yhdistyksen tilille 
FI30 8000 1801 3534 68, viitenumero 2820. Yksityiskohtainen 
matkaohjelma lähetetään vahvistuksen mukana.

Muistathan ottaa passin tai uudenaikaisen henkilökortin 
mukaan. Satamissa on ollut matkustusasiakirjojen tehotarkastuksia.

Tervetuloa!
Hallitus

JÄSENKOULUTUSMATKA 

Laulasmaan kylpylään Viroon 15.-16.9.2018
Ilmoittauduthan heti mukaan !

Matkalippujen jako Länsiterminaalissa 2,  
laiva Tallink Megastar
Laivamatka Tallinnaan, buffet-aamiainen 
Bussikuljetus Laulasmaalle
Tilaisuuden avaus ja käytännön järjestelyt puheenjohtaja Tarja 
Flander. Sopimusala-asiamies Päivi Makkonen Ammattiliitto Prosta luennoi työ-
hyvinvoinnista ja kertoo ajankohtaiset kuulumiset työmarkkinatilanteesta.
Illallinen hotellissa

Suosittu työsuhdeklinikka. Siellä voit keskustella henkilökohtaisista työ- ja 
muista lakineuvontaa vaativista asioista ja saada ohjeita ongelmatilanteisiin.
Huoneiden luovutus ja bussikuljetus Tallinnaan
Vapaata aikaa esim. shoppailuun sataman alueen liikkeissä.
Laivamatka Helsinkiin, Tallink Star, buffet-ruokailu 

Matkan hinta 
50 euroa/jäsen sisältää:

- Majoituksen hotellissa 
kahden hengen huoneissa

- Illallisen ja aamupalan sekä 
kokoustilassa kahvia

- Laivamatkoilla Buffet-
ruokailut juomineen



Alkukesästä olemme saaneet nauttia ihanan 
lämpimistä ja aurinkoisista säistä sekä luon-
non puhkeamisesta kukkaan. Juuri nyt lo-

maileville olosuhteet ovat suotuisat kaikkeen ulkona 
tekemiseen ja liikkumiseen. Toivottavasti säät suosi-
vat myös myöhemmin lomaansa viettäviä. 

Kevään aikana on tapahtunut paljon asioita, joista 
on mukava kertoa teille. Ammattiliitto Pron edus-
tajisto kokoontui toukokuun lopulla käsittelemään 
tilinpäätöstä ja budjettia sekä muitakin tärkeitä asi-
oita. Liiton talous on hyvällä mallilla. Jäsenmaksu 
1,4% on pystytty pitämään näinkin alhaisena liiton 
sijoitustoiminnan takia. Siitä saadut osinkotuotot on 
siirretty suoraan Pro Työttömyyskassaan. Tällä het-
kellä jäsenistön työttömyysprosentti on 5,7%, kun 
se viime vuonna oli 6,8%. Koska Suomen talous on 
kääntynyt yllättävän nopeasti kasvuun, on synty-
nyt myös työpaikkoja ja tästä syystä työttömyys on 
alentunut. Ansiotasoon vaikuttaa viime syksynä tehty 
kiky-sopimus, josta neuvotellaan hallituksen kanssa 
jatkossakin.

Liiton suunnitelmissa on kartoittaa luottamusmiehien 
osaaminen. Heille kohdennetusta Luottamusmies  

2.0 – koulutuksesta kerrotaan varmasti lisää myö-
hemmin. Nykyistä koulutusta tullaan uudistamaan ja 
samalla perehdytetään työelämän muutosten huomi-
oimiseen sekä olemaan aidosti läsnä ja kuuntelemaan 
työntekijöiden ongelmia. Moni asia on kytköksissä 
työn ja perhe-elämän sovittamisessa.

Olemme saaneet huomata, että Proplus ei ole täysin 
toiminnassa. Yhdistysten sivuille ei juuri nyt pääse ja 
se hankaloittaa tiedottamista jäsenistölle. Proplussaa 
ollaan uudistamassa ja sen arvioitu käyttöönotto on 
kesäkuun lopulla. Näkymät muuttuvat jonkin verran, 
mutta toiminnot säilyvät. Joitakin toimintoja, mm. 
kuvat ja videot saadaan käyttöön vasta elokuussa. 
Kannattaa silti tarkkailla tilannetta. Heto-lehdet vie-
dään jatkossakin Proplussaan luettavaksi yhdistyk-
semme sivulta.

Tulevana syksynä on mahdollisuus osallistua moniin 
mielenkiintoisiin tilaisuuksiin. Yhdistyksemme jär-
jestää useita tapahtumia, joista mainittakoon jäsen-
koulutusmatka Laulasmaahan, Viroon. Toimikuntien 
suunnitelmissa on ainakin syysretki, makoisa tutustu-
misilta, koulutusilta ja ehkä teatteriakin. Pro Pääkau-
punkiseudun ja Länsi-Uudenmaan Aluejohtokunnat 
järjestävät työllistymistä edistäviä seminaareja ja jo 
syyskuun alussa perhetapahtuman Korkeasaareen. 
Ammattiliitto Pro osallistuu Nenäpäivä-kampanjaan 
marraskuun alussa ja järjestää samalla oman Pro On 
Stage -suurtapahtuman. Tapahtumista kerrotaan tässä 
lehdessä tai myöhemmin alkusyksystä.

Nautitaan kesän kauneudesta ja osallistutaan 
syksyn toimintaan!

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
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OHJELMA 
10.00-12.00  

18.00 

Suosittelemme käyttämään julkista liikennettä - ZOOBUSSI LINJA 16 
Helsingin seudun liikenteen bussi 16 liikennöi Rautatientorilta Korkeasaaren portille. 
Bussi lähtee Rautatientorilta pysäkiltä 17. Arvioitu matka-aika on n. 25 minuuttia. 
Bussissa kelpaavat Helsingin sisäiset ja seutuliikenteen liput. 

Oma auto:  
Omalla autolla tulijat pääsevät Mustikkamaan ulkoilualueen pysäköintialueelle asti, josta on noin 400m 
kävelyreitti Korkeasaaren portille. Pysäköintipaikkoja on rajallisesti.

Sitovat ilmoittautumiset otetaan vastaan 10.8.2018 mennessä ja ainoastaan Ammattiliitto Pron 
Tapahtumakalenterin kautta (etusivulla, josta valitaan tilaisuus / kirjautuminen jäsennro + salasana).

Ilmoittaudu tästä! 

Vahvistusviesti tapahtumaan mukaan pääsystä lähetetään ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. 
Korkeasaaren kartan voit halutessasi tulostaa itse mukaan tästä. 
Kartan saa näppärästi myös kännykkään tai sen voi tulostaa osoitteesta: www.korkeasaari.fi/ohjelma.

Tapahtumaan voi ilmoittautua jäsenen lisäksi viisi (5) henkilöä (max 2 aikuista ja 4 lasta, iät 
4-17v./0-3v.), samassa taloudessa asuvat. Ilmoitathan henkilömäärät ilmoittautumisen yhteydessä; 
aikuiset / lapset 4-17v. / lapset alle 4v.

Tilaisuus on maksuton.
  
Peruutusehto: Jos et pääse paikalle, peruutathan osallistumisesi 15.8.2018 mennessä sähköpostitse 
paakaupunkiseutu@proalueet.fi tai veloitamme 10 €/henkilö.

Lisätietoa tarvittaessa antaa Tarja Flander puh. 040 750 7250, paakaupunkiseutu@proalueet.fi.

PERHETAPAHTUMA 
KORKEASAARESSA 1.9.2018

PRO Pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uudenmaan 
aluejohtokunnat järjestävät tapahtuman 

pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Uudellamaalla asuville jäsenille perheineen. 

Lippujen jako ilmoittautuneille tapahtuu jäsenkorttia näyttäen, ainoastaan 
Mustikkamaan puoleisen sisäänkäynnin edustalla. 
Kannattaa tutustua samalla Vakuutusyhtiö Turvan pisteeseen, josta saa makoisan yllätyksen.
Korkeasaari sulkeutuu, kiitos päivästä! 

https://kilta.proliitto.fi/Kalenteri/Kalenteri?nimi=P%C3%A4%C3%A4kaupunkiseudun%20ja%20L%C3%A4nsi-Uudenmaan%20Prolaiset%3A%20Tervetuloa%20Korkeasaareen%201.9.2018%20&alkaa=14.5.2018 
https://tinyurl.com/kartta-suomiruotsi 


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

Yhdistyksissä ympäri Suomea kuhistaan jostain suuresta – Ammattiliitto Pro osallistuu Nenäpäivä-
kampanjaan omalla jäsentapahtumalla nimeltään Pro On Stage. Sen kotisivut avautuvat pian osoitteessa 
www.proonstage.fi. 

Iltaa vietetään perjantaina 9.11.2018 Vantaan Energia Areenalla prolaisella tyylillä syöden ja juoden, 
verkostoitumalla muiden yhdistysten edustajien kanssa sekä tutustumalla yhteistyökumppaneiden 
tuotteisiin heidän osastoillaan. Arvonnoissa on luvassa mahtavia palkintoja. Illan aikana esiintyy Paula 
Koivuniemi, yhdysvaltalainen Anastasia sekä miekkataiteilija Lucy Hell. 

Yhdistyksemme on varannut lippuja 60 kpl, toki saamme niitä kysynnän mukaan lisääkin. Lipun hinta on 
jäsenillemme 25 euroa/jäsen, avec 55 euroa (norm. 60 euroa). Ikäraja K18. Lippuvarauksia otamme jo nyt 
vastaan sähköpostitse heto.helsinki@elisanet.fi. 

Kerromme tapahtumasta lisää syksyn ensimmäisessä Heto-lehdessä. Päiväys kannattaa merkitä jo 
kalenteriin. Ole sinäkin mukana tekemässä hyvää ja osallistu tapahtumaan!

SYKSYN HUIPPUTAPAHTUMA 
NENÄPÄIVÄNÄ 

9.11.2018 - PRO ON STAGE!


