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Heto Pro ry

Sääntömääräinen vuosikokous
Torstaina 6.3.2014 klo 17:30

Ravintola Sävel, 
Hämeentie 2, 2 krs., 00530 Helsinki

Esillä sääntöjen 13 §:n määräämät asiat:
 ● 
 ● 

 ●
 ●
 ●

 ●

 ●
 ●

Jäsenkortit tarkistetaan jäsenyyden varmistamiseksi.

Ennakkoilmoittautumiset 28.2. mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai ti-ke klo 14:00-16:00 
puh. 010 423 6610 iltapalavarauksen takia. 

Tarjoilu alkaa klo 16:30.

Tervetuloa!
Johtokunta

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 2014
valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2014
päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä huomioiden 9 §:n määräykset ja valitaan hallituksen 
muut jäsenet
valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkavan vuo-
den tilejä ja toimintaa
päätetään yhdistyksen mahdollisen oman jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset johtokunnalle viimeistään 
30.9.2014. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2014 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.

Johtokunta

Toiminta-avustukset vuodelle 2014
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Vuosi on taas vaihtunut ja uusi vuosi tuonut 
mukanaan uusia kujeita. Vuodenvaihtees-
sa tuli voimaan joukko uudistuksia, lakeja 

ja veroja, jotka vaikuttavat meidän suomalaisten 
elämään monella tapaa. Listasin muutamia, jotka 
vaikuttavat meidän arkipäivään näkyvimmin: en-
nakkoveroaan saa muuttaa verkossa, polttoainevero 
kovenee (taas), asuntovelan korkovähennyksen 
määrää alennetaan, herkkuja ja syntejä verotetaan 
entistä kovemmin, lisäksi myös limsojen ja soke-
roitujen mehujen verotus kiristyy.
 
Suurin positiivinen uudistus on, ettei verokorttia 
tarvitse toimittaa työnantajalle, jos työnantaja saa 
ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta. 
Työnantaja kertoo työntekijälle, tarvitaanko paperi-
nen verokortti. Muutos koskee vain Verohallinnon 
laskemia perusverokortteja. Uudistuksen myötä 
välttyy stressiltä, muistaako toimittaa verokortin 
ajallaan.

Vuoden ensimmäinen Heto-lehti on tullut painosta. 
Uudet tapahtumat odottavat kävijöitänsä yhdistyk-
sen riveistä ja toivommekin, että tarjonta on mie-

lestänne yhtä mielenkiintoista kuin viime vuonna. 
Lehdestä saatte lisätietoa kevään tapahtumista.
 
Toimikunnilta on tullut pyyntö, että jokainen 
ilmoittautuu henkilökohtaisesti tapahtumiin. 
Lisäksi tulisi muistaa, että kaikkiin tapahtumiin 
ilmoittaudutaan erillisellä ilmoituksella. Ilmoit-
tautumisajan päätyttyä saat vahvistuksen, jos olet 
päässyt mukaan haluamaasi tapahtumaan. Tärkeää 
on, että maksat omavastuuosuuden eräpäivään 
mennessä. Tämä osaltaan helpottaa toimikuntien 
työtä, että he saavat vahvistettua tarkat osallistuja-
määrät koulutus- ym. paikkoihin. 

Viime syksyn neuvottelukierroksen tuloksena 
saimme 20 euron palkankorotuksen. Tässä vielä 
muistutuksena työmarkkinaratkaisun keskeiset 
asiat: 
Keskitetty työmarkkinaratkaisu koostuu kahdesta 
jaksosta. Ensimmäinen jakso kestää kaksi vuotta. 
Palkankorotukset tulevat kahdessa erässä. Palkkoja 
korotetaan neljän kuukauden kuluttua sopimus-
kauden alkamisesta 20 eurolla kuukaudessa. Siitä 
vuoden kuluttua palkkoja korotetaan 0,4 prosenttia. 
Kesäkuussa 2015 järjestöt kokoontuvat neuvotte-
lemaan vuoden mittaisesta kakkosjaksosta ja sen 
palkkaratkaisusta. Järjestöt arvioivat mm. talousti-
lannetta, kilpailukykyä ja rakenteellisten uudistus-
ten toteutumista. Jos sopua ei neuvotteluissa löydy, 
osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimuksensa.

Älä muistele aikoja tai unelmoi tulevista. Voit elää 
vain tässä hetkessä. Älä salli minkään huijata sinua 
uskomaan muuta.

Hyvää alkanutta vuotta teille kaikille!

Eeva Nurmesniemi
Yhdistyksen puheenjohtaja

Uudistuksia alkaneelle vuodelle
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ToimiNTakErTomUS 2013
1. JoHDaNTo
Yhdistyksen toiminta alkoi hallituksen seminaa-
rilla, jossa käytiin läpi hallituksen velvoitteet ja 
vastuut sekä tehtiin toimintakertomukset edelliseltä 
vuodelta. 

Maaliskuussa olimme neljän yhdistyksen järjestä-
mässä perinteisessä talvipäivätapahtumassa hotelli 
Lepolammella. Paikallaolijoille järjesti ohjelmaa 
Hymyilevä Punakettu. Ohjelman lisäksi grillimak-
karat ja lounas maistui kaikille. Kevätaurinko suosi 
paikallaolijoita. Päivän päätteeksi sai  saunoa ja 
käydä avannossa.

Suurten yhdistysten kokous oli Porvoossa loka-
kuun alussa. Kokouksessa käsiteltiin jäsenhankin-
taa, Proplussaa, Pro klubeja, sosiaalista mediaa ja 
yhdistysten näkyvyyttä. Antti Rinne piti katsauk-
sen ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta meillä 
ja maailmalla. Tutkija Petri Palmu kertoi ja esitteli 
liiton tekemiä työmarkkinatutkimuksia. STTK:n 
pääekonomisti Ralf Sund luennoi ajankohtaisista 
asioista mm. tulosratkaisun matematiikkaa, työ-
uraratkaisusta, pelastuspaketin osasia (mitä pitää 
tehdä, että pärjätään).

Lokakuussa oli perinteiseksi muodostunut jäsenris-
teily Tukholmaan. Aiheina olivat vuosiloma sekä 
kehon ja mielen tasapaino. Tilaisuuden kouluttajina 
toimivat Pro:n lakiasiainpäällikkö Else-Mai Kirves-
niemi ja tanssitaiteen pedagogi, valtuutettu shiatsu-
terapeutti Jonna Karoliina Huttunen. 

2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 2853. 
Vähennystä edelliseen vuoteen oli 113.

3. kokoUkSET
Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin yksi; vuosiko-
kous 7.3.2013 Cafe Jugendin Amanda kabinetissa. 
Vuosikokouksessa esitettiin edellisen vuoden tilin-
päätös, toimintakertomus, kuultiin tilintarkastajien 
lausunto sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvol-
lisille. Lisäksi käytiin läpi vuodelle 2013 laadittu 
toimintasuunnitelma. Yhdistyksen puheenjohtajaksi 

valittiin Eeva Nurmesniemi ja valittiin 10 hallituk-
sen jäsentä. 
 
4. HaLLiTUS
Yhdistyksen hallitus kokoontui järjestäytymiskoko-
uksen lisäksi 9 kertaa. Hallituksen jäsenet ja heidän 
osallistumisensa kokouksiin (suluissa).

Puheenjohtaja
Marjala Hellevi tammi-maaliskuu 2013 (2)
Eeva Nurmesniemi maalis-joulukuu 2013 (7)

Hallitusjäsenet
Antinoja Margit (8)
Flander Tarja (9)
Hollström Minna (8)
Jakobsson Susanna 8.3. alkaen (5)
Kaila-Helminen Terhi 7.3. asti (2)
Kalliokoski Katja 7.3. asti (1)
Kantanen Johanna 8.3. alkaen (7)
Kuhanen Eija 8.3. alkaen (6)
Kuhanen Riitta (9)
Marjala-Järvi Päivi  8.3. alkaen (6)
Nurmesniemi Eeva 7.3. asti (2)
Pylkkänen Raili (9)
Tarvainen Päivi (7)
Yel Sirkku 7.3. asti (2)

5 ToimikUNNaT
5.1 Nuorisotoimikunta
Toimikunta teki yhteistyötä muiden pääkaupunki-
seudun nuorisotoimikuntien kanssa järjestämällä 
yhteisen klubi-illan Helsingin Bottalla huhtikuussa.

Kesäinen perhetapahtumamme Linnanmäellä oli 
menestys lähes 70 osallistujalla. Sen sijaan syksyi-
nen koulutus/aktiviteettipaketti Salmisaaressa ei 
kerännyt tarpeeksi osanottajia.

Toimikuntaan kuuluivat Susanna Jakobsson (hallituk-
sen edustaja), Johanna Kantanen ja Kirsi Virtanen.

5.2 Virkistystoimikunta
Viron maut -retken teimme toukokuussa. Tallin-
nan satamassa meitä odotti bussi oppaan kanssa 
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ja tutustuminen Viron maaseutuun alkoi. Reilun 
tunnin ajomatkan jälkeen saavuimme maatilalle, 
jossa tilan isäntä kertoi tilan toiminnasta, sadoista 
lehmistä, juuston valmistuksesta ja esitteli tilat 
joissa juustoa valmistetaan, joista saimme maisti-
aiset. Seuraavana kohteena oli Sakun oluttehdas, 
jossa teimme kierroksen tutustuen kuinka olut saa 
alkunsa suurissa kuparitynnyreissä ja kuinka se sit-
ten lopuksi päätyy pulloihin ja tölkkeihin.  Tehtaalla 
valmistetaan kymmenittäin eri vahvuisia ja makui-
sia oluita, siidereitä ja lonkeroita. Saimme maistella 
muutamia eri laatuja, todeten kuinka pienikin pro-
sentin ero tuntuu oluen maussa. Retken päätteeksi 
tutustuimme Nömmen toriin, jossa oli myynnissä 
paikallisia käsitöitä ja herkkuja suoraan tuottajilta. 
Päivän päätteeksi nautimme maalaispidot keskiai-
kaisessa ravintola Estlanderissa.

Syysretkelle lähdimme jo perjantai-iltana bussilla 
Turkuun ja yöpymisen jälkeen jatkoimme laivalla 
Ahvenanmaalle. Aluksi tutustuimme uuteen kaup-
pakeskukseen ja sen jälkeen hotellimme lähialu-
eeseen. Sunnuntain kiertoajelulla tutustuimme 
oppaan asiantuntevalla opastuksella Ahvenanmaan 
nykyhetkeen ja historiaan. Näimme Museolaiva 
Pommernin, nelimastoisen purjerahtialuksen, 
joka on rakennettu Glasgow´ssa Skotlannissa. 
Kävimme Kastelholman linnan pihapiirissä. Linna 
rakennettiin alunperin puolustuslinnakkeeksi. 
Sieltä jatkoimme Bomarsundin linnoitukselle, 
jonka rakentamisen Venäjän sotilasmahti aloitti ja 
brittiläis-ranskalaiset sotajoukot räjäyttivät Krimin 
sodan aikana. Laajat omenaviljelmät ihastutti-
vat kauneudellaan. Kiertoajelun kruunasi Götan 
maakunnassa nautittu Ahvenanmaan pannukakku. 
Paluumatkan teimme uudella Grace-laivalla Tur-
kuun ja sieltä bussilla takaisin Helsinkiin.

Muutaman vuoden tauon jälkeen järjestimme teatte-
riliput jäsenille lapsineen Marjatta Kurenniemen 
rakastetun klassikon pohjalta tehtyyn esitykseen 
Onneli ja Anneli.

Toimikuntaan kuuluivat Päivi Heikkinen, Eija 
Kuhanen, Eeva Nurmesniemi ja Raili Pylkkänen 
(hallituksen edustaja).

5.3 koulutustoimikunta
Toimikunta suunnitteli kolme tilaisuutta, joista 
kaksi toteutui. Johdatus työn iloon ja luovuuteen 
ei herättänyt kiinnostusta ja tilaisuus jouduttiin 
perumaan.

Huhtikuussa järjestetty Eläke- ja työttömyysturva 
info-ilta keräsi suuren joukon kiinnostuneita ja 
aktiivisia osallistujia. Tietoa jakoivat asiantuntijat 
Työttömyyskassa Pro:sta ja Eläketurvakeskuksesta. 

Koulutusvuoden päätti perinteinen STTK:n pää-
ekonomisti Ralf Sundin tähdittämä tilaisuus mar-
raskuussa. Luennolla saimme kuulla kattavan 
katsauksen ajankohtaisesta talous- ja sosiaalipoliit-
tisesta tilanteesta. Illallisen jälkeen meitä viihdytti 
Suklaasydän-musikaalissa Anna Hanski, Annika 
Eklund ja Sani.

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

5.4 Tiedotustoimikunta
Vuoden aikana julkaistiin neljä Heto-lehteä, joissa 
tiedotettiin yhdistyksen tilaisuuksista, retkistä ja 
ay-asioista. Lehdet postitettiin jäsenille kotiosoit-
teeseen.

Oma Pro –sivuille tallennettiin lehdet pdf-muo-
dossa jäsenien luettavaksi. Sieltä löytyvään kalente-
riin merkittiin yhdistyksen tapahtumat.

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

6.  mUU ToimiNTa
Yhdistyksen edustukset:
STTK 
Tarja Flander Uudenmaan aluetoimikunnan ja työ-
valiokunnan jäsen.
Katja Kalliokoski Pääkaupunkiseudun paikallistoi-
mikunnan jäsen, varapj.
Jukka Kieleväinen Elintarvikeneuvottelukunnan 
jäsen.
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1. JoHDaNTo
Yhdistyksen päätehtävä on edunvalvonta, jonka 
toteuttamiseksi järjestetään mielenkiintoisia kou-
lutus- ja virkistystilaisuuksia koko jäsenistölle. 
Todella tärkeitä tehtäviä ovat jäsenhankinta, 
työehtosopimusten noudattamisen valvonta, työ-
paikkaosastojen toiminnan tukeminen sekä tasa-
arvon edistäminen työpaikoilla. Tarkoituksena on 
edistää Ammattiliitto Pro:n vision toteutumista, 
jonka pääteemoja ovat työntekijän samanarvoinen 
kohtelu työpaikoilla ottaen huomioon elämänku-
lun eri vaiheet siten, että elämäntilanne otetaan 
huomioon työn jakamisessa ja työn sisällössä. 
Jäsenillä on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa omiin 
työaikoihinsa ja siihen, että työvoima mitoitetaan 
niin, ettei yksittäinen jäsen kuormitu liikaa. Vahva 
edunvalvonta ja järjestäytymisaste takaavat hyvän 
ansiokehityksen ja työehtosopimuksilla 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
Koulutustoimikunta järjestää asiapainotteista ilta- ja 
viikonloppukoulutusta, joissa jaetaan tietoa ajan-
kohtaisista työmarkkina- ja edunvalvonta-asioista. 
Tietoa jakamalla rohkaisemme jäseniä toimimaan 
aktiivisesti omien etujensa valvojina. Tilaisuuksia 
voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden toimi-
kuntien kanssa.

Nuorisotoimikunta
Keväällä panostamme terveyteen ja hyvinvointiin 
liikuntapainotteisella tapahtumalla. Syksyllä keski-
tymme perheiden kanssa sirkushuveihin. Teemme 
myös yhteistyötä Uudenmaan seudun yhdistysten 
muiden nuorisotoimikuntien kanssa.

Tiedotustoimikunta
Toimikunta koostaa 4-5 kertaa vuodessa Heto-
lehden. Ne julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla 
ja lähetetään jäsenille kotiosoitteeseen. Lehdissä 
ilmoitetaan yhdistyksen tapahtumista ja kerrotaan 
ajankohtaisista työmarkkina- ja ay-asioista. Jäsen-
lehdistä voi lukea myös toteutuneista tilaisuuksista. 
Toimikunta päivittää yhdistyksen tietoja koti-
sivuille, jotka löytyvät Ammattiliitto Pro:n sivus-
tolta.
 
Virkistystoimikunta
Toimikunta haluaa pitää huolta jäsenistön hyvin-
voinnista järjestämällä erilaisia tapahtumia ympäri 
vuoden. Alkuvuodesta teemme iltavierailun johon-
kin pääkaupunkiseudun nähtävyyteen. Jyväskylä 
on ensimmäistä kertaa kevätretkemme kohteena. 
Syksyllä tutustumme Tampereen monipuoliseen 
tarjontaan mm. Vapriikkiin. Loppuvuodesta on 
teatteri-ilta.

ToimiNTaSUUNNiTELma 2014
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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
LUUkiN ULkoiLUaLUEELLa, 

Lauantaina 8.3.2014
Luukintie 33, Espoo

Tapahtuma alkaa klo 10:00 kahvilla ja sämpylällä sekä info-tilaisuudella. Tilaisuus päättyy klo 15:00.
Ilmoittautuminen klo 9:30-10:00.

Yhteinen bussikuljetus lähtee Helsingistä Kiasman edestä klo 9:00. Paluukuljetus takaisin Helsinkiin 
lähtee klo 15:30.

Lounas soppatykeistä, joissa tarjolla herne- ja lihakeittoa klo 11:30-13:00.
Grillikatoksessa mahdollisuus paistaa makkaraa (omat makkarat mukaan).

Ohjattua talvipäiväliikuntaa alkaen klo10:30 raikkaassa ulkoilmassa erilaisten talvisten lajien muodossa. 
Ohjelmassa on myös perinteinen luontopolkuvisailu. Myös saunat ovat kuumina klo 12:00-15:00. Mukaan 
omat pyyhkeet ym. 

Tuo koko perheesi ulkoilemaan ja kisaamaan!

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään 27.2. Heto Pro ry : heto.helsinki@elisanet.fi tai 
ti-ke klo 14:00-16:00, 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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oletpa pro, kuntoilija tai sohvaperuna...

kUNToiLU & HYViNVoiNTi-iLTa 16.3.2014
Tule aktivoimaan urheilullinen uudenvuodenlupauksesi nuorisotoimikunnan järjestämään 
kuntoilutapahtumaan Pasilan Health & Fitness Centeriin, Veturitori 2b klo 18:00-21:00.

Sunnuntai-ilta alkaa mukavasti lyhyellä, konttorirotille sopivalla Terve selkä ja niska –hyvinvointiluen-
nolla (Lilli Hynynen, sairaanhoitaja/Svoli aerobicohjaaja). Tarjolla kahvia ja hedelmiä. Luennon jälkeen 
nostamme sykettä ryhmäliikuntatunnilla tai vaihtoehtoisesti voi nostaa puntteja ja saada laiteopastusta 
kuntosalilla. Ilta huipentuu 30min *Shindo venyttelyyn (vetäjänä Jonna Huttunen, Shiatsu- ja kehotera-
peutti ja Shindo-rentoutusohjaaja). Tilat ovat jäsenten käytössä koko illan, joten jokainen voi räätälöidä 
illan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Kaikki osallistujat saavat lahjakortin HFCenter Leppävaara 
Spa:lle (1 kpl/hlö).

Sitovat ilmoittautumiset 21.2. klo 16:00 mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti ja ke klo 
14:00-16:00 puh. 010 423 6610.  Jokaisen jäsenen tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti ja ilmoitathan 
samalla yhteystietosi.

Tilaisuuden omavastuu on 5 euroa. Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu maksetaan viipymättä 
yhdistyksen tilille Fi3080001801353468, viitenumero 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 7.3. jälkeen, 
perimme todelliset kulut (22 euroa).

Mukaan mahtuu 48 yhdistyksemme jäsentä.

Tervetuloa
Nuorisotoimikunta

*Shindon perustana on kuusi meridiaanivenytystä, joissa sekä keho että mieli saavat joustavuutta. Erityi-
sen tehokkaan venytyksistä tekee liikkeen, hengityksen ja keskittymisen yhdistelmä. Shindo-venytykset 
ovat tehokas tapa purkaa jo kertyneitä kuormituksia samoin kuin ylläpitää kehon joustavuutta ja 
ennaltaehkäistä jännitysten kertymistä. Samalla mieli kirkastuu ja rentoutuu. https://www.facebook.com/
essentialshiatsu

Jäsenet huomio!
Yhdistys voi tiedottaa tapahtumista ja muista tärkeistä asioista Ammattiliitto Pro:n 
Proplussan kautta. Sieltä saattaa löytyä lisää tietoa tilaisuuksista, joista ei ole ilmoi-
tusta Heto-lehdissä. Piipahda sivustoilla säännöllisesti!

Muistathan, että tapahtumiin pitää ilmoittautua henkilökohtaisesti joko puhelimitse 
010 423 6610  klo 14:00-16:00 tai sähköpostitse heto.helsinki@elisanet.fi.
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14Julkaisija:
Heto Pro ry
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 → Proplus

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

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

kevätretki Jyväskylään 24.–25.5.2014
Bussi Jyväskylään lähtee Kiasman edestä (Mannerheimintie) lauantaina klo 8:00, matkan varrella pysäh-
dymme aamiaiselle. Teemme opastetun kierroksen Savutuvan apajalla, joka sijaitsee Päijänteen rannalla. 
Alueen ravintolassa nautimme talonpojan lounaan. Ruokailun jälkeen piipahdamme Vaajakoskella Pandan 
karkkitehtaanmyymälässä. Majoittuminen on Cumulus-hotellissa 2-hengen huoneissa. Illallisen nautimme 
Vesilinnassa, Jyväskylän Harjulla näköalatornissa sijaitsevassa ravintolassa, samalla upeita maisemia 
katsellen.  Sunnuntain opastettu kaupunkikiertoajelu pitää sisällään mielenkiintoisen kaupungin esittelyn, 
historiaa ja nykyisyyttä yhdistellen. Tutustumme omatoimisesti Suomen monipuolisimpaan puutarhakes-
kus Viherlandiaan, josta löytyy myös Iittalan tehtaanmyymälä. Lounastamme Muuramessa, Turkkilan 
tilalla, jonka pitkät perinteet kohtaavat nykyajan. Tilan värikäs historia ulottuu aina 1700-luvulle asti.  
Helsingissä olemme 19:00 mennessä.

retken hinta on 85 euroa/jäsen.

Sitovat ilmoittautumiset 31.3. mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse yhdistyksen toimis-
toon ti ja ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti. 
Kerro ruoka-aineallergiasi, toiveesi huonekaverista ja puhelinnumero, josta sinut tavoittaa myös iltaisin. 

Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 40 jäsentä, arvomme osallistujat.

osallistumisvahvistuksen, viitenumeron ja ohjelman saat sähköpostilla tai puhelimella ilmoittautumisajan 
päätyttyä. Vahvistuksen jälkeen on retken omavastuu maksettava yhdistyksen tilille Fi3080001801353468 
viimeistään 13.4. Mikäli omavastuuta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, katsomme ilmoittautumisesi 
peruuntuneeksi. Jos peruutus tapahtuu 13.4. jälkeen, perimme todelliset kustannukset (200 euroa).

Tervetuloa
Virkistystoimikunta


