
3/13
13.8.2013 

KOULUTUSRISTEILY TUKHOLMAAN 
18.–20.10.2013

Viking Line m/s Gabriella

Tiedätkö, miten vuosiloma-ajankohta määräytyy vai määrätäänkö se? 
Voiko työnantaja perua lomani tai kutsua minut takaisin töihin kesken loman?
Oletko koskaan ajatellut että, kehon ja mielen tasapaino on ensimmäinen askel hyvinvointiin?

Kouluttajina toimivat Ammattiliitto Pro:n lakiasiainpäällikkö Else-Mai Kirvesniemi ja tanssitaiteen 
pedagogi, valtuutettu shiatsuterapeutti Jonna Karoliina Huttunen.
Työsuhdeklinikalla voit keskustella Else-Main kanssa henkilökohtaisista asioistasi.

Hinta sisältää:
	 ● Majoituksen A-luokan kahden hengen hyteissä
	 ● Viking Buffet ruokajuomineen ja meriaamiaiset mennen tullen 
	 ● Kokoustilassa kahvi- ja hedelmätarjoilun
	 ● Lauantaina klo 10:15–11:15 vain ja ainoastaan meille järjestetyn yksityisen taxfree-
    shoppingin, jonka  jälkeen vapaata klo 14:00 saakka

Sitovat ilmoittautumiset 2.9. mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti ja ke klo 12:00–
15:00 puh. 010 423 6610. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin 90 jäsentä, osallistujat arvotaan. 
Mikäli matkan peruutus tapahtuu 15.9 jälkeen, perimme matkan todelliset kustannukset (206€). 

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

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse, jonka jälkeen omavastuuosuus 50 € 
on maksettava 11.9. mennessä yhdistyksen tilille FI3080001801353468, viitenumero 2820. Yksi-
tyiskohtainen matkaohjelma lähetetään vahvistuksen mukana.

Laiva lähtee klo 17:30 Katajanokan terminaalista.
Lippujen jako on klo 15:45–17:00.

TERVETULOA!
HALLITUS

HUOM!
TäMä kaikki vain 

50 eUrOa.



Kesä on jo pitkällä ja menossa onkin 
kesän viimeinen kuukausi. Säät ovat 
olleet vaihtelevat, kuten ne Suomessa 

onneksi ovatkin. Akkuja on ladattu ja kaikki 
ovat varmasti saaneet osuutensa auringosta. 
Monet teistä varmasti vielä lomailee, mutta nyt 
on jo aika kääntää katseet tulevaan syksyyn. 

Heton toimikunnat ovat ahertaneet pitkin kesää 
uusien tapahtumien parissa. Ilmoittautumi-
set ohjeineen ovat tässä lehdessä. Tarjolla on 
monipuolista ja mielenkiintoista koulutusta 
yhdistyksemme jäsenille. Kannattaa pitää 
mielessä myös liiton tarjoama koulutustarjonta. 
Liitto tarjoaa muutaman tunnin iltakoulutuksia, 
joka mahdollistaa niihin osallistumisen heti 
töiden jälkeen.

Olemme saaneet kevään aikana paljon kysy-
myksiä Heton ja liiton jäsenyyteen liittyvistä 
asioista. Muutama perusasia on hyvä pitää 
mielessä. Osallistuessanne Heton tapahtumiin 
kyseessä ei ole liiton vaan oman yhdistyk-
semme järjestämä tilaisuus. Kenellä sitten on 
oikeus osallistua Heton koulutuksiin? Tässä 

lehdessä olevat tapahtumat/koulutukset on 
tarkoitettu ainoastaan yhdistyksemme jäsenille. 
Jäseneksi pääsee täyttämällä netissä liittymis-
lomakkeen ja lähettämällä sen liitton. Tämän 
jälkeen yhdistyksen hallitus hyväksyy uuden 
jäsenen ja sitten jäsenellä on oikeus osallistua 
tilaisuuksiin. Jäsenkortissa lukee mihin yhdis-
tykseen kuuluu. Jos kortissasi lukee Heto Pro 
ry, olet yhdistyksemme jäsen ja oikeutettu 
osallistumaan tapahtumiin.

Viime kevään tapahtumat vetivät osallistu-
jia niin paljon, että kaikki innokkaat eivät 
mahtuneet mukaan. Ilmoittaudu ajoissa, kysy 
paikkoja ja aina kannattaa jäädä jonoon mah-
dollisten peruutuspaikkojen varalta. Koulu-
tukset ovat hyvä paikka tavata uusia ihmisiä 
ja verkostoitua sekä samalla saada koulutusta 
kohtuulliseen hintaan.

Heton hallitus seuraa mielenkiinnolla syk-
syn tulevaa liittokierrosta palkankorotuksien 
suhteen. Lehdistöstä on voinut lukea STTK:n 
puheenjohtaja Mikko Mäenpään ajatuksia tule-
vista neuvotteluista. Puheenjohtajan mukaan 
nollaratkaisu on poissuljettu vaihtoehto. Syksy 
näyttää millaiseen ratkaisuun neuvottelijat 
pääsevät.

”Yhteen kokoontuminen on aloittamista. 
Yhdessä pysyminen on edistystä. Yhdessä työs-
kenteleminen on menestystä.”

Nautitaan vielä hetki kesästä ja elokuun 
pimenevistä illoista!

Eeva Nurmesniemi
Yhdistyksen puheenjohtaja

Jäsenasiaa puheenjohtajalta



STTK-Uutiskirje 2.5.2013

STTK varoittaa: Nuorisotakuu ei saa merkitä palkka-alea
Maan hallitus järjesti 1.5. viiden ministerin voimin tiedotustilaisuuden, jossa se kertoi vuoden 
alussa voimaan tulleen nuorisotakuun etenemisestä. Nuorisotakuulla on kova tavoite: sen turvin 
luvataan jokaiselle alle 25-vuotiaalle sekä alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle koulutuspaikka, 
työkokeilu, työpajatoimintaa tai työpaikka kolmen kuukauden sisällä siitä hetkestä, jolloin nuori 
on ilmoittautunut työttömäksi. Nuorisotakuu onkin yksi hallituksen kärkihankkeista.

Nuorisotakuu ei toistaiseksi ole onnistunut tavoitteessaan nuorisotyöttömyyden taittamiseksi. 
STTK:n opiskelija- ja nuorisopoliittinen asiantuntija Ulla Hyvönen kuitenkin korostaa, että 
nuorisotakuuseen kuuluva koulutustakuu näkyy varsinaisesti vasta vuoden 2013 syksyn yhteis-
haussa ja nuorten aikuisten osaamisohjelmakin alkaa vasta syksyllä.

- Toteutuessaan nuorisotakuun koulutustakuu olisi samalla merkittävä työurasopimus, sillä 
keskimääräisesti toisen asteen koulutus pidentää työuria 6 vuotta, Hyvönen sanoo.
Hallituksen tiedotustilaisuudessa painotettiin, että alkuvuoden aikana on saatu varovaisia 
merkkejä nuorten työttömyyden kasvun taittumisesta. Lisäksi nuorten keskimääräiset työttö-
myysjaksot ovat noin 11 viikkoa, kun keskimääräiset työttömyysjaksot ovat noin 40 viikkoa.

- Toisaalta työllisyyskatsaus kertoo, että nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 
6 600 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa eli yhteensä 34 800. Ei tässä iloita voi, 
Hyvönen sanoo.

STTK on ollut mukana niin sanotun Sanssi-kortin vakinaistamisessa. Sanssi-kortilla työnan-
taja saa tukea palkkakustannuksiin ja nuori vastaavasti työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 
Sanssi-kortilla yhteiskunta tukee voimakkaasti työnantajien mahdollisuuksia palkata nuori. 
Tätä pitäisi käyttää ja palkata nuoria myös kesätöihin, Hyvönen toivoo.

Vaikka nuoren pääsy kiinni työelämään on erittäin tärkeää hänen tulevaisuutensa kannalta, 
säällisistä työehdoista on pidettävä nuortenkin kohdalla kiinni. STTK ei hyväksy minkäänlai-
sia palkka-aleja eikä muitakaan työehtojen heikennyksiä nuorille.

Lisätietoja: STTK:n opiskelija- ja nuorisopoliittinen asiantuntija Ulla Hyvönen

Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle viimeistään 
30.9.2013. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2013 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 2013



MAKUMATKALLA TALLINNASSA

Iso joukko aamun virkkuja Hetolaisia kokoontui toukokuun lopulla ajoissa ja reippaina Länsisata-
massa kauniina lauantaiaamuna. Matkan vetäjät Eija ja Eeva jakoivat innokkaille reissaajille liput 
ja sitten matkaan.

Matkan sujuvuuden varmistamiseksi meille oli varattu kokoustila 8. kannelta. Matkatavarat ja 
ulkovaatteet sai jättää sinne aamiaisen ajaksi. Uusi puheenjohtajamme Eeva Nurmesniemi avasi 
matkan tervetuliaispuheella, jonka jälkeen pääsimme notkuvien aamiaispöytien ääreen. Siellä m/s 
Finladia tarjosi parastaan; oli puuroa ja piirakoita, pekonia ja munakokkelia, oli runsaasti leik-
keleitä, salaatteja ja vihanneksia. Leipä oli uunituoretta ja kahvin tuoksu leijui ilmassa. Kaikille 
löytyi varmasti jotain purtavaa ja mikäpä oli matkaa jatkaessa kylläisinä ja hyväntuulisina.

Tallinnan satamassa meitä odotti linja-autokuljetus Viron maaseudulle. Vierailimme maatilalla, 
joka käsitti satoja hehtaareja peltoja, satoja lehmiä ja löytyipä sieltä myös fasaaneja. Maatilan eri-
koisuuksiin kuului itse tehdyt juustot, joita saimme maistella. Talon isäntä kertoi tilan toiminnasta 
ja pääsimme tutustumaan ”juustolaan”, jossa juustoherkut valmistuivat ja kypsyivät. Maaseutu-
maisema oli henkeäsalpaavan kaunista; kesä oli tavoittanut Viron ennen meitä.

Matka jatkui SAKU:n oluttehtaalle. Kiersimme tehtaan tärkeimmät osat, näimme kuinka olut saa 
alkunsa isoista kuparitynnyreistä ja kuinka oluen matka jatkui pulloihin asti. Kierroksen jälkeen 
pääsimme myös maistelemaan muutamia laatuja todetaksemme virolaisen oluen maistuvan 
erinomaiselta. Viron maut -retken päätti tunnelmallinen Nömmen tori, jossa tarjolla oli aitoa ja 
alkuperäistä virolaistunnelmaa sekä käsitöitä ja herkkuja suoraan tuottajilta.

Bussi kuljetti meidät Viru-hotelliin, jossa majoituimme. Hetken aikaa levähdettyämme kokoon-
nuimme hotellin aulassa, josta Eijan johdolla kävelimme Estorn Eastlander -ravintolaan. Siellä 
nautimme maalaispidot, joka käsitti useita eri ruokalajeja. Oli lihaa ja kalaa, kanaa ja viiriäisen 
munia. Monet erilaiset maalaisherkut täyttivät pöydät ja lisää sai niin paljon, kun halusi pyytää. 
Nälkä ei voinut jäädä näistä pidoista. Täydellä mahalla olikin hyvä käydä nukkumaan ja odottele-
maan aurinkoista sunnuntaita.

Sunnuntain ohjelma olikin vapaata. Jokainen vietti sen tahoillaan; kuka hoidoissa nautiskellen, 
kuka shoppaillen. Laivalla kokoonnuttiin samaan kokoustilaan ja matkan päätti herkullinen illal-
lisbuffet, joka jälleen tarjosi enemmän kuin tarpeeksi. 

Matkan päättyessä tunnelma oli iloinen ja uusia ystävyyssuhteitakin oli solmittu. Seuraaville 
retkille ilmoittautui jo innostuneita osallistujia. Ei voi kuin todeta, että kyllä tässä porukassa on 
ilo matkustaa!

Kiitos kaikille ja uusia retkiä odotellen!

Päivi Marjala-Järvi



Jousiammuntaa, hohtokeilailua, minigolfia...
AKTIVOIdU SALMISAARESSA 19.9.2013

Nuorisotoimikunta järjestää nuorille ja nuorekkaille jäsenille aktiviteettipäivän Salmisaaren lii-
kuntakeskuksessa, 1 krs (Gr8 viihdekeskus, Energiakatu 3, 00180 Helsinki).

Tule mukaan testaamaan mielenkiintoisia lajeja: Jousiammunta, Maze-laserpujottelurata, Hohto-
keilailu, Jättihanskanyrkkeily, Minigolf, Golf-simulaattori, biljardi, X-Box Kinec, Tarkkuusam-
muntasimulaattori.

Tapahtuma alkaa Viihdekeskuksen tiloissa klo 17:30 Minustako luottamusmieheksi –info pake-
tilla (kesto ½h). Koulutus antaa eväitä luottamustoimia harkitseville ja yleistietoa liitosta kaikille. 
Kouluttajana toimii Pia Säkkinen Ammattiliitto Prosta. Muina eväinä kaikille tarjolla kahvi/tee + 
sämpylä, jotta jaksamme illan aktiviteetit.

Infotilaisuuden jälkeen Viihdekeskuksen aktiviteetit ovat vapaasti meidän käytettävissä 2h.

Ole nopea! Mukaan mahtuu 27 innokasta. Omavastuu yhdistyksen jäsenille 10 €. Avecit ovat 
tervetulleita mukaan maksamalla aktiviteettipaketin hinnan 30 €.

Sitovat ilmoittautumiset 28.8. klo 15:00 mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti ja 
ke klo 12:00–15:00 puh. 010 423 6610. 

Ilmoittautuessasi kerro nimesi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite, josta sinut tavoittaa 
iltaisin. Ilmoitathan myös erikoisruokavaliot.

Osallistumisvahvistuksen ja lisätiedot kokoontumisesta saat sähköpostilla tai puhelimitse, 
jonka jälkeen omavastuuosuus 10 € (avec 30 €) on maksettava viipymättä yhdistyksen tilille 
FI3080001801353468, viitenumero 2820. Jos peruutus tapahtuu 12.9. jälkeen, perimme 
tilaisuuden todelliset kulut 30 €.

Lisätietoja aktiviteeteista: http://www.gr8.fi/helsinki/
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13Julkaisija:
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 http://yhdistykset.proliitto.fi/heto-pro-ry

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

Päivystys yhdistyksen toimistossa:
Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12:00–15:00
Puhelin 010 423 6610

9.11.2013 SOKOS Hotelli Presidentissä, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Ralf Sund STTK:sta tulee kertomaan meille ajankohtaisia asioita talous- ja 
työmarkkinoilta.

Aloitamme kahvilla klo 13:30 ja Ralf Sundin osuuden jälkeen klo 16:30 
siirrymme nauttimaan illallista. Show ”Suklaasydän” alkaa klo 18:30. Anna 
Hanski, Sani ja Annika Eklund johdattelevat meidät iki-ihanalle 60-luvulle.
 
Sitovat ilmoittautumiset 18.9 mennessä sähköpostitse  
heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti ja ke klo 12:00–15:00 puh. 010 423 6610.

Ilmoitathan yhteystietosi ilmoittautuessasi. Kerro myös, jos sinulla on jokin erityinen ruokarajoite 
(illallinen on seisovasta pöydästä). 

Koko tilaisuuden omavastuu on 30 euroa. Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu mak-
setaan yhdistyksen tilille FI3080001801353468 viitenumerolla 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 
30.9. jälkeen, perimme tilaisuuden todelliset kulut 100,50 euroa. 

Tervetuloa mukaan!

Koulutustoimikunta  

Koulutustoimikunta ylpeänä esittää: 

SUNd & SHOW & dINNER

Ralf Sund


