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Sääntömääräinen vuosikokous
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Oy Botta Ab, 
Töölönkatu 3, 00100 Helsinki

Esillä sääntöjen 13 §:n määräämät asiat:
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 ●

Jäsenkortit tarkistetaan jäsenyyden varmistamiseksi.

Ennakkoilmoittautumiset iltapalavarauksen takia 25.2. klo 16.00 mennessä heto.helsinki@elisanet.fi 
tai ti-ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. 

Tarjoilu alkaa klo 16:30.

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 2015
valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2015
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 hallitukselle viimeistään 
30.9.2015. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2015 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 2015
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Huomio !
Heto-lehdet siirtyvät tulevaisuudessa luettavaksi vain sähköisenä versiona. 
Tarkista sähköpostiosoitteesi omista yhteystiedoistasi Proplussassa. 
 

Hyvää alkanutta vuotta 2015! Vuosi sitten 
tätä kirjoittaessani pohdiskelin, kuinka 
syksy oli opettanut minut mestariksi 

odottamisessa. Odotimme Sotea, eläkeuudistusta, 
maamme hallituksen yhteistyö alkoi rakoilla eli 
elimme todellista muutosten aikaa. Muutosta ja 
odottelua on tiedossa myös tänä keväänä lähesty-
vien eduskuntavaalien myötä.

Yhdistyksemme toiminta jatkuu uuden vuoden 
myötä virkeänä. Toimikunnat ovat tehneet toimin-
tasuunnitelmansa tälle vuodelle. Luvassa on paljon 
mielenkiintoisia uusia tapahtumia. Toivomme roh-
keasti mukaan kaikki yhdistyksemme jäsenet, yksin 
tai isommalla porukalla.  Ensikertalaisten palaute 
tapahtumistamme on ollut todella myönteistä ja 
uusia koulutuksia yms. odotetaan jo innolla.

Tämän syksyn aikana olen kantanut huolta yhdis-
tyksemme ja eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä. 
Valitettavan paljon vielä nähdään vain oma kenttä. 
Ei ymmärretä sitä voimaa, jonka saisimme yhdistä-
mällä voimavaramme. Se vaatii työtä, työtä ja työtä. 
Se vaatii myös silmien avaamista ja aidosti avointa 
keskustelua, miksei myös joskus peiliin katsomista. 

Joskus kaikki kivet on käännettävä ja etsittävä 
ratkaisuja usealta taholta. Joskus yhteistyön eteen 
on tehtävä rohkeitakin ratkaisuja. Toinen asia, joka 
on minua kuluneen syksyn aikana mietityttänyt, on 
työikäisten työhyvinvointi. Miten työssä käyvät tule-
vaisuudessa jaksavat lisääntyvän työmäärän kanssa? 
Toivottavasti säästöjen aikana yrityksissä muistetaan 
pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksami-
sesta. Myöskin on syntynyt monia hyviä ystävyys-
suhteita. Minusta on hienoa, että tulee myös ystäviä. 
He ovat tärkeitä kuitenkin vaikka ei joka viikko eikä 
kuukausi pääsisi näkemään.

Kirjoitan teille viimeistä kertaa sillä en asetu 
puheenjohtajaehdokkaaksi maaliskuun vuosiko-
kouksessa. Kiitän teitä kaikkia näistä vuosista, 
jotka olen ollut yhdistyksen hallituksessa, virkis-
tystoimikunnassa, varapuheenjohtajana ja viimeiset 
kaksi vuotta puheenjohtajana. Yhdistyksen jätän 
haikein mielin, mutta mieleen jäävät ihanat muistot 
ja vuosien varrella solmitut ystävyyssuhteet.

Erityisesti haluan kiittää yhdistyksen hallitusta, 
jonka kanssa yhteistyö on ollut saumatonta ja 
antoisaa. Hallituksen kanssa tapahtuva yhteistyö 
on puheenjohtajalle merkittävä voimavara. Jäse-
nistön ja yhteistyökumppaneiden tuki on myös 
tärkeässä roolissa. 

”Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi 
tehdä jotain; ja jos jokainen tekee jotakin,  
tulee kaikki tehdyksi.”

Eeva Nurmesniemi
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan kynästä
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ToimiNTakErTomuS 2014
1. JoHDaNTo
Yhdistyksen toiminta alkoi hallituksen seminaa-
rilla, jossa käytiin läpi hallituksen velvoitteet ja 
vastuut sekä tehtiin toimintakertomukset edelli-
seltä vuodelta. 

Maaliskuussa olimme neljän yhdistyksen järjestä-
mässä perinteisessä talvipäivätapahtumassa Espoon 
Luukissa. Ohjelmaa järjesti Hymyilevä Punakettu. 
Ulkoilun lomassa grillimakkarat ja hernekeitto 
maistuivat kaikille. Lumisateen jälkeen kevätaurinko 
suosi osallistujia. Päivän päätteeksi sai saunoa.

Suurten yhdistysten kokous oli Kokkolassa loka-
kuun alussa. Kokouksessa käsiteltiin jäsenhankin-
taa, sosiaalista mediaa ja yhdistysten näkyvyyttä. 
Liiton uusi puheenjohtaja Jorma Malinen esit-
täytyi ja kertoi, miten hän on tutustunut henkilö-
kuntaan. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola piti 
katsauksen ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta 
meillä ja maailmalla.

Lokakuussa oli perinteiseksi muodostunut jäsen-
risteily Tukholmaan. Aiheina olivat vuorottelu-
vapaan muuttuneet määräykset, eläkeuudistuksen 
ajankohtaiset asiat, vaikuta vaatteilla sekä suosittu 
työsuhdeklinikka. Tilaisuuden kouluttajina toimi-
vat Pron palvelualojen johtaja Else-Mai Kirves-
niemi ja AMK ompelijamestari Mari Karttunen.

2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 2675. 
Vähennystä edelliseen vuoteen oli 178.

3. kokoukSET
Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin yksi; vuosiko-
kous 6.3.2013 Ravintola Sävelessä. Vuosikokouk-
sessa esitettiin edellisen vuoden tilinpäätös, toimin-
takertomus, kuultiin tilintarkastajien lausunto sekä 
myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Lisäksi 
käytiin läpi vuodelle 2014 laadittu toimintasuunni-
telma. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva 
Nurmesniemi ja 10 hallituksen jäsentä. 

4. HaLLiTuS
Yhdistyksen hallitus kokoontui järjestäytymisko-

kouksen lisäksi 10 kertaa. Hallituksen jäsenet ja 
heidän osallistumisensa kokouksiin (suluissa).

Puheenjohtaja
Eeva Nurmesniemi 2014 (10)

Antinoja Margit (8)
Flander Tarja (10)
Hollström Minna (8)
Jakobsson Susanna (9)
Järvi-Marjala Päivi tammi-maaliskuu (1)
Kaila-Helminen Terhi maalis-joulukuu (8)
Kantanen Johanna tammi-maaliskuu (2)
Kuhanen Eija (8)
Kuhanen Riitta (10)
Pylkkänen Raili (10)
Tarvainen Päivi (8)
Virtanen Kirsi maalis-joulukuu (7)

5. ToimikuNNaT
5.1 koulutustoimikunta
Koulutustoimikunta suunnitteli vuodelle 2014 kaksi 
koulutustilaisuutta, toisen keväälle ja toisen syksylle.

Helmikuussa jäseniä koulutettiin työaikakoulu-
tuksen merkeissä. Kouluttajana oli Piia Säkkinen 
Ammattiliitto Pro:n Uudenmaan aluetoimistosta. 
Koulutuksessa käsiteltiin mm. mikä on työaikaa ja 
mikä lasketaan lisätyöksi.

Syyskuulle suunniteltu koulutustilaisuus YT-laista 
ja ajanhallinnasta jouduttiin peruuttamaan vähäi-
sen osallistujamäärän vuoksi.

Koulutustoiminkuntaan kuuluivat: Margit Antinoja 
(koulutussihteeri, hallituksen edustaja), Minna 
Hollström ja Riitta Kuhanen.

5.2 Nuorisotoimikunta
Toimikunta tiivisti yhteistyötään muiden pää-
kaupunkiseudulla toimivien nuorisotoimikuntien 
kanssa järjestämällä kaksi yhteistä tapahtumaa irk-
kubaari Dublinerissa (keväällä ja syksyllä). Näissä 
afterwork-tunnelmissa oli visailuja, esiintyjiä sekä 
maukasta iltapalaa drinksuineen. Illat olivat onnis-
tuneita ja tulevat varmasti saamaan jatkoa.
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Keväällä kuntokuurien aikaan tarjosimme 
tilaisuuden oman hyvinvoinnin edistämi-
seen Kuntoilu&Hyvinvointi -illassa Pasilan 
Health&Fitness Centerissä. Sairaanhoitaja luennoi 
terveen selän ja niskan merkityksestä, jonka jäl-
keen oli vaihtoehtoina osallistua ryhmäliikuntaan 
tai nostella puntteja ohjatusti kuntosalilla. Lopuksi 
rentouduimme Shindo-venyttelyllä.

Syksyllä järjestimme illan Sirkus Finlandiaan ja 
viihteestä kiinnostuneita olikin enemmän kuin 
mukaan mahtui. Arpa suosi 50 onnekasta.

Toimikuntaan kuuluivat Susanna Jakobsson 
(hallituksen edustaja), Johanna Kantanen ja Kirsi 
Virtanen.

5.3 Tiedotustoimikunta
Heto-lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. 
Niissä käsiteltiin ajankohtaisia ay-asioita sekä 
ilmoitettiin ja kerrottiin hallituksen ja toimikun-
tien järjestämistä tapahtumista. Lehdet postitettiin 
jäsenille suoraan painosta.

Toimikunta ylläpiti kotisivuja, joista löytyy mm. 
tietoa yhdistyksestä, ilmoitukset tilaisuuksista ja 
julkaistut Heto-lehdet. Kotisivujen tiedot tarkistet-
tiin avoimesti julkistettavaan kuntoon.

Toimikuntaan kuuluivat Tarja Flander (tiedotus-
sihteeri ja hallituksen edustaja), Terhi Kaila-Hel-
minen ja Päivi Tarvainen.

5.4 Virkistystoimikunta
Kevätretki suuntautui Jyväskylään. Menomatkalla 
oli opastettu kierros Savutuvan apajalla Päijän-
teen rannalla, joka koostuu 30 keskisuomalaisesta 
talonpoikaisrakennuksesta, joista vanhin on yli 200 
vuotta. Pihapiiri ja sen hirsiset rakennukset henkivät 
vanhan Suomen tarinaa. Isäntä kertoi meille paikan 
historiasta sekä hauskoja tarinoita vuosien varrelta. 
Piipahdimme Vaajakoskella Pandan karkkitehtaan 
myymälässä. Vesilinnassa söimme illallisen nauttien 
upeista näköaloista. Kaupunkikiertoajelun aikana 
saimme kuulla mielenkiintoisen kaupungin esitte-
lyn, historiaa ja nykyisyyttä yhdistellen. Sen jälkeen 
tutustuimme puutarhakeskus Viherlandiaan. Maitta-
van lounaan nautimme maalaismaiseman idyllissä 

sijaitsevalla Turkkilan tilalla Muuramessa.

Kultturipainotteisen syysretken teimme Tampe-
reelle. Hämeenlinnassa kävimme Nanson Outlet 
–myymälässä ja söimme lounaan. Tampereen 
komediateatterissa katsoimme näytöksen ”Ei 
tolkun häivää” . Komedialla on vakava tausta. 
Kirjoittajia innoittivat yhteiskunnan varojen 
väärinkäyttötapaukset ja uskomushoidot, mutta 
näistäkin kirjoittajaduo (Jokelin-Raipia) löysivät 
kirpakkaa huumoria ja yllätyksellisen tarinan. 
Katsojat pääsivät seuraamaan Menttaalikylpylän 
leppoisaa arkea, joka keskeytyi, kun sisään tulikin 
oikea asiakas. Sunnuntaina tutustuimme Työvä-
enmuseo Werstaalla ”Tyykin taikaa” kierroksella 
tamperelaisten tekstiilien ihmeelliseen maailmaan 
sekä Feminismi-näyttelyyn, feministisen liikkeen 
historiasta ja nykypäivästä.

Helmikuussa 2015 menemme katsomaan Anton 
Tšehovin klassikkoa Vanja-eno Helsingin kaupun-
ginteatteriin. Jäsenlehden ilmestymisaikataulusta 
johtuen teatteri-ilta toteutuu vasta kuluvana vuonna.

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

6. muu ToimiNTa
Yhdistyksen edustukset:

PRO 
Tarja Flander Pääkaupunkiseudun aluejohto- 
kunnan jäsen

Edustajiston varajäsenet
Tarja Flander
Minna Hollström
Mikko Hartikainen
Sinikka Ståhlberg-Tolvi

STTK
Minna Hollström Pääkaupunkiseudun  
paikallistoimikunnan jäsen.
Jukka Kieleväinen Elintarvikealan  
neuvottelukunnan jäsen.
Sinikka Ståhlberg-Tolvi Kemianalan  
neuvottelukunnan 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, työ-
ehtosopimusten noudattamisen valvonta, työpaik-
kaosastojen toiminnan tukeminen sekä tasa-arvon 
edistäminen työpaikoilla. Tarkoituksena on edistää 
Ammattiliitto Pron vision toteutumista. Pääteemana 
on, että Suomessa on oltava strategia, jonka avulla 
syntyy työtä kotimarkkinoilla ja vientiin. Jäsenen 
etuja ja turvallisuutta yhteiskunnassa edistetään 
vaikuttamalla lainsäädäntöön.
Työehtosopimuksilla turvataan työehdot, joita 
sovelletaan yhdenvertaisesti kaikille. Perusturva 
on yhteiskunnassa korkealla tasolla ja työelämän 
muutosturva on kattava. Jäsenten sosiaaliturvasta, 
koulutuksesta ja tulonsiirroista eri elämäntilan-
teissa huolehditaan yhdenvertaisesti. Jäsenellä on 
mahdollisuus kouluttautua työurallaan työtehtävien 
muuttuessa sekä töissä että omalla ajalla. Työvoima 
mitoitetaan niin, että yksittäinen jäsen voi vaikuttaa 
omiin työaikoihinsa ja siihen, ettei yksittäinen jäsen 
kuormitu liikaa. Vahva edunvalvonta ja järjestäyty-
misaste takaavat hyvän ansiokehityksen ja työehto-
sopimuksilla turvataan työehdot.

Yhdistys ottaa huomioon liiton hallinnon ja 
edustajiston tekemiä päätöksiä, noudattaa liiton ja 
yhdistyksen sääntöjä sekä yhdistyslakia.

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

3. HaLLiTuS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimi-
kausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen 
tehtävänä on johtaa yhdistystä sääntöjen, yhdis-
tyksen kokouksen ja liiton päätösten mukaisesti. 
Hallitus hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta 
omaisuutta, päättää toiminta- ja taloussuunnitel-
masta sekä huolehtii kirjanpidosta ja tilinpäätök-

sen valmistumisesta. Hallitus voi nimetä avukseen 
tarvittavia toimielimiä, joiden tehtävät määrittelee 
hallitus.

4. ToimikuNNaT
koulutustoimikunta
Toimikunta järjestää vuoden aikana kaksi koulu-
tustilaisuutta jäsenille. Tilaisuudet toteutetaan ilta- 
ja lauantaipäiväkoulutuksina. Alkuvuonna järjes-
tetään info-ilta työttömyys- ja eläketurva-asioista. 
Syksyllä järjestetään koulutuspäivä, jonka aiheena 
ovat mm. ajan hallinta ja arjessa jaksaminen.

Koulutusten avulla jaetaan jäsenille tietoa työelä-
män muuttuvista säädöksistä ja mahdollisuuksista 
vaikuttaa omaan ja työyhteisön hyvinvointiin.

Nuorisotoimikunta
Jatkamme yhteistoimintaa Uudenmaan seudun mui-
den nuorisotoimikuntien kanssa. Keväällä tutustumme 
Helsingin ainutlaatuiseen saaristoon. Syksyllä tes-
taamme kuntoa ja uskallusta urheillen maastossa.

Tiedotustoimikunta
Yhdistys julkaisee 4-5 Heto-lehteä, jotka postite-
taan jäsenille ja julkaistaan kotisivuilla Proplus-
sassa. Julkaisupäivät sovitaan toimikuntien kanssa 
heidän suunnittelemien tapahtumien aikataulujen 
mukaisesti. Jäsenlehdistä voi lukea mm. ajankoh-
taisista ay- ja työmarkkina-asioista. Siellä kerro-
taan myös värikkäästi jo toteutuneista retkistä ja 
tilaisuuksista kuvien kera. Toimikunta kehottaa 
jäseniä tarkistamaan ja mahdollisesti täyden-
tämään jäsentietojaan sähköisen tiedottamisen 
varalta.

Yhdistyksen kotisivuja kehitetään toimivammiksi 
ja helppokäyttöisemmiksi. Ne on tarkoitus julkis-
taa yleisesti luettaviksi.

Virkistystoimikunta
Toimikunta pitää huolta jäsenistön hyvinvoinnista 
järjestämällä virkistäviä tapahtumia. Kevätretken 
kohteena on länsirannikko. Kulttuuripainotteinen 
syysretki suuntautuu Hämeeseen. Loppuvuodesta 
on teatteri/konsertti-ilta Helsingissä.

ToimiNTaSuuNNiTELma 2015
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Jäsenet huomio!
Sähköisen tiedottamisen lisääntyessä tarkistathan omat yhteystietosi Proplussassa.

Yhdistyksen kotisivujen tapahtumakalenterista löytyy kevään tapahtumia. Muistathan, että 
ilmoittautuminen pitää tehdä aina henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Yhdistyksen 
toimistossa päivystetään tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 14:00-16:00. Kotisivut löytyvät osoit-
teesta www.proliitto.fi kohdasta Proplus.

Myös Ammattiliitto Pro järjestää monipuolista ohjelmaa, mm. koulutusta, luentoja, jopa
isoja perhetapahtumia. Niistä kerrotaan Proplussassa – kannattaa tutustua. Tilaisuuksien ilmoittautumisoh-
jeet löytyvät aina ilmoituksesta.

STTk uutishuone 17.1.2015

STTk:n Palola esittää Suomeen vaalien jälkeen 
pitkäaikaista työmarkkinaratkaisua
STTk:n puheenjohtaja antti Palola kannattaa johtavien poliitikkojen ajatusta yhteiskuntasopimuk-
sesta, jolla Suomi luotsattaisiin ulos talouden taantumasta.

– Suomea koettelevat työelämän rakennemuutos, kasvava työttömyys ja velkaantuminen. Investoinneista on 
pulaa ja kasvunäkymiä ei ole. Mikään yksittäinen keino – heikennys tänne tai parannus tuonne – ei Suomea 
pelasta. Nyt jos koskaan yhteiskuntasopimusta tarvitaan erilaisten näkemysten yhteensovittamiseen.

Työmarkkinajärjestöt ovat kuluvalla vaalikaudella neuvotelleet äärimaltillisen työllisyys- ja kasvusopi-
muksen. Se kannattelee suomalaisten yritysten kilpailukykyä, mutta on samalla leikannut palkansaajien 
ostovoimaa. Johtavat poliitikot ovat esittäneet, että sopimukselle neuvoteltaisiin jatko jo ennen huhtikuun 
eduskuntavaaleja.

– STTK ei ajatukselle lämpene. Ilmassa on luottamuspulaa, joka johtuu ehdotuksista, joilla halutaan alen-
taa palkkoja, pidentää työaikoja ja heikentää muita työsuhteen ehtoja, Palola arvioi.
Palola esittää, että osana yhteiskuntasopimusta arvioitaisiin se, millaisen työmarkkinaratkaisun Suomi 
oikeastaan tarvitsee.

– Nykyisen työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkamisen ei tarvitse olla mikään automaatti. Eduskunta-
vaalien jälkeen on myös mahdollisuus neuvotella kokonaan uusi, pidempiaikainen työmarkkinaratkaisu. 
Palkkojen ja verotuksen ohella siinä pitäisi huomioida työelämän kehittämiseen liittyvät asiat.
STTK ei kiistä palkkamaltin merkitystä Suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa, mutta palkkojen alenta-
misesta puhuminen on vaarallista.

– Heikkenevä ostovoima on myrkkyä kotimarkkinoille ja sulkee tänäkin vuonna erityisesti palveluyritys-
ten ja kauppojen ovia. Myös he, joilla edelleen on ostovoimaa, muuttuvat vaikeina aikoina varovaisiksi. 
Nollakorotuksista saati palkkojen alentamisesta puhuminen halvaannuttaisi lopunkin ostovoiman, STTK:n 
puheenjohtaja Antti Palola sanoo.
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TEaTTErirETki TamPErEELLE 15. -16.11.2014
Matkaan lähdettiin lauantaina 15.11. klo 9:30 Kias-
man edestä. Uudet ja jo hieman tottuneemmat Heto 
-retkeilijät, täyttivät bussin. Tasainen puheensorina 
vaihtui aika ajoin helskyvään naurunpurskahdukseen. 

Hämeenlinnassa pysähdymme Nanson Outlet -myy-
mälään ja ABC:lle aamiaiselle. Kassit ja vatsat täynnä 
matka kohti Tamperetta jatkui. Tampereella Hotelli 
Cumulus Pinjassa majoitumme 2-hengen huoneisiin. 
Ennen iltarientoja meille jäi mukavasti aikaa tutus-
tua Tampereen nähtävyyksiin ja tarjontaan jatkaen 
hyvin alkanutta Shopbailua. Osa kävi kissakahvilassa, 
kävimme huonekaverini kanssa mm. Bohemia Design 
liikkeessä, http://www.bohemiadesign.fi.

”Ei tolkun häivää” -teatteriesitys kuvasi hyvin ”Tätä Päivää”. Teatterin jälkeen moni osallistui Tampereen 
iltarientoihin, kuka suuntasi Hotel Tornin Näköalaravintolaan, kuka Jatzz -klubiin, tanssimaan tai ihan 
vaan huoneeseen rauhoittumaan.

Sunnuntaina rentouttavan illan ja hyvin tai vähemmän hyvin nukutun yön jälkeen hotellimme aamiaisbuf-
fet maistui Tapolan mustanmakkaran kera. Tampereen Aamulehden uutisanti oli kuuleman mukaan hyvä 
ja uutisrikas tietopaketti. Kello 11:00 matkamme jatkui Työväenmuseo Werstaalle, Finlaysonin entiselle 
puuvillatehtaalle, ”Tyykin taikaa” -näyttelyyn Pumpulinplikan opastamalle kierrokselle tamperelaisten 
tekstiilien ihmeelliseen maailmaan.

Tutustuimme Tekstiiliteollisuusmuseoon, jossa saimme tuntea puuvillan, pellavan, villan ja silkin hyppy-
sissämme. Aidon tehdassalin tunnelmaa loivat aidot teollisuuskoneet, sadat tehtaiden historiaan liittyvät 
esineet ja valokuvat sekä noin 3000 tamperelaisen tekstiiliteollisuuden tuotetta. Saimme opastetun annok-
sen myös Feminismi-näyttelystä, feministisen liikkeen historiasta ja nykypäivästä. Lopuksi reippailimme 
raikkaassa ulkoilmassa lounastamaan Museoravintola Verstaaseen.
 
Kotimatkalla saimme hieman jaloitella poiketessamme Riihimäellä, osa ryntäsi Iittalan myymälään 
ostoksille. Helsinkiin palasimme sovitusti kulttuuriannoksesta kylläisinä klo 16:00. Astuin kotikynnykselle 
kevein askelin, joululahjahankinnat kainalossa. 

Eeva Nurmesniemen sanoihin on hyvä lopettaa: 
”Kiitos hyvästä ryhmästä, Teidän kanssa on mukava lähteä retkille. Retket onnistuvat ryhmän loistavalla 
ryhmähengellä ja runsaalla osallistujamäärällä. Kannattaa osallistua retkille! Kiitos kaikille!”

riitta Perälä

Herkullinen buffetillallinen odotti komediateat-
teri Juhlatalolla.
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PEriNTEiSEN TaLViuLkoiLuPÄiVÄN
oittaan ulkoilualueella  

kunnarlantie 33-39, Espoo
Lauantaina 28.2.2015

Tapahtuma alkaa klo 10:00 kahvilla ja sämpylällä sekä info-tilaisuudella.  
Tilaisuus päättyy klo 14:15.
Ilmoittautuminen klo 10:00-10:30.

Yhteinen bussikuljetus lähtee Helsingistä Kiasman edestä klo 9:15. 
Paluukuljetus takaisin Helsinkiin lähtee klo 14:30. Tarvittaessa pysähdys 
Espoon IKEA:n kohdalla (Espoontie, Lommilan pysäkki). Kerrothan 
ilmoittautumisen yhteydessä, kummalta pysäkiltä tulet kyytiin.

Lounasta on tarjolla klo 11:30-13:30. Grillikatoksessa on mahdollisuus 
paistaa makkaraa (omia makkaroita ei tarvitse tuoda).

Ohjattua talvipäiväliikuntaa alkaen klo10:30 raikkaassa ulkoilmassa erilaisten talvisten lajien muodossa. 
Ohjelmassa on myös perinteinen luontopolkuvisailu. Lapsille on piirustusta ja talviolympialaiset, jossa 
ohjaaja on mukana. Alueella on myös AngryBirds –teemapuisto lapsille. Saunat ovat kuumina klo 12:00-
15:00. Mukaan omat pyyhkeet ym. 

Tuo koko perheesi ulkoilemaan ja kisaamaan!

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään 18.2. Heto Pro ry : heto.helsinki@elisanet.fi tai ti-ke 
klo 14:00-16:00, puh. 010 423 6610. Ilmoittautuessasi muista kertoa tuletko omalla autolla vai yhteiskulje-
tuksella/pysäkki sekä kaikkien osallistujien nimet ja lasten iät. Kerrothan samalla myös ruokarajoitteet.

Tilaisuus on maksuton.

PS. Muistathan ilmoittaa mahdollisesta esteestä, sillä joku muu voi haluta tapahtumaan mukaan!


