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Heto Pro ry

Sääntömääräinen vuosikokous
Torstaina 7.3.2013 klo 17:30

Aschan Café Jugend, Amanda–kabinetti, 
os. Pohjoisesplanadi 19, 00100 Helsinki

Esillä sääntöjen 13§:n määräämät asiat:
– 
– 

–
–
–

–

–
–

Jäsenkortit tarkistetaan jäsenyyden varmistamiseksi.
Tarjoilu alkaa klo 16:30.

Ennakkoilmoittautumiset 5.3. mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai ti–ke klo 12:00 –15:00 
puh. 010 423 6610 iltapalavarauksen takia. 

Tervetuloa!
Hallitus

Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille  
vastuuvelvollisille.
Esitetään hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2013.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2013.
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä huomioiden 9 §:n määräykset ja valitaan hallituksen 
muut jäsenet.
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkavan 
vuoden tilejä ja toimintaa.
Päätetään yhdistyksen mahdollisen oman jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle viimeistään 
30.9.2013. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2013 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

Toiminta-avustukset vuodelle 2013
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Vuosi 2013 on ay-liikkeelle hyvin haastava. 
Taivaalla on selvästi näkyvissä myrsky-
varoitus. Tulevasta sopimuskierroksesta 

tulee hyvin hankala. Viime kierroksella sovittu 
kolme koulutuspäivää hiertää kuin kivi kengässä. 
Onko sovittu vai ei ole sovittu, onko vain puhuttu 
ja keskusteltu? Asian selvittelyyn ovat sotkeutuneet 
monet tahot, erilaisia ratkaisumalleja on väläytel-
ty, mutta sopuun ei ole päästy. Miksi pitäisi sopia 
uudestaan jo sovitusta? 

Uutena vuotena Tasavallan Presidentti puhui pal-
kanalennuksesta, joka sai palkansaajat haukkomaan 
henkeään. Näppärästi työnantajapiireissä alettiin 
heti puhua palkka-alesta, vaikka heillä ei ole oi-
keutta laskea palkkoja, mutta voihan sitä yrittää, oli 
tarvetta tai ei. Kolmas palkansaajia puhuttanut aihe 
koski ensimmäisen sairauspäivän palkattomuutta. 
Oliko tarkoitus, että oikeasti sairastuneet joutu-

vat maksamaan niidenkin palkan, jotka käyttävät 
hyväkseen sairauslomia ”terveenä”.

Yksi kuuma puheenaihe on jo pitkään ollut työurien 
pidentäminen. Jo nyt voi itse jatkaa työuraansa 68 
ikävuoteen saakka, ja eläkekertymä on huomattava 
63 vuodesta alkaen. Jatko on omaehtoinen ja tietenkin 
riippuu ihmisen kunnosta ja jaksamisesta ja halusta 
työskennellä pidempään. Tähänkin keskusteluun tuli 
tahra, kun ehdotettiin, että vanhempien työntekijöiden 
palkkoja pitäisi laskea. Vedottiin, että he ovat hitaita 
ja heidän työkykynsä ei ole samaa luokkaa kuin nuo-
rempien. Sekin voi olla vain osin totta riippuen siitä, 
mihin sitä verrataan. Tiedän monia, jotka työsken-
televät yhtä tehokkaasti kuin nuoremmat. Nykyinen 
tietotekniikka on kieltämättä nuorempien heiniä, 
mutta olemassa oleva tieto ja taito on asia, mikä kan-
nattaa käyttää hyväksi. Näihin henkilöihin voisi hyvin 
käyttää niitä kuuluisia koulutuspäiviä. Ihminen ei ole 
koskaan liian vanha oppiakseen.
 
Työpaikoilla on luottamusmiesten oltava koko 
ajan valveilla ja pidettävä silmät ja korvat auki, 
jotta mitään laittomuuksia ei tapahdu ja työehto-
sopimuksia noudatetaan. On erittäin tärkeää, että 
jokaisella työpaikalla on luottamusmies ja hyvin 
järjestäytynyt porukka, jonka selkärankaan voi 
nojata tiukan paikan tullen. 

Aktiivista toimintavuotta kaikille!

Hellevi Marjala
Yhdistyksen puheenjohtaja

Edunvalvonta - 
toimihenkilöiden turva työelämässä

Jäsenet huomio!
Yhdistyksen kotisivujen tapahtumakalenterista saattaa löytyä lisää tapahtumia, joista 
ei ole ilmoitusta Heto-lehdissä. Piipahda sivustoilla säännöllisesti!

Kotisivut löytyvät nykyään Ammattiliitto Pron sivustolta osoitteesta www.proliitto.fi 
ja kirjautumalla Proplussaan.
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1. JOHDANTO

Yhdistyksen toiminta alkoi uuden Heto Pro ry 
nimen alla, jonka yhdistysrekisteri hyväksyi. Nimen 
muutos oli tervetullut uudistus, koska nimi oli ollut 
jo puhekielessä pitkään käytössä. Vuosi alkoi hal-
lituksen seminaarilla, jossa käytiin läpi hallituksen 
velvoitteet ja vastuut sekä tehtiin toimintakerto-
mukset edelliseltä vuodelta. 

Maaliskuussa olimme vetovastuussa neljän yhdis-
tyksen järjestämässä perinteisessä talvipäivätapah-
tumassa Villa Furuvikissa. Paikallaolijoita viihdyt-
tivät taikuri Luttinen ja hevosrekiajelu, jotka saivat 
suuren suosion niin lapsilta kuin aikuisiltakin. 
Ohjelman lisäksi grillimakkarat ja keitto soppaty-
kistä maistui kaikille. Kevätaurinko helli paikalla-
olijoita. Päivän päätteeksi saunat ja avanto olivat 
suosittuja.

Elo-syyskuun vaihteessa oli liiton edustajiston 
vaalit. Yhdistyksemme asetti viisi ehdokasta, mutta 
emme saaneet yhtään varsinaista edustajapaikkaa, 
kaikki sen sijaan pääsivät varalle. Syyskuussa halli-
tus ja toimikunnat kokoontuivat seminaariin, jossa 
pohdittiin tulevan vuoden toimintaa ja aikatauluja.

Suurten yhdistysten kokous oli Seinäjoella lokakuun 
alussa. Kokouksessa käsiteltiin yhdistysten toimin-
tamalleja ja edustajiston vaaleja. Antti Rinne piti 
katsauksen ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta 
meillä ja maailmalla. Aluejohtokuntien rooli sekä 
jäsenohjausmalli aiheuttivat paljon keskustelua. 

Lokakuussa oli jäsenristeily Tukholmaan. Aiheina 
olivat yhdenmukainen kohtelu työelämässä ja esiin-
tymistaito. Tilaisuuden kouluttajina toimivat Pro:n 
lakiasiainpäällikkö Else-Mai Kirvesniemi ja musii-
kinmaisteri/rehtori Johanna Nurmesniemi-Heino. 

2. JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 2966, 
joista miehiä 547 ja naisia 2419. Vähennystä edelli-
seen vuoteen oli 161.

3. KOKOUKSET

Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin yksi; vuosiko-
kous 8.3.2012 Cafe Jugendin Amanda kabinetissa. 

Vuosikokouksessa esitettiin edellisen vuoden tilin-
päätös, toimintakertomus, kuultiin tilintarkastajien 
lausunto sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvol-
lisille. Lisäksi käytiin läpi vuodelle 2012 laadittu 
toimintasuunnitelma. Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin Hellevi Marjala ja 10 hallituksen jäsentä. 
Kokouksessa asetettiin ehdokkaat liiton edustajis-
toon ja hallitukseen. 

4. HALLITUS

Yhdistyksen hallitus kokoontui järjestäytymiskoko-
uksen lisäksi yhdeksän kertaa. Hallituksen jäsenet 
ja heidän osallistumisensa kokouksiin (suluissa).

Puheenjohtaja
Marjala Hellevi (8)

Antinoja Margit  (8)
Flander Tarja (9)
Hollström Minna (9)
Kaila-Helminen Terhi (9)
Kalliokoski Katja (7)
Kuhanen Riitta (8)
Nurmesniemi Eeva (9) 
Pylkkänen Raili (8)
Tarvainen Päivi (8)
Yel Sirkku (9)

5. TOIMIKUNNAT

5.1  Koulutustoimikunta 

Koulutustoimikunnan vuodelle 2012 suunnittele-
mista kolmesta tilaisuudesta toteutui yksi. Helmi-
kuussa Hotelli Katajanokalla opintojohtaja Merja 
Hanhela TJS:stä oli luennoimassa aiheesta ”Jak-
saminen ja henkinen työsuojelu”. Koulutuspäivän 
aikana saimme muun muassa työkaluja haastavissa 
vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, epäasiallisen 
käyttäytymisen estämiseen ja ajanhallintaan. 

Kaksi muuta suunniteltua tilaisuutta jouduttiin 
valitettavasti peruuttamaan ilmoittautujien vähäisen 
määrän vuoksi. 

Toimikuntaan kuuluivat Margit Antinoja (koulutus-
sihteeri ja hallituksen edustaja), Riitta Kuhanen ja 
Sirkku Yel.

TOIMINTAKErTOMUS 2012
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5.2  Nuorisotoimikunta

Toimikunnan painopistealueena vuonna 2012 oli 
verkostoituminen ja nuorten jäsenten kohtaaminen 
sekä yhteistyön kehittäminen Helsingin alueen mui-
den yhdistysten kanssa.

Talvinen yhdistysten yhteinen risteily sekä keväällä 
yhdessä koulutustoimikunnan kanssa suunniteltu 
koulutus Siuntion hyvinvointikeskuksessa jouduttiin 
perumaan vähäisen osallistujamäärän takia. Elokui-
nen perhetapahtuma keräsi eläimistä kiinnostunutta 
yleisöä Korkeasaaren eläintarhaan. Syyskauden 
jääkiekko-ottelu ja pikkujoulut kansainvälisellä 
ammattiyhdistysteemalla eivät keränneet riittävästi 
osanottajia.

Toimikuntaan kuuluivat Katja Kalliokoski (hallituksen 
edustaja), Minna Hollström ja Susanna Jakobsson.

5.3 Tiedotustoimikunta

Heto-lehteä julkaistiin vuoden aikana viisi numeroa, 
kolme keväällä ja kaksi syksyllä. Lehdet postitettiin 
jäsenille. Kotisivujen palvelinmuutoksen takia lehdet 
saatiin internetiin luettavaksi pienellä viiveellä. 

Painetussa ja sähköisessä viestinnässä tiedotettiin 
yhdistyksen tilaisuuksista, retkistä ja ay-asioista sekä 
esiteltiin liiton edustajistoehdokkaat.

Toimikuntaan kuuluivat Tarja Flander (tiedotussih-
teeri ja hallituksen edustaja), Terhi Kaila-Helminen 
ja Päivi Tarvainen

5.4 Virkistystoimikunta

Kevätretki tehtiin Mikkeliin tutustuen aluksi Visu-
lahden vahakabinettiin, jossa oli esillä lähemmäs 
80 vahanukkea mm. kaikki Suomen presidentit, 
kulttuurihenkilöitä ja urheilijoita. Opastetun Mikkeli 
tutuksi kiertoajelun jälkeen majoituimme hotelli 
Cumulukseen, joka sijaitsee torin laidalla kaupun-
gin keskustassa. Illallisen nautimme Edla-emännän 
herkkupöydästä viehättävässä 1800-luvulta peräisin 
olevassa Tertin kartanossa. Sunnuntaina suunta-
simme Kenkäveroon, joka ei ollutkaan ”naisten 

taivas”, jossa olisi paljon ihania kenkiä vaan entinen 
pappila, jonka nimitys on saanut alkunsa kansan 
kirkkomatkoista. Saimaan saaristosta soutaen tullut 
seurakunta laittoi rannassa kirkkokengät jalkaansa. 
Kun kengät alkoivat kulua, puhuttiin, että nyt mak-
setaan kenkäveroa. Kuulimme pappilan historiaa ja 
nykypäivää tutustuen puutarhan kasveihin, gallerian 
kesänäyttelyyn ja myymälöihin.

Perinteisen syysretken kohteena oli Kyrösjärven 
rannalla oleva Ikaalisten kylpylä, jossa kuuntelimme 
mielenkiintoiset luennot: Ajankäytön aikavarkaista, 
kuinka torjumme lykkäämisvimman ja saamme 
järkeä ajankäyttöön ja rentoutumisesta, mitä se on, 
mihin se auttaa, miksi sitä kannattaa harjoitella. 
Hyvin tanssitun ja nukutun yön jälkeen siirryimme 
Hämeenkyrössä sijaitsevaan Frantsilan Hyvän Olon 
keskukseen, jossa emäntä kertoi tilan 300 -vuotisesta 
historiasta ja kuinka saamme kauneutta ja hyvin-
vointia Suomen luonnosta. Esittelyssä testasimme 
tilan tuotteita, niin ihoa voidellen kuin nenän kautta 
tuoksutellen. Esittelyn jälkeen tilapuodin ovi kävi 
tiuhaan, joten eiköhän useamman retkeilijän lau-
kussa ollut niitä kotiin viemisiksi. 

Joulun alla katsoimme sadan hengen silmin Helsin-
gin kaupungin teatterissa Neil Hardwickin ohjaaman 
näytöksen: Yksi mies, kaksi pomoa, jossa pääosassa 
oli Santeri Kinnunen ja esitystä vauhditti 60-luvun 
svengaavin tahdein Jiri Nikkinen orkestereineen.

Toimikuntaan kuuluivat Päivi Heikkinen, Tarja 
Loponen, Eeva Nurmesniemi (hallituksen edustaja) 
ja Raili Pylkkänen.

6. MUU TOIMINTA

Yhdistyksen edustukset:

STTK 
Tarja Flander Uudenmaan aluetoimikunnan ja työva-
liokunnan jäsen.
Katja Kalliokoski Pääkaupunkiseudun paikallistoi-
mikunnan jäsen, varapj.
Jukka Kieleväinen Elintarvikeneuvottelukunnan 
jäsen.

Huomio nuoriso!
Prolaisten Jamit perjantaina 5.4.2013 Bottalla (Museokatu 10). 
Seuraa ilmoittelua yhdistyksen kotisivuilla.
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1.  JOHDANTO

Yhdistyksen päätehtävä on edunvalvonta, jonka 
toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus- ja vir-
kistystilaisuuksia koko jäsenistölleen. Päätehtäviä 
ovat jäsenhankinta, työehtosopimusten noudattami-
sen valvonta, työpaikkaosastojen toiminnan tuke-
minen sekä tasa-arvon edistäminen työpaikoilla. 
Tarkoituksena on edistää Ammattiliitto Pron vision 
toteutumista, jonka pääteemoja ovat työntekijän 
samanarvoinen kohtelu työpaikoilla ottaen huomi-
oon elämänkulun eri vaiheet siten, että elämänti-
lanne otetaan huomioon työn jakamisessa ja työn 
sisällössä. Jäsenillä on oikeus ja mahdollisuus vai-
kuttaa omiin työaikoihinsa ja siihen, että työvoima 
mitoitetaan niin, ettei yksittäinen jäsen kuormitu 
liikaa. Vahva edunvalvonta ja järjestäytymisaste 
takaavat hyvän ansiokehityksen ja työehtosopimuk-
silla turvataan työehdot.

Yhdistys ottaa huomioon liiton hallinnon ja edusta-
jiston tekemiä päätöksiä, noudattaa liiton ja yhdis-
tyksen sääntöjä sekä yhdistyslakia.

2. HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjes-
tetään kerran vuodessa helmi-maaliskuun aikana. 
Kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 
sekä hallitus. Lisäksi esitetään tilinpäätös, vuosiker-
tomus, toiminta- ja taloussuunnitelma.

3. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimi-
kausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen 
tehtävänä on johtaa yhdistystä sääntöjen, yhdistyk-
sen kokouksen ja liiton päätösten mukaisesti. Halli-
tus hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, 
päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä 
huolehtii kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistu-
misesta. Hallitus voi nimetä avukseen tarvittavia 
toimielimiä, joiden tehtävät määrittelee hallitus.    
 
4. TOIMIKUNNAT

Koulutustoimikunta
Toimikunnan tehtävänä on järjestää yhdistyksen 
jäsenille erilaisia koulutustilaisuuksia sekä
päivä- että iltatilaisuuksina. Tälle vuodelle suunni-

tellaan päiväkoulutusta helmi- ja marraskuulle
sekä yksi eläkeinfo iltatilaisuutena. Tilaisuuksien 
tarkoituksena on jakaa tietoa ja keinoja, jotka 
edesauttavat jäsenten jaksamista nykypäivän hekti-
sessä työelämässä. 

Nuorisotoimikunta
Toimikunta keskittyy rohkaisemaan jäseniä vaikutta-
maan työpaikkansa oloihin luottamusmiestoiminnan 
kautta. Keväällä annamme tukea uusille jäsenille ja 
luottamusmiehille info- ja verkostoitumistilaisuu-
den muodossa. Syksyllä innostamme nuoria jäseniä 
mukaan liiton luottamustoimiin järjestämällä Minus-
tako luottamushenkilöksi? – tietoillan.

Kokoamme nuoret jäsenet tutustumaan yhdistyksen 
toimintaan perhetapahtuman yhteydessä.
Toimikunta tekee yhteistyötä muiden Helsingin 
alueen yhdistysten kanssa.

Tiedotustoimikunta
Vuoden aikana ilmestyy neljä, tarvittaessa viisi 
Heto-lehteä, joissa ilmoitetaan yhdistyksen tapah-
tumista ja annetaan tietoa neuvottelukierroksesta. 
Muistutamme jäseniä seuraamaan yhdistyksemme 
kotisivuja säännöllisesti. Kotisivuille laitetaan 
kaikki yhdistyksen tapahtumat. 

Aktivoidaan jäseniä päivittämään omat tietonsa 
liiton jäsenrekisteriin, jotta voimme tiedottaa tilai-
suuksista sähköisesti.

Virkistystoimikunta
Toimikunnan tarkoituksena on edesauttaa jäseniä 
jaksamaan työelämässä järjestämällä henkistä ja 
fyysistä hyvinvointia tukevia tapahtumia. 

Kevätretken kohteena on Tallinna, jossa teemme 
mielenkiintoisia tutustumiskäyntejä. Syyskuussa on 
suuntana Ahvenanmaan maakuntakierros. Loppu-
vuodesta on perinteinen teatteri-ilta.
 
5. MUU TOIMINTA

Yhdistys tulee toimimaan niin, että saamme edus-
tajamme Ammattiliitto Pron alueelliseen yhteistoi-
mintaan, edustajistoon ja hallintoon sekä sektori-
kohtaisiin neuvottelukuntiin.
STTK:n alue- ja paikallistoimikunnassa yhdistyk-
sellä on edustus.

TOIMINTASUUNNITELMA 2013
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Heto Pro ry     Helsingin Teknologia-alan Toimihenkilöt Pro ry
Helsingin Toimihenkilöt Pro ry   Suunnittelutoimihenkilöt Pro ry

Järjestävät jäsenilleen ja heidän perheilleen

PErINTEISEN TALVIULKOILUPÄIVÄN
HOTELLI LEPOLAMMELLA 

os. Kivilammentie 1, Espoo
Lauantaina 9.3.2013

Tapahtuma alkaa klo 10:00 kahvilla ja sämpylällä sekä info-tilaisuudella. Tilaisuus päättyy klo 15:00.

Yhteinen bussikuljetus lähtee Helsingistä Kiasman edestä klo 9:00. Paluukuljetus takaisin 
Helsinkiin lähtee klo 15:00.

Ohjattua talvipäiväohjelmaa.
Lounas klo 11:30–13:00, joka tarjoillaan Hotelli Lepolammessa.
Kota auki klo 10:00–14:00, jossa mahdollisuus makkaran paistoon (omat makkarat mukaan).

Hymyilevä Punakettu järjestää klo10:30 alkaen lumitilanteen ja ajan mukaan lumikenkäkävelyä, 
potkukelkkailua, tandemsuksilla hiihtoa, käsisulkapalloa, pilkkimistä, liukurilaskua ja erilaista curlingia. 

Ohjelmassa on myös perinteinen luontopolkuvisailu.

Saunat ovat kuumina klo 12:30–14:30, avantouintimahdollisuus, mukaan omat pyyhkeet ym. 
Ota mukaan koko perheesi ulkoilemaan ja kisaamaan!  Ota sisätossut mukaan sisälläoloa varten. 

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään 28.2.  
Heto Pro ry: heto.helsinki@elisanet.fi tai ti-ke klo 12:00–15:00, puh. 010 423 6610. 
Ilmoittautuessasi muista kertoa tuletko yhteiskuljetuksella vai omalla autolla sekä kaikkien 
osallistujien nimet ja lasten iät.

Tilaisuus on maksuton.

PS. Muistathan ilmoittaa mahdollisesta esteestä, sillä joku muu voi haluta tapahtumaan mukaan!
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KESÄrETKI TALLINAAN 25.–26.5.2013
Retkemme alkaa lauantaina Länsisatamasta lippujen jaolla. Olethan paikalla viimeistään klo 8:15. 
Matkaamme Eckerö Linen uudella m/s Finlandialla. Laivalla nautimme aamiaisen klo 8:45. 
Satamassa meitä on vastassa opas ja bussi. Lähdemme noin 4,5h kestävään Viron maut kierrok- 
selle, jossa kuulemme miten eri maiden ruoka-kulttuurit ovat vaikuttaneet virolaiseen ruoka-  
perinteeseen. Päivä alkaa vierailulla Nömmen torilla. Käydään pienellä juustotilalla Tallinnan 
ulkopuolella, missä maistellaan ja tutustutaan juuston valmistukseen. Kierros päättyy tutustumis-
käyntiin perinteikkäällä Saku-panimolla. Retken jälkeen majoitumme Viru hotelliin 2-hengen 
huoneisiin. Illallisen nautimme keskiaikaisessa ravintola Estlanderissa klo 19:00. Ruoan laitossa 
käytetään aitoja ja luonnonläheisiä raaka-aineita. Sunnuntaina on vapaa-aikaa. Laivalla syömme 
buffet-pöydän antimia klo 16:45 alkaen ja perillä Helsingissä olemme klo 19:45.

retken hinta on 80 euroa; sisältää matkat, retken, majoittumisen ja ruokailut.
 
Ilmoittautuminen 10.4. mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai yhdistyksen toimistoon ti ja ke  
klo 12:00 –15:00 puhelimitse 010 423 6610. Ilmoittautuessasi kerro toive huonekaverista, 
mahdolliset allergiat ja puhelinnumero, josta sinut tavoittaa myös iltaisin.

Osallistumisvahvistuksen ja viitenumeron saat sähköpostilla tai kirjeitse ilmoittautumisajan 
loputtua. Tämän jälkeen matkan omavastuu 80 euroa on maksettava viimeistään 15.4. tilille 
Danske Bank FI30 8000 1801 3534 68. Jos maksua ei ole suoritettu 15.4. mennessä katsomme 
ilmoittautumisen peruuntuneeksi. Mikäli peruutus tapahtuu 15.4. jälkeen, perimme todelliset 
kustannukset (177 euroa).

Tervetuloa!

Virkistystoimikunta
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13Julkaisija:
Heto Pro r.y.
Hämeentie 14, 00530 Helsinki

Päätoimittaja:
Flander Tarja, p. 040-750 7250, 
sähköposti toimisto@tieyhdistys.fi

Taittaja:
Finne Johannes

Sähköposti heto.helsinki@elisanet.fi
Kotisivu www.proliitto.fi       Proplussa

Toimikunta:
Kaila-Helminen Terhi, p. 050-336 1144
Tarvainen Päivi, p. 050-374 0080

Päivystys yhdistyksen toimistossa:
Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12:00–15:00
Puhelin 010 423 6610
Fax 09-149 6256

Tiedätkö, kuinka esimerkiksi elinaikakerroin 
vaikuttaa tulevan eläkkeesi määrään?

KIINNOSTAAKO SINUA TYÖELÄKE JA 
TYÖTTÖMYYSTUrVA?

INFO-ILTA ke 10.4.2013
hotelli Scandic Marskin lasikabinetissa, Mannerheimintie 10.

Aloitamme klo 17:00, tarjolla iltapala. Tilaisuus kestää noin 3 tuntia. 

Työttömyysturva-asioista tulee kertomaan Tiina Partanen Pron työttömyyskassasta ja työeläke-
asioista Anna-Stina Toivonen Eläketurvakeskuksesta.  

Sitovat ilmoittautumiset 7.3. mennessä sähköpostitse tai puhelimitse ti ja ke 
klo 12:00 –15:00. Ilmoitathan yhteystietosi ja mahdolliset ruoka-allergiat ilmoittautuessasi.

Koko tilaisuuden omavastuu on 5 euroa.  Saatuasi osallistumisvahvistuksen omavastuu mak-
setaan yhdistyksen tilille Danske Bank FI3080001801353468, viite 2820 eräpäivään 18.3 men-
nessä. Mikäli peruutus tapahtuu 18.3. jälkeen, perimme tilaisuudesta aiheutuneet todelliset kus-
tannukset 37 euroa.

Yhdistyksen puh. 010 423 6610
Sähköposti heto.helsinki@elisanet.fi

Tervetuloa mukaan!
Koulutustoimikunta

Luomiseen kuuluu jonkin sellaisen eläminen,
mitä ei vielä ole, vaan miksi on vasta tulossa.


