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Lähde mukaan
kOuLuTuSRISTeILYLLe TukhOLmaan 

24.–26.10.2014
m/s Silja Symphony

kouluttajina toimivat ammattiliitto Pron lakiasiainpäällikkö else-mai kirvesniemi. aiheena Vuorot-
teluvapaan muuttuneet määräykset ja eläkeuudistuksen ajankohtaiset asiat sekä Vestonomi amk, 
ompelijamestari mari karttunen aiheena Vaikuta vaatteilla.

Lauantaina suosittu Else-Main työsuhdeklinikka. Klinikalla voit keskustella henkilökohtaisista työasioista.

hinta sisältää:
 ● Majoituksen A-luokan kahden hengen hyteissä
 ● Buffet Symphony ruokajuomineen ja meriaamiaiset mennen tullen 
 ● Kokoustilassa kahvibuffet

Lauantaina vapaata klo 14:00 asti.

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset 2.9. mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti ja 
ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Mikäli matkan peruutus tapahtuu 15.9. jälkeen, perimme matkan 
todelliset kustannukset (226€). 

Ilmoittautuessasi kerro syntymäaikasi, toiveesi hyttikaverista ja puhelinnumero/sähköpostiosoite, mistä 
sinut tavoittaa myös iltaisin. 

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse, jonka jälkeen omavastuuosuus 60 € on mak-
settava 12.9. mennessä yhdistyksen tilille FI3080001801353468, viitenumero 2820. Yksityiskohtainen 
matkaohjelma lähetetään vahvistuksen mukana.

Laiva lähtee klo 17:00 Olympia terminaalista, Olympiaranta 1.

Lippujen jako on klo 15:30-16:30.

TeRVeTuLOa!
haLLITuS HUOM!

TäMä kaikki vain 
60 eUrOa.



Kevät on aina muutosten ja uudistumisen 
aikaa. Luonto herää kukoistamaan, ihmi-
set aktivoituvat lisääntyvän valon myötä. 

Kevät on tuonut mukanaan mm. sote-ratkaisun ja 
toukokuussa pääsemme vaaliuurnille valitsemaan 
uusia edustajia europarlamenttiin Eurovaalien 
merkeissä. Myös yhdistyksemme perinteinen vuo-
sikokous pidettiin maaliskuussa ja saimme uusia 
ihmisiä toimintaamme mukaan. Kiitos kaikille 
osallistuneille.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen suun-
nittelu eli sote-uudistus on täydessä vauhdissa, 
vaikka lakitekstiä odotetaan vasta lausuntokierrok-
selle. Tässä vaiheessa on jo selvää, että esimerkiksi 
Pohjois-Suomessa aika ei riitä koko järjestelmän 
uudistamiseen. Myös rahoitus on kysymysmerkki. 
Kansalaiset suhtautuvat pessimistisesti hallituk-
sen sote-ratkaisun vaikutuksiin. Joka toinen, 50 
prosenttia, uskoo sote-ratkaisun seuraamuksena 
palveluiden saavutettavuuden heikkenevän. Kaksi 
viidestä, 39 prosenttia, ennakoi myös tarjolla ole-
vien palveluiden määrässä tapahtuvan heikennyk-
siä. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lääkäriliitto 
ovat sitä mieltä, että potilaiden arjessa ratkaisu ei 

kuitenkaan tule näkymään kovinkaan merkittävästi. 
Lähinnä eron saattaa huomata parempana palve-
luna. Nähtäväksi jää miten se tulee vaikuttamaan 
eri ikäluokkien hoitoon ja palveluihin.

 Ammattiliitto Pron puheenjohtajana vuoden 2011 
alusta toiminut Antti Rinne on pyrkimässä uuteen 
pestiin. SDP:n puheenjohtajakilpaa käydään 
kiivaana Jutta Urpilaisen ja Antti Rinteen välillä. 
Tämän lehden ilmestyessä tiedämme, kuinka 
kisassa on käynyt.

Valmistelemme jo nyt ensi syksyn tapahtumia täy-
dellä innolla. Syys- ja lokakuussa pääsemme kou-
luttautumaan mielenkiintoisten asioiden parissa. 
Lokakuun koulutus pidetäänkin uudistuneella 
Tallinkin Silja Symphony -laivalla. Upealla lai-
valla on entistä isommat shoppailumahdollisuudet 
luksusbrändeineen, italialaista ravintolatunnelmaa 
ja rentouttava kylpyläosasto. Kaikkea tätä ja paljon 
muuta luvassa. Tietoja syksyn koulutuksista ja nii-
hin ilmoittautumisista voi lukea tästä lehdestä.

Rentouttavaa ja aurinkoista kesää toivotellen,

eeva nurmesniemi
Yhdistyksen puheenjohtaja

”Muista, että kovin vähän tarvitaan onnelliseen 
elämään.” Marcus Aurelius

Puheenjohtajan mietteitä

Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle 
viimeistään 30.9.2014. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2014 ei enää myön-
netä. Hakemukseen tulee liittää työpaikkaosaston toimintasuunnitelma, talous-
arvio ja jäsenluettelo.

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

hallitus

Toiminta-avustukset vuodelle 2014



VuOSIkOkOuS 6.3.2014

haLLITuSJäSeneT
Antinoja Margit
Alfr. Wilen & Co Oy
Gsm 040 708 7336
margit.antinoja@awilen.fi

Flander Tarja
Suomen Tieyhdistys ry
Gsm 040 750 7250
toimisto@tieyhdistys.fi

Hollström Minna (varapuheenjohtaja)
Caverion Industria Oy
Gsm 040 544 7238
minna.hollstrom@gmail.com

Jakobsson Susanna
Flagmore Oy
Gsm 044 070 7411
susanna.jakobsson@gmail.com

Kaila-Helminen Terhi
Realia Isännöinti Oy
Gsm 050 336 1144
terhi.kaila@netti.fi

Kuhanen Eija
Finnlines
Gsm 040 544 7939
eija.kuhanen@finnlines.com

Kuhanen Riitta
GE Healthcare Finland Oy
Gsm 040 577 0038
riitta.kuhanen@ge.com

Pylkkänen Raili
Työttömyyskassa Pro
Gsm 050 532 5778
raili.pylkkanen@proliitto.fi

Tarvainen Päivi  
Oy AGA Ab
Gsm 050 374 0080
paivi.tarvainen@fi.aga.com

Virtanen Kirsi
Oy Teboil Ab
Gsm 040 535 5911
kirsi.virtanen@teboil.fi

heto Pro ry:n hallituksen jäsenet ja heidän yhteystietonsa.

Vuosikokous pidettiin ravintola Sävelessä, Hakaniemessä ja sii-
hen osallistui mukava määrä jäseniä.  Asiat käsiteltiin esityslistan 
mukaisesti. Kokouksen tehokkaana puheenjohtajana toimi Minna 
Hollström. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös, 
vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistettiin tilinpää-
tös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvol-
lisille. Hyväksyttiin myös hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja 
talousarvio vuodelle 2014.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Eeva Nurmesniemi. Hallituksen jäsenmääräksi pää-
tettiin kymmenen henkilöä, jotka tulivat valituiksi äänestyksen jälkeen. Valittiin yksi toiminnantarkastaja 
ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja toimintaa. Päätettiin, että yhdistyksen 
omaa jäsenmaksua ei peritä. 

PuheenJOhTaJa
Nurmesniemi Eeva
Oy LM Ericsson Ab
Gsm 040 569 6936
heto.helsinki@elisanet.fi

SIhTeeRI
Marjala Hellevi
Heto Pro ry
Toimisto: 010 423 6610
heto.helsinki@elisanet.fi

Vuosikokousväkeä



Tilaa vuoden 2015 Pron kalenteri
Kalenteri on nyt jäsenten tilattavissa Pron verkkokaupassa osoitteessa http://www.innoflame.fi/store/pro/.

Se on lankasidottu ja kannet ovat mustaa keinonahkaa. Taskukokoinen kalenteri on kaksikielinen (suomi/
ruotsi). Mukana on hyödyllisiä Pron omia yhteystietoja. Niin kalenterin suunnittelu, taitto kuin painatuskin 
tehdään kotimaisena työnä. Kalentereita on saatavilla yksi jokaista Pron jäsentä kohden.

Viimeinen mahdollinen tilauspäivä on 15.8.2014.

Huomaathan, että tilauksia ei oteta vastaan sähköpostitse tai puhelimitse. Kalenteria koskevat mahdolliset 
kysymykset ja lisätiedot voit lähettää osoitteeseen kalenteri(at)proliitto.fi.

Kalenterit postitetaan tilaajien kotiosoitteeseen marraskuussa, siis hyvissä ajoin ennen vuoden vaihtumista.

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut saavat omat Pron kalenterinsa tilaamatta, kunhan yhteystiedot 
ovat ajan tasalla liiton jäsenrekisterissä.

Pron verkkokaupasta voit tilata myös muuta käyttötavaraa itsellesi tai lahjaksi. Käy tutustumassa valikoimiin!

kesäduunari-info aukeaa jälleen
SAK:n, STTK:n ja Akavan maksuton Kesäduunari-info palvelee numerossa 0800 179 279 maanantaista 
perjantaihin kello 9:00–15:00. Voit ottaa yhteyttä myös nettilomakkeella. Kesäduunari-info on avoinna 
29. elokuuta saakka.

Neuvoja ja ohjeita löydät STTK:n sivulta www.sttk.fi kohdasta Kesäduunarin muistilista. Ongelmatilan-
teissa voit ottaa yhteyttä lisäksi vanhempiin työkavereihisi, työpaikkasi luottamusmieheen tai -valtuutet-
tuun tai oman alasi ammattiliittoon.

Vuosien kuluessa Kesäduunari-infossa on vastattu tuhansien nuorten, heidän vanhempiensa ja työnantajien 
kysymyksiin. Palvelu neuvoo muun muassa työsopimuksen tekemiseen, palkkoihin ja työvuoroihin liitty-
vissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa jo ennen kesätyön alkamista.

Muistutuksena vielä, kun nuori menee kesätöihin, hänen olisi huolehdittava ainakin:
-työsopimus kirjallisena
-verokortti työnantajalle
-palkka pankkitilille
-työsuhteen päätyttyä työtodistus
-ammattiliiton jäsenyys tuo monia etuja

hyödyllisiä linkkejä:
www.tyomarkkina-avain.fi
www.sak.fi/tyoelama/perustietoa
www.tyoelamaan.fi
www.te-palvelut.fi



Talviulkoilupäivän aamu valkeni sopivasti maa valkoisena ja isoja lumihiutaleita leijui taivaalta. Tämän 
huomattuaan aika moni taisi vetää peittoa paremmin päälleen ja jäädä kotiin. Harmi, sillä tapahtuman 
alkaessa alkoi aurinko paistamaan ja lumi sulamaan. Saimmekin hienon päivän tutustua uusiin lajeihin 
Luukin ulkoilualueella Espoossa. 

Viime vuodesta tutut Hymyilevät Punaketut järjesti monipuolista ohjelmaa, josta voi valita itselleen tai 
ryhmälleen sopivan lajin. Perinteisen luontopolkuvisailun lisäksi oli mahdollisuus frisbee-golfata, tutustua 
erilaisten solmujen tekoon, etsiä metsästä haastavista paikoista gps-rasteja, pienimmille osallistujille oli 
leikkipaikka, ym. Soppatykin höyryävät keitot maistuivat kaikille ja grillikatoksessa sai paistaa makkaraa. 
Saunomaankin ehti hyvin. Tunnelma tapahtumassa oli jälleen rento.

Kiitos kaikille osallistujille! 

Tässä kuvia tapahtumasta:

TaLVIuLkOILuPäIVä 8.3.2014

Tapahtuman ohjausta aamukahvihetkessä. Ulkoilupäivä jo lopuillaan.

Perinteinen soppatykki paikalla. Grillistä sai maistuvat makkarat

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

Jäsenet huomio!
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Tiesitkö, että YT-laki on muutakin kuin irtisanomislaki? 
karkaako aika käsistä tai kuormittaako arki? 
Tule mukaan koulutukseen lauantaina 20.9.2014 
Sokos Hotel Helsingin Hamsteri-kabinettiin, os. Kluuvikatu 8. 

Tilaisuus alkaa aamukahvilla klo 9:30 ja päättyy klo 16:00 mennessä.

Piia Säkkinen Ammattiliitto Pron Uudenmaan aluetoimistosta tulee kertomaan työsopimuslain mukaisista 
oikeuksista ja velvollisuuksista sekä yt-lain mukaisista mahdollisuuksista vaikuttaa työyhteisöön. Sokerina 
pohjalla saamme kuulla toimittaja anna Perhon ajatuksia ajanhallinnasta, ongelmien vatvomisesta ratkai-
suihin, omien arvojen pohtimisesta ja niiden jalkauttamisesta osaksi arkea ja arjessa jaksamisesta. 

Sitovat ilmoittautumiset 19.8. mennessä sähköpostitse heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti ja ke 
klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti.

Huom. lähetämme vahvistukset kurssille mahtuneille pikimmiten ilmoittautumisajan päätyttyä.
Ilmoitathan ilmoittautuessasi sellaisen yhteystiedon, josta sinut tavoittaa tuolloin. Kerro myös, jos sinulla 
on jokin erityinen ruokarajoite.

koko tilaisuuden omavastuu on 20 euroa. Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu maksetaan 
yhdistyksen tilille FI3080001801353468 viitenumerolla 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 9.9. jälkeen, 
perimme tilaisuuden todelliset kulut 103 euroa. 

Mukaan mahtuu 30 yhdistyksemme jäsentä. Jos ilmoittautuneita on enemmän, arvomme osallistujat. 

Tervetuloa!
koulutustoimikunta

Julkaisija:
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

Piia Säkkinen Anna Perho


