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Salaperäinen valliSaari
nuorisotoimikunta tarjoaa mahdollisuuden tutustua vielä suljettuun vallisaareen ja Kuninkaan-
saareen royal linen yleisöristeilyllä 6.6.2015.

Risteily lähtee klo 11:00 Kauppatorilta (kokoontuminen Royal Linen edessä klo 10:30-10.45) ja 
palaa takaisin klo 16:30.

Opastettu kävelykierros vie meidät mm. Kuninkaansaaren kasematteihin ja kätköihin sekä Aleksan-
terin patteriin Vallisaaressa. Kuulemme historiaa ja ihastelemme saarten vehreyttä. Kävelyosuudet 
vaativat hyvää peruskuntoa ja koska saarilla kävellään vanhoja tykkiteitä sekä luonnonpolkuja, kan-
nattaa varautua asianmukaisin kengin (esim. lenkkarit). Risteilyn aikana nautimme myös perinteisen 
saaristolaispöydän antimista.

Sitovat varaukset 18.5. mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti ja ke klo 14:00-16:00 
puh. 010 423 6610. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti. Ilmoitathan samalla yhte-
ystietosi.

lippujen omavastuu on 20 euroa. Hinta sisältää risteilyn, ruokailun noutopöydästä sekä opastuk-
sen saarissa. Mukaan mahtuu 20 jäsentä ja lippuja voi varata 1 kpl/jäsen. Mikäli ilmoittautuneita on 
enemmän, arvomme osallistujat. Yhdistyksen jäsenkortti tulee esittää lippujen noudon yhteydessä. 
vallisaaren risteilylle vaaditaan Suomen kansalaisuus ja henkilöllisyystodistuksen tulee olla 
mukana (ajokortti riittää).

Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu maksetaan viipymättä yhdistyksen tilille 
Fi3080001801353468, viitenumero 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 26.5. jälkeen, perimme todelliset 
kulut (53 euroa).

Lisätietoja mm. ruokailusta löydät täältä: www.royalline.fi/articles/1951/

Alennusliput ovat vain jäsenille, mutta risteily on avoin kaikille eli avec paikkoja voi kysellä suoraan 
Royal Linelta.

Tervetuloa
Nuorisotoimikunta



Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin maa-
liskuun alussa Bottalla, Helsingissä. Siellä 
käsiteltiin kokouksen esityslistan mukaiset 

asiat. Tunnelma taisi nousta kattoon, kun valittiin 
uusi puheenjohtaja. Viime Heto-lehdessä Eeva Nur-
mesniemi kertoi siirtyvänsä puheenjohtajatehtävistä 
vapaalle vastaamaan uusiin haasteisiin. Suuri kiitos 
hänelle pitkäaikaisesta aktiivisuudesta yhdistyksem-
me toiminnassa.

Uudet ja mielenkiintoiset haasteet odottavat nyt 
minuakin. Otan ne innostuneena vastaan. Jokainen 
puheenjohtaja on tuonut omat näkemyksensä ja 
linjauksensa toimintaan. Niin varmasti tapahtuu jat-
kossakin. Perinteisiä ja hyviksi todettuja tilaisuuksia 
tullaan järjestämään edelleen, jotta tavoittaisimme 
mahdollisimman laajasti jäsenistöä. Muutoksiin on 

myös varauduttava. Yhdessä tekeminen korostuu 
entisestään, jotta voimme tehostaa toimintaa jäse-
niemme hyväksi.

Tämän lehden ilmestyessä valitaan maahamme 
kansanedustajat eduskuntaan. Viime hallituskaudelta 
jäi monta tärkeää päätöstä nuijimatta pöytään. Ne 
tulevat käsittelyyn uusille kansanedustajille melko 
pian, mutta niiden voimaantulo voi kestää. Miten 
sote-uudistus toteutuu, mitä koulutuspaketti sisäl-
tää, miten työllisyyttä edistetään ja kotitalouksien 
ostovoimaa parannetaan, jää nähtäväksi. Nuo kaikki 
koskettavat meitä jokaisesta.

Toimikunnat järjestävät tänäkin vuonna monia 
koulutus- ja virkistystapahtumia jäsenillemme. 
Proplussasta löytyy omien lisäksi Pro-liiton järjestä-
miä tilaisuuksia, joihin voivat osallistua myös Heton 
jäsenet. Hyvä esimerkki on Pääkaupunkiseudun 
aluejohtokuntien järjestämä jäsen- ja perhetapah-
tuma Linnanmäellä syyskuussa. Siitä ilmoituksen 
voi lukea tästä lehdestä. Tarkat ilmoittautumisohjeet 
kaikkiin tilaisuuksiin löytyvät jokaisesta ilmoituk-
sesta. Muistattehan noudattaa niitä.

Äänestäkää, osallistukaa ja olkaa aktiivisia. Vain 
siten voimme yhdessä vaikuttaa ja saada muutok-
sia aikaan. Se tapahtuu pienin askelin, mutta aina 
edeten.

Keväisin terveisin,
Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

puheenjohtajan palsta

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 vuo-
den loppuun.

Hallitus

Toiminta-avustukset vuodelle 2015



vUOSiKOKOUS 5.3.2015
Vuosikokous pidettiin Bottalla, Töölössä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Eeva Nurmesniemi.  Koko-
uksessa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä 
vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Hyväksyt-
tiin myös hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015.

Hallituksen puheenjohtajaksi, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, valittiin Tarja Flander. Halli-
tuksen jäsenmääräksi päätettiin kymmenen henkilöä, jotka tulivat valituiksi äänestyksen jälkeen. Valittiin 
kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja toimintaa. Päätettiin, että yhdistyksen omaa 
jäsenmaksua ei peritä.

Heto pro ry:n hallituksen jäsenet ja heidän yhteystietonsa.

pUHeenJOHTaJa

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

HalliTUSJäSeneT

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

Hartikainen Mikko
Valio Oy
Gsm 050 465 6855
mikko.k.hartikainen@welho.com

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

SiHTeeri

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

Kantanen Johanna
lsännöintiverkko Oy
-
johanna.kantanen@isannointiverkko.fi

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

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

Tarvainen Päivi
Oy AGA Ab
Gsm 050 374 0080
paivi.k.tarvainen@gmail.com

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



Perinteistä Talvipäivää vietettiin tällä kertaa Oit-
taalla. Aamukahvit samoin kuin lounaan ja päivä-
kahvin saimme nauttia kartanon salissa. Kartanon 
päärakennus edustaa tyylillisesti myöhäisempireä. 
Se on rakennettu vuonna 1916 tulipalossa tuhoutu-
neen päärakennuksen tilalle. 

Kun aamukahvit oli nautittu, suunnistimme ulos. 
Lunta ei kartanon pihapiirissä paljon ollut. Se ei 
meitä kuitenkaan haitannut. Pihalla kilpailtiin lasten 
olympialaisten merkeissä. Myös saappaanheiton 
mestaruudesta kisailtiin. Pienin heittäjä taisi olla 
vain vähän isompi kuin suurin saapas. Luonto-
polku rasteineen lähti rannasta kartanorakennuksen 
takaa. Matkan varrella oli visaisia kysymyksiä sekä 
lapsille että aikuisille. Jotkut kysymykset saivat 
hymyn huulille, kuten ”Onko kalmari merimakkara 
vai mustekala?” 

Ulkoilun lomassa oli kiva istahtaa kotaan nuotion 
ääreen. Siellä oli leppoisa tunnelma. Tuntui kuin 
olisin ollut Lapissa enkä Espoossa. Vaikka olin 

hetki sitten syönyt lounaan, nuotiomakkarasta en 
voinut kieltäytyä. Enkä ollut ainoa. Makkara mais-
tui muillekin. 

Sisätiloissa oli kasvomaalausta ja kauniita maala-
uksia näkyikin sekä lasten että aikuisten kasvoilla. 
Ne olivat kuin taideteoksia. Oli ihana nähdä miten 
hiljaa pienet lapset istuivat paikallaan, kun heille 
tehtiin kasvomaalausta. Kasvomaalari kertoi, että 
joskus joku lapsi oli jopa nukahtanut siihen.

Ennen kotiin lähtöä keräännyimme sisätiloihin 
kuuntelemaan kilpailujen tulokset. Saimme myös 
tietää oikeat vastaukset luontopolkuvisailuun. 
Aikuisten sarjassa ei löytynyt yhtään kuponkia, 
jossa kaikki vastaukset olisivat olleet oikein. Lasten 
sarjassa niitä oli useampia. Lopuksi palkittiin voit-
tajat ja kaikki lapset makeispussilla.

Kiitos järjestäjille ja kaikille mukana olleille! 

Päivi Tarvainen

TalviUlKOilUpäivä 28.2.2015

Saappaanheittokisa. Luontopolulla.



Tervetuloa jäsen- ja perhetapahtumaan linnanmäelle lauantaina 5.9.2015!
Tapahtuman järjestää Pro Pääkaupunkiseudun aluejohtokunta jäsenille ja heidän perheilleen.

Vastaanotto kello 12.30-14:00. Linnanmäki on auki kello 21:00 asti.            
Sisäänkäynti on Tivolikuja 1 puolelta, josta opastus hupipakettien ja hupirannekkeiden jakopisteelle.
 
Tulo-ohje Linnanmäelle https://www.linnanmaki.fi/suunnittele/tulo-ohjeet.    
Opaskartta https://www.linnanmaki.fi/opaskartta.
Huvipuiston määrittämät laitteiden turvarajat https://www.linnanmaki.fi/turvarajat.

Elämykselliseen huvitteluun on tarjolla:
Hupipaketti (2 laitelippua ja 2 pelilipuketta) sekä Sea Life –merimaailma, omavastuu 7 €/henkilö.
Hupiranneke (oikeuttaa pääsyn kaikkiin huvipuistolaitteisiin pituusrajat huomioiden) sekä Sea Life –meri-
maailma, omavastuu 15 €/henkilö.

Ilmoittautumisen yhteydessä on annetta jäsenkortin numero, aikuisten ja lasten lukumäärä.

ilmoittautumiset ainoastaan sähköpostiin, aluejohtokunta.propks@gmail.com perjantaihin 26.6. 
mennessä. Jokaiselle ilmoittautuneelle toimitetaan erikseen vahvistus tapahtumaan mukaan pääsystä säh-
köpostitse.

Tapahtuman omavastuut ovat hupipaketti 7 €/hlö ja hupiranneke 15 €/hlö.
Omavastuuosuudet on maksettava vahvistusviestin saamisen jälkeen tilille Fi82 1555 3000 1026 
58. viestikenttään nro 6500/8801 jäsenen nimi, montako henkilöä perheestä osallistuu sekä tuleeko 
hupipaketteja X kpl tai/sekä hupirannekkeita x kpl.

Jos ilmoittautumisesi jälkeen et pääsekään osallistumaan tilaisuuteen, muista tehdä peruutusilmoitus säh-
köpostiin aluejohtokunta.propks@gmail.com. Omavastuuosuutta ei palauteta ilman lääkärintodistusta.

Lisätietoa voi kysyä sähköpostitse aluejohtokunta.propks@gmail.com tai Lea Ikoselta puh. 040 505 5477.

Tervetuloa
pääkaupunkiseudun aluejohtokunta

Huomio!
Heto-lehdet siirtyvät tulevaisuudessa luettavaksi vain sähköisenä versiona. 
Tarkista sähköpostiosoitteesi omista yhteystiedoistasi Proplussassa. 

pääKaUpUnKiSeUdUn prOlaiSeT



Bussimme lähtee Kiasman edestä (Mannerheimin aukio 2) lauantaina 6.6. klo 7:30 kohti Poria.

Matkalla aamiainen Forssan ABC:llä, josta jatkamme Kirjurinluodon kesäteatteriin, 
jossa katsomme iltapäivänäytöksen maailmanmenestyskomediasta ”Lentävät morsiamet”, ohjaus Mikko 
Viherjuuri, rooleissa mm. Jukka Puotila, Maria Kuusiluoma ja Katariina Kaitue. 
Ranskalainen naistenmies Bernard tapaa upeassa Pariisin asunnossaan vuorotellen kolmea rakastajatarta 
– kaikki lentoemäntiä. Järjestely toimii loistavasti, kunnes lentoaikatauluihin tulee yllättäviä muutoksia. 
Tiedossa on todellinen turbulenssi, kun suloinen Air France, räjähtävä Lufthansa ja hunajapupu American 
Airlines tupsahtavat paikalle yhtä aikaa.

Majoittuminen n. klo 16:30 Hotelli Scandic, kahden hengen huoneisiin ja klo 19:00 ruokailu Ravintola 
Olivo Food Factoryssa buffet pöydästä.

Sunnuntaina aamiaisen jälkeen klo 10:45 suuntaamme reilun tunnin mittaiselle kummituskävelylle, jonka 
aikana kuulet tarinoita Porin tunnetuimmista rakennuksista, niissä asuneista ihmisistä, oudoista tapahtumista 
ja rakennuksiin liittyvistä kummituksista. Porilaisia kummitustarinoita löytyy useammalta vuosisadalta ja eri 
vuosikymmeniltä näihin päiviin saakka. Kävelyn jälkeen teemme tunnin mittaisen opastetun kaupunkikierto-
ajelun, josta saamme hyvän yleissilmäyksen Porin nähtävyyksiin. Paluumatkalla pysähdymme Humppilaan 
lounaalle. Samalla on mahdollisuus piipahtaa paikallisissa myymälöissä. Helsinkiin saavumme n. klo 19:00. 

retken hinta on 85 euroa: sisältäen matkat, majoituksen, ohjelmat sekä ruokailut.

Henkilökohtaiset ilmoittautumiset 22.4. mennessä yhdistyksen toimistoon joko sähköpostilla heto.
helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse numeroon 010 423 6610 ti ja ke klo 14:00-16:00. Mikäli ilmoittau-
tuneita on enemmän kuin 48 Heton jäsentä, osallistujat arvotaan.

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse. Tämän jäl-
keen omavastuu on maksettava viimeistään 28.4. yhdistyksen tilille Sampo 
FI3080001801353468, viite 2820. Jos peruutus tapahtuu 28.4. jälkeen, perimme 
todelliset kustannukset (180 euroa).

ilmoittautuessasi anna puhelinnumero, josta sinut tavoittaa myös iltaisin ja toiveesi 
huonetoverista sekä mahdolliset ruoka-allergiat. Tarkempi ohjelma jaetaan bussissa.

Tervetuloa!
virkistystoimikunta
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15Julkaisija:
Heto Pro ry
Hämeentie 14, 00530 Helsinki

päätoimittaja:
Päivi Tarvainen, 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
Minna Hollström, p 040 544 7238

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

KeSäTeaTTeriMaTKa pOrin 
SeUdUlle 6.-7.6.2015


