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Heto Pro ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

Torstaina 3.3.2016 klo 17:30
Oy Ostrobotnia Ab, os. Museokatu 10, 00100 Helsinki

Esillä sääntöjen 13 §:n määräämät asiat:
• 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 2016
• valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2016
• 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
• valitaan yhdistyksen ehdokkaat edustajistovaaliin
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jäsenkortit tarkistetaan jäsenyyden varmistamiseksi.

Ennakkoilmoittautumiset iltapalavarauksen takia 1.3. 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

Haluathan Heto-lehden myös jatkossa?
Heto-lehti siirtyy tämän vuoden aikana sähköiseen muotoon ja 
painetusta lehdestä luovutaan. 
Päivitä sähköpostiosoitteesi: www.proliitto.fi  →  Pro+  →  
Kirjaudu Proplus-palveluun  →  Omat tiedot  → Siirry jäsentietoihin  →  Sähköposti 1. 
Näin varmistat Heto-lehden saannin,  kun siirrymme sähköiseen julkaisuun.



Alkanut uusi vuosi toi mukanaan uusia sää-
döksiä ja lakeja, jotka vaikuttavat meidän 
kaikkien elämään. Myös Ammattiliitto Pro 

tarkisti omia linjauksiaan ja joutui tekemään sen 
kaikkien jäsenien maksuvastuiden kohdalla. Vuoden 
2016 alusta alkaen veloitetaan myös työttömyysetuu-
desta ja vuorottelukorvauksesta työttömyyskassan 
maksua. Jos näin ei toimittaisi, paineet jäsenmaksun 
roimalle korotukselle kohdistuisivat työssäkäyviin 
jäseniin. Maksua peritään ainoastaan niiltä päiviltä, 
joilta etuutta maksetaan, joten esimerkiksi omavas-
tuuajalta ei peritä työttömyyskassan maksua. Se on 
yhdeltä maksettavalta etuuspäivältä 0,54 euroa eli 
kuukaudessa 12,5 euroa. Asiasta päätettiin viime ke-
väänä Työttömyyskassan varsinaisessa kokouksessa. 
Nykyään lähes kaikki palkansaajien työttömyyskas-
sat veloittavat myös työttömiltä ja vuorotteluvapaalla 
olevilta jäsenmaksun.

Viime syksynä yhteiskuntasopimusta ei saatu 
neuvoteltua ja siksi hallitus aloitti pakkolakien 
valmistelun. Palkansaajien keskusjärjestöjen esitys 
oli silloin maltillinen ja aidosti työllisyyttä ja kilpai-
lukykyä tukeva ratkaisumalli, mutta se ei riittänyt. 
Tällä hetkellä Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on 
valmis kartoittamaan mahdollisuudet yhteiskuntaso-
pimukselle. Saamme varmasti tulevan kevään aikana 
kuulla, onko neuvotteluihin ryhdytty ja pakkolakien 
tiukoista vaatimuksista sovittu. 

Proliitto lähetti pakkolakipaketin sisällöstä koosteen 
kaikille jäsenille sähköpostitse vuoden 2015 lopulla. 
Toivottavasti olette saaneet sen. On erittäin tärkeää, 
että kaikkien jäsenien yhteystiedot ovat ajan tasalla 
ja että tiedotteet tulevat nopeasti luettaviksi. Omat 
jäsentiedot löytyvät Proplussasta, kun kirjautuu Pro-
liiton sivuston kautta. Siellä omia tietoja voi käydä 
muuttamassa.
 
Yhdistyksemme toimikunnat ovat suunnitelleet tälle-
kin vuodelle mielenkiintoisia koulutus- ja virkistys-
tapahtumia. Jokaisessa niissä tulemme painottamaan 
enemmän koulutusosiota. Tapahtumissa annamme 
käytännöllisiä vinkkejä esimerkiksi työssä jaksa-
miseen ja arjessa liikkumiseen, tietoutta työsuhteen 
toimivuuteen tai vaikkapa ensiohjeet työttömäksi jää-
dessä. Yhdistyksen toiminnasta voitte lukea lisää tästä 
lehdestä. Muistattehan osallistua myös vuosikokouk-
seen, joka pidetään maaliskuun alussa Ostrobotnialla. 
Kannustan kaikkia tulemaan mukaan toimintaan.

Aktiivista vuotta 2016!

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

Kyky on se mitä pystyt tekemään. Motivaatio määrää sen mitä teet.  
Asenne ratkaisee kuinka hyvin teet sen.

– Valmentaja Lou Holtz –

1. JOHDANTO
Yhdistyksen toiminta alkoi hallituksen seminaarilla, 
jossa käytiin läpi hallituksen velvoitteet ja vastuut 
sekä tehtiin toimintakertomukset edelliseltä vuodelta. 

Maaliskuussa olimme kolmen yhdistyksen jär-
jestämässä perinteisessä talvipäivätapahtumassa 
Espoossa Oittaan ulkoilualueella. Ohjatusta talvi-
päiväliikunnasta sai nauttia raikkaassa ulkoilmassa 
talvisten lajien muodossa. Alueella oli lapsille myös 
AngryBirds–teemapuisto. Tunnelmallisessa kodassa 
oli tarjolla mehua ja grillimakkaroita. Päivän aikana 
oli mahdollisuus saunoa ja uida avannossa.

Järjestimme syyskuun alussa kutsutilaisuuden yhdis-
tyksemme luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuute-
tuille Ammattiliitto Pron koulutustiloissa Pasilassa. 
Kouluttajana toimi Prosta sopimusala-asiamies Pia 
Säkkinen, joka luennoi jäsenhankinnasta ja aiheesta 
Luottamushenkilöiden yhteistyö työpaikalla. Tilai-
suudessa kerrottiin myös yhdistyksemme ajankoh-
taisista asioista sekä Pron Pääkaupunkiseudun alue-
johtokunnan syksyn tilaisuuksista.

Lokakuussa oli perinteeksi muodostunut jäsenris-
teily Tukholmaan. Pron lakimies Totti Brunila luen-
noi aiheesta Uusi keskusjärjestö – miten se vaikuttaa 
meihin ja mikä muuttuu. Hän antoi myös neuvontaa 
työsuhdeklinikalla. Toisen koulutuspäivän aiheena 
oli ravinto ja liikunta, teemoilla hyvinvoinnin askel-
merkit ja energiaa elämään. Kouluttajana toimi per-
sonal trainer Tuomas Manninen.

Yhdistyksen marraskuun hallituksen kokouksessa 
oli vieraana Pron hallituksen jäsen Juha Kivistö. 
Hän kertoi aluksi tulevan edustajainkokouksen asia-
listasta sekä kokouksessa tehtävistä päätöksistä. 
Toisena aiheena olivat maan hallituksen suunnitte-
lemat pakkolait, jotka heikentävät työntekijöiden 
asemaa sekä neuvottelupöydässä että palkkaukseen 
liittyvissä asioissa.

Suurten yhdistysten kokous oli Tampereella marras-
kuun lopussa. Kokouksessa käsiteltiin Pron strategiaa, 
yhdistystoiminnan kehittämistä ja jäsenhankintaa. Lii-
ton puheenjohtaja Jorma Malinen kertoi ajankohtai-
sista aiheista, mm. Uuden keskusjärjestön tilanteesta 
ja avasi Pron näkökulmia työmarkkinatilanteeseen, 
erityisesti käynnissä oleviin neuvotteluihin ja työryh-
mien työskentelyyn työmarkkinoiden eri osa-alueilla.

TOIMINTAKERTOMUS 2015
2.  JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 2539. 
Vähennystä edelliseen vuoteen oli 136.

3.  KOKOUKSET
Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin yksi; vuosi-
kokous 5.3.2015 Oy Ostrobotnia Ab, Chydenius-
salissa. Vuosikokouksessa esitettiin edellisen vuoden 
tilinpäätös, toimintakertomus, kuultiin tilintarkasta-
jien lausunto sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivel-
vollisille. Lisäksi käytiin läpi vuodelle 2015 laadittu 
toimintasuunnitelma. Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin Tarja Flander ja hallitukseen 10 jäsentä. 

4.  HALLITUS
Yhdistyksen hallitus kokoontui järjestäytymisko-
kouksen lisäksi 9 kertaa. Hallituksen jäsenet ja hei-
dän osallistumisensa kokouksiin (suluissa).

Puheenjohtaja
Nurmesniemi Eeva 5.3.2015 asti (2)
Flander Tarja 5.3.2015 alkaen (2+8)

Antinoja Margit (8)
Hartikainen Mikko maalis-joulukuu (8)
Hollström Minna (8)
Jakobsson Susanna (10)
Kaila-Helminen Terhi (9)
Kantanen Johanna maalis-joulukuu (8)
Kuhanen Eija (10)
Kuhanen Riitta tammi-maaliskuu (1)
Pylkkänen Raili (9)
Tarvainen Päivi (8)
Virtanen Kirsi (6)

5. TOIMIKUNNAT
5.1 Koulutustoimikunta
Toimikunta järjesti kaksi tilaisuutta, ensimmäisen 
tammikuussa ja toisen marraskuussa.

Tammikuussa järjestetyssä infoillassa Tiina Parta-
nen Pron työttömyyskassasta kertoi ajankohtaisista 
työttömyysturva-asioista, ja työeläkeasioista kerto-
massa oli Minna Virtanen Eläketurvakeskuksesta. 
Tilaisuus pidettiin Hotelli Scandic Marskissa.

Marraskuussa järjestettiin ”Show & Sund & Din-
ner” –tapahtuma. STTK:n pääekonomisti Ralf Sund 
piti mukaansatempaavalla tyylillään katsauksen päi-
vänpolttavista talous- ja sosiaalipoliittisista asioista. 
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Info-osuuden jälkeen nautittiin maittavasta illalli-
sesta ja Jope Ruonansuun show´sta.

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

5.2 Nuorisotoimikunta
Kesän alkupuolella tutustuimme vielä yleisöltä sul-
jettuina oleviin Vallisaareen ja Kuninkaansaareen 
Royal Linen yleisöristeilyllä. Opastetut kävelykier-
rokset antoivat paljon tietoa saarten historiasta ja 
nykyisestä tilasta. Pieni kesäsade ei reippaita ulkoi-
lijoita haitannut ja energiaa sai tankattua maittavalla 
lounaalla.

Syksyn pimetessä rohkelikot lähtivät kanssamme 
seikkailemaan Mustikkamaalle Seikkailupuisto 
Korkeeseen. Pienen välipalan siivittäminä moni 
ylitti itsensä ja korkeanpaikankammon puiden lat-
vuksissa.

Toimikuntaan kuuluivat Susanna Jakobsson (halli-
tuksen edustaja), Johanna Kantanen ja Kirsi Virtanen.

5.3 Tiedotustoimikunta
Vuoden aikana Heto-lehti ilmestyi neljä kertaa. 
Niissä käsiteltiin ajankohtaisia ay-asioita sekä 
ilmoitettiin ja kerrottiin hallituksen ja toimikuntien 
järjestämistä tapahtumista. Lehti postitettiin jäse-
nille kotiosoitteeseen. Myös sähköiseen lehteen siir-
tymistä valmisteltiin.

Toimikunta päivitti kotisivuja, joista löytyy mm. 
tietoa yhdistyksestä, ilmoitukset tilaisuuksista ja 
julkaistut Heto-lehdet.

Toimikuntaan kuuluivat Päivi Tarvainen (tiedotus-
sihteeri ja hallituksen edustaja), Minna Hollström ja 
Terhi Kaila-Helminen.

5.4 Virkistystoimikunta
Vuosi aloitettiin katsomalla Anton Tsehovin rakas-
tettu näytelmä Vanja-eno Helsingin kaupungin teat-
terissa. 

Kesäretki tehtiin Poriin, jossa Kirjurinluodon kesä-
teatterissa vesisateen vihmoessa nautittiin Lentävät 
morsiamet näytelmästä. Siinä kapteeni Jukka Puo-
tilan morsiamet vaihtuivat lennossa ja esityksestä 
ei todellakaan vauhtia ja kommelluksia puuttunut. 
Sunnuntaina tehtiin opastettu kummituskävely eli 
porilaisittain kalman kierros, jonka aikana opas 

kertoi värikkäästi mielenkiintoisia tarinoita Porin 
kummituksista, oudoista tapahtumista ja historiasta.  
Arkkitehti C. L. Engelin vuonna 1831 suunnittelema 
raatihuone henkii arvokkuutta kaupungin keskus-
tassa. Rakennuksessa toimi oikeuslaitos, vankila ja 
putka. Kierroksen jälkeen tehtiin vielä bussilla opas-
tettu kiertoajelu. Paluumatkalla lounastettiin Hump-
pilassa ja ostosten tekoon oli varattu myös aikaa.

Syysretken kohteena oli Lahti. Menomatkalla tutus-
tuttiin Orimattilan vanhaan tehdasmiljööseen, jossa 
sijaitsee Maria Drockilan kynttiläpaja. Hän kertoi 
meille pajan synnystä, kynttilän teon prosesseista 
ja saimme nähdä kuinka käsityönä tehdään mm. 
tonttukynttilät. Kynttiläpajasta siirryttiin Orimat-
tilan taidemuseoon, jossa kuultiin taidekokoelman 
syntyhistoriaa ja nähtiin upeita patsaita, tauluja 
ja Kekkonen kuvassa – valokuvakokoelma. Luh-
dan tehtaanmyymälään tehtiin pikainen katselmus 
ennen hotelliin majoittumista. Illan päätteeksi kat-
sottiin Lahden kaupungin teatterissa Mikko Jurkan 
esittämä Luolamies. Sunnuntain kiertoajelun aikana 
opas esitteli mm. sataman, Sibelius-talon, hyppy-
rimäet ja pääsimme yllätyskäynnille mielenkiin-
toiseen Sotilaslääketieteen museoon. Kotimatkalla 
teimme pikaisen ostoskierroksen Orimattilan Mega-
myyntiareenalla.

Toimikuntaan kuuluivat Päivi Heikkinen, Eija 
Kuhanen, Riitta Kuhanen ja Raili Pylkkänen (halli-
tuksen edustaja).

6.  MUU TOIMINTA
Yhdistyksen edustukset:

PRO 
Tarja Flander Pääkaupunkiseudun aluejohtokunnan 
jäsen
Jukka Kieleväinen Elintarvikealan neuvottelukun-
nan jäsen.
Sinikka Ståhlberg-Tolvi Kemianalan neuvottelu-
kunnan jäsen.

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

STTK
Minna Hollström Pääkaupunkiseudun paikallistoi-
mikunnan jäsen.

1.  JOHDANTO
Yhdistyksen päätehtävä on edunvalvonta, jonka 
toteuttamiseksi järjestetään koulutus- ja virkistys-
tilaisuuksia koko jäsenistölle. Tärkeimpiä tehtäviä 
ovat jäsenhankinta, työehtosopimusten noudattami-
sen valvonta, työpaikkaosastojen toiminnan tukemi-
nen sekä tasa-arvon edistäminen työpaikoilla. Tar-
koituksena on yhdessä edistää Ammattiliitto Pron 
vision toteutumista.

Tärkeimpiä tavoitteita on, että jäsenten ja alalle 
kouluttautuvien toimeentulo on turvattava eri elä-
mäntilanteissa. Hyvinvointi on varmistettava töissä 
ja vapaalla. Jäsenillä ja alalle kouluttautuvilla on 
oltava kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuu-
det. Työelämän yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteita 
ovat harmaan talouden kitkeminen ja paikallisen 
sopimisen kehittäminen. Työehtosopimusshoppailu 
on saatava pysäytettyä. Työehtosopimuksilla on tur-
vattava työehdot, joita sovelletaan yhdenvertaisesti 
kaikille. 

Yhdistys on yhteydessä luottamushenkilöihin, jär-
jestää tilaisuuksia ja tukee mahdollisten luottamus-
henkilörinkien perustamista sekä toiminnan organi-
sointia. Se panostaa jäsenhankintaan ja toiminnan 
kehittämiseen osana jäsenhuoltoa. Yhteistyö toisten 
yhdistysten ja aluejohtokuntien kanssa jatkuu tule-
vana toimintavuotenakin. 

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 huo-
lehtii kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumi-
sesta. Hallitus voi nimetä avukseen tarvittavia toi-
mielimiä, joiden tehtävät määrittelee hallitus.

TOIMINTASUUNNITELMA 2016
4. TOIMIKUNNAT
Koulutustoimikunta
Toimikunta järjestää koulutustilaisuuksia, joiden 
keskeisenä aiheena on tiedottaminen päivänpolt-
tavista työelämään liittyvistä asioista. Näitä ovat 
mm. työttömyys- ja eläketurva-asiat. Koulutuksissa 
annetaan myös eväitä henkiseen hyvinvointiin arjen 
ja työelämän yhteensovittamisessa.

Tilaisuuksia järjestetään ilta- ja viikonlopputilai-
suuksina ja mahdollisesti myös yhteistyössä muiden 
toimikuntien kanssa. Kouluttajina käytetään liiton 
asiantuntijoita sekä ulkopuolisia kouluttajia. 

Nuorisotoimikunta
Järjestämme nuorisolle virikkeellistä toimintaa pääkau-
punkiseudulla. Keväällä jatkamme viime vuoden tapaan 
merellisissä tunnelmissa. Syksyn saapuessa poimimme 
helmet Helsingin runsaasta kulttuuritarjonnasta.

Tiedotustoimikunta
Julkaisemme 4-5 Heto-lehteä. Tällä hetkellä lehti 
postitetaan jäsenille. Tämän vuoden aikana siir-
rymme sähköiseen julkaisuun. Jäseniä kehotetaan 
tarkistamaan sähköpostiosoitteensa Pro+ jäsensi-
vuilla. Lehdissä on tiedotteita, ilmoituksia ja kerto-
muksia yhdistyksen tapahtumista sekä ajankohtaista 
ay-asiaa.

Vuosikokouksessa valitut edustajiston ehdokkaat 
esitellään erillisessä Vaaliextrassa.
Kotisivuille päivitetään yhdistyksen tietoja, kalen-
teriin merkitään tiedot tapahtumista ja Heto-lehdet 
tallennetaan jäsenistön luettaviksi.

Virkistystoimikunta
Toimikunta haluaa pitää huolta jäsenistön hyvin-
voinnista järjestämällä monipuolisia tapahtumia 
vuoden aikana. 

Jäsenistön toiveesta suunnitelmissa on päivän lii-
kuntatapahtuma Uudellamaalla ja kesäretki Tuusu-
lan kulttuurimaisemiin. Syksyllä viikonloppuretki 
Länsi-Suomeen ja vuoden lopulla teatteri-ilta.

5. MUU TOIMINTA
Yhdistys aktivoi jäsenistöä äänestämään, jotta 
saamme edustajamme Ammattiliitto Pron edustajis-
toon ja hallitukseen, alakohtaisiin neuvottelukuntiin, 
myöskin Pron alueelliseen yhteistoimintaan, sekä 
STTK:n alue- ja paikallistoimikuntiin.
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Virkistystoimikunnan järjestämä syksyn matka 
suuntautui viikonloppuna 28.–29.11. Päijät-Hämee-
seen, eli Lahteen ja Orimattilaan. 

Lauantaina ensimmäinen etappimme oli Orimattila, 
jonne saavuimme noin kymmenen aikaan.  Kahvi-
hammasta kolotti jo varmasti useammalla, ja siihen 
toi helpotusta Kehräämän kahvilaan meille katettu 
maittava aamupalapöytä.  Kahvittelun jälkeen siir-
ryimme ensimmäiseen tutustumiskohteeseemme – 
Maria Drockilan kynttiläpajaan, joka oli kätevästi 
samassa rakennuksessa.

Meillä kävi miellyttävä tuuri, Maria itse oli ehtinyt 
paikalle joulunajan pop up – myymälöiden avaus-
reissulta kertomaan meille yrityksensä historiasta 
ja nykypäivästä. Joulun aika on ymmärrettävästi 
myynnillisesti vuoden suurin sesonki, jolloin teh-
dään leijonanosa liikevaihdosta. Kun edellinen 
joulu on ns. saatu pakettiin, aletaan jo valmistautua 
seuraavaan.  Pääsimme myös tutustumaan itse kynt-
tilöiden valmistukseen ja saimme kuulla, että niihin 
käytettävä parafiini on parasta markkinoilta saatavaa 
ja yritys pyrkii toimimaan niin, että mitään jätettä ei 
synny.  Materiaalipakkaukset pyritään käyttämään 
uudelleen, ja kynttilöiden koristelusta syntyvä jäte 
sulatetaan ulkotulien materiaaliksi. 

Kynttiläpajasta jatkoimme Orimattilan taidemuse-
oon, jossa meille kerrottiin taidekokoelman syn-
tyhistoriasta sekä museon perusnäyttelystä, joka 
sisältää maalauksia useilta nimekkäiltä suomalai-
silta taidemaalareilta ja Orimattilan Erkot näyttelyn, 

joka esittelee Erkon veljesten elämänvaiheita. Kaksi 
heistä oli runoilijoita, ja yksi sanomalehtimies. 
Lisäksi museossa oli näytillä kuvanveistäjä Pentti 
Papinahon veistoksia. ”Kekkonen kuvassa” – valo-
kuvakokoelma on vaihtuva näyttely lokakuusta tam-
mikuuhun. 

Orimattilasta ehdimme vielä Luhdan tehtaanmyy-
mälään tekemään löytöjä ennen majoittumistamme 
Lahden Cumulus – hotelliin. Päivällisen jälkeen 
nauruhermojamme koeteltiin Lahden Kaupungin-
teatterin Luolamies – esityksessä. 

Sunnuntaina aamupalan jälkeen ohjelmassa oli 
Lahden kiertoajelu, joka oppaamme everstiluut-
nantti evp. Seppo Toivosen (huom.Vuoden Lahte-
lainen 2014) johdatuksella vei meidät katsomaan 
mm. Sibelius-taloa, sataman aluetta, radiomastoja 
ja hyppyrimäkiä, jonka alueella on Siiri Rantasen 
näköispatsas. Sokerina pohjalla oppaamme vei mei-
dät Hennalan alueella toimivaan Sotilaslääketieteen 
museoon jonka toiminnassa hän on tiiviisti vapaaeh-
toispohjalta mukana. 

Mielenkiintoisen parituntisen kiertoajelun jälkeen 
maistui lounas ja reissumme päätteeksi bussimme 
suuntasi vielä Orimattilan Megamyyntiareenalle. 

Kiva matka taas kerran, kiitos järjestäjille & kans-
samatkustajille!

Margit Antinoja

SYKSYINEN MATKA LAHTEEN

Heto Pro ry vastaa PROn esittämään Extreme-haasteeseen ja etsii 
nyt innokkaita osallistujia yhdistyksen joukkueeseen Vantaalla 
(Hakunilan urheilupuisto) 21.5.2016 juostavaan ExtremeRun-
tapahtumaan.

ExtremeRun-tapahtumassa tarkoituksena on, että kaikki liikkuu. 
Voit tulla juuri sellaisena kuin olet ja edetä haluamasi matkan 
haluamallasi vauhdilla. Pukeutua voit hauskasti tai sporttisesti. 
Tapahtuma kestää koko päivän ja illalla on vielä halukkaille jatko-
bileet Vantaan Tulisuudelmassa.

Nuorisotoimikunta kerää porukan/joukkueet ja sovimme yhdessä 
sopivan tapaamisajan ja paikan tarkemmin lähempänä ajankohtaa. 
Kokoontuminen mahdollista esim. Tikkurilan rautatieasemalla, 
josta on ilmaiset bussit tapahtumapaikalle. 

Sitovat ilmoittautumiset 9.3. mennessä heto.helsinki@elisanet.fi 
tai puhelimitse ti ja ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Jokai-
sen jäsenen tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti. Ilmoitathan samalla yhteystietosi.

Lippujen omavastuu on 20 euroa.
Osallistumismaksu sisältää: osallistumisen ExtremeRun:iin, kisajuomat ja huollon kisan aikana, tavaransäi-
lytys kilpailun aikana, sponsori –kassi (jossa noin 50 euron arvosta kisatuotteita ja etuja), peseytymisen ja 
iltabileet Tulisuudelmassa.
Lisäksi PRO tarjoaa kaikille osallistujille selviytymispakkauksen.

Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu maksetaan viipymättä yhdistyksen tilille FI3080001801353468, 
viitenumero 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 15.3. jälkeen, perimme todelliset kulut (50 euroa).

Lisätietoja tapahtumasta löydät täältä: http://www.extremerun.fi/vantaa/ 

Tervetuloa
Heto Pro ry & Nuorisotoimikunta

EXTREMERUN VANTAA

Toiminta-avustukset vuodelle 2016
Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle viimeis-
tään 30.9.2016. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2016 ei enää myönnetä. Hakemuk-
seen tulee liittää työpaikkaosaston toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenluettelo.

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

HallitusLahden hyppyrimäet Maria Drockila
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Tapahtuma alkaa klo 10:00 kahvilla ja sämpylällä sekä info-tilaisuudella.
Tilaisuus päättyy klo 14:15.
Ilmoittautuminen klo 9:30-10:00.

Yhteinen bussikuljetus lähtee Helsingistä klo 9:00 Kiasman edestä.
Paluukuljetus takaisin Helsinkiin lähtee klo14:30.

Lounasta on tarjolla klo 11:30-13:00. Kodassa on mahdollisuus makka-
ran paistoon klo 10:00-14:00 (omia makkaroita ei tarvitse tuoda).

Ohjattua talvipäiväohjelmaa alkaen klo 10:30. Hymyilevä Punakettu jär-
jestää hauskaa talvista liikuntaohjelmaa, lumitilanteen ja ajan mukaan. 
Järjestämme myös perinteisen luontopolkuvisailun. Saunat ovat kuumina 
klo 12:00-14:00. Mahdollisuus avantouintiin. Mukaan omat pyyhkeet ym.

Tuo koko perheesi ulkoilemaan ja kisaamaan! Sisätossut mukaan sisällä oloa varten. 

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään 21.2. Heto Pro ry:  heto.helsinki@elisanet.fi tai ti-ke 
klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Ilmoittautuessasi muista ilmoittaa tuletko yhteiskuljetuksella vai 
omalla autolla sekä kaikkien osallistujien nimet yhteystietoineen sekä osallistuvien lasten iät. Kerrothan 
samalla myös ruokarajoitteet.

Tilaisuus on maksuton.

PS. Muistathan ilmoittaa mahdollisesta esteestä, sillä joku muu voi haluta mukaan!
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16Julkaisija:
Heto Pro ry
Hämeentie 14, 00530 Helsinki

Päätoimittaja:
Tarvainen Päivi, p. 050 374 0080,  
sähköposti paivi.k.tarvainen@gmail.com

Taittaja:
Finne Johannes

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

Toimikunta:
Kaila-Helminen Terhi, p. 050 336 1144
Hollström Minna, p 040 544 7238

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

Järjestävät jäsenilleen ja heidän perheilleen

PERINTEISEN TALVIULKOILUPÄIVÄN
Lauantaina 5.3.2016

Hotelli Lepolammella
Kivilammentie 1, Espoo kts. http://www.lepolampi.fi

Heto Pro ry Suunnittelutoimihenkilöt Pro ry
Helsingin Toimihenkilöt Pro ry 


