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LÄHDE MUKAAN
KATSOMAAN SIRKUS FINLANDIAA

30.10.2014
Nuorisotoimikunta tarjoaa synkkään syksyyn piristystä Sirkus Finlandiassa 30.10. klo 18:30 
(Kaisaniemen puisto, Helsinki). Tule mukaamme ihastelemaan taitavia hevosia, nauramaan 
klovneille ja jännittämään, osuuko lentävä naistykinkuula patjalleen.

Sitovat varaukset 21.9. 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 ja montako lippua varaat. Lippuja voi varata max 2 kpl/jäsen (jäsen + avec). Alle 3-vuotiaat 
lapset sylissä ilmaiseksi.

Lippujen omavastuu on 12 euroa/kpl. Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu maksetaan vii-
pymättä yhdistyksen tilille FI3080001801353468, viitenumero 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 30.9. 
jälkeen, perimme todelliset kulut (21,50 euroa).

Mukaan mahtuu 50 osallistujaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, arvomme osallistujat.
Yhdistyksen jäsenkortti tulee esittää lippujen noudon yhteydessä. Liput jaetaan sirkuksen pääportin 
luona klo 18:00-18:20. Näytös alkaa klo 18:30, joten tulethan ajoissa!

Tervetuloa
Nuorisotoimikunta



Kylmän kesäkuun jälkeen kesä tuli lämpi-
mien säiden kera. Monien lomat lähenevät 
loppuaan tai ovat jo loppuneet. Suomessa 

viimeinen kuukausi on ollut säiden puolesta täy-
dellinen, alle + 25 ´C asteen päiviä ei ole kohdalle 
osunut. Suomi on saanut lomailla isolla alkukir-
jaimella. On nautittu lämpimistä vesistä uiden ja 
veneillen, retkeilty ja grillailtu. Akut on nyt ladattu 
ja alamme olemaan valmiita syksyn koitoksiin.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja vaihtui kes-
ken kauden, koska Antti Rinne valittiin SDP:n 
puheenjohtajaksi 9. toukokuuta. Liiton edustajiston 
puheenjohtaja Jorma Malinen valittiin Pron uudeksi 
puheenjohtajaksi. Vaalissa Malinen sai 90 ääntä ja 
kilpakumppani, Paperiliiton ex-puheenjohtaja Jouko 
Ahonen 10 ääntä. Onnea uudelle puheenjohtajalle!

Hallitus sai sote-uudistuksen valmiiksi kesäkuussa. 
Pääministeri Stubbin hallitus sitoutui Kataisen 
hallituksen yhdessä oppositiopuolueiden kanssa 
23.3.2014 tekemään linjaukseen sote-uudistuksesta. 
Mistä sotessa on kysymys? Suomalaisten keskeiset 
hyvinvointipalvelut turvataan toteuttamalla perus-
teellinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. Kan-

sallisella ja sote-alueiden ohjauksella varmistetaan, 
että uudistuksella myös supistetaan kestävyysva-
jetta. Sote-järjestämislain keskeisistä pykälistä ja 
jatkotoimista päästiin 25.6.2014 ratkaisuun parla-
mentaarisessa valmisteluryhmässä. 

Tällä hetkellä käydään keskustelua eläkeiän nosta-
misesta sekä siihen liittyvistä asioista. Aika näyttää, 
mihin hallitus tässä asiassa päätyy vai jatkuuko suun-
nittelu vaalien jälkeen uuden hallituksen toimesta.

Kesäkuun Heto-lehdessä oli ennakkotietoa syk-
syn tapahtumista. Toivottavasti olette muistaneet 
ilmoittautua mukaan. Toimikunnat toivovat yhä, 
että jokaiseen tapahtumaan ilmoittaudutaan eri 
sähköpostilla. Jos olet ilmoittautumassa useaan 
tapahtumaan, vaativat ne kaikki erilliset sähköpos-
tiviestit. On hyvä muistaa myös, että jokaisen on 
ilmoittauduttava henkilökohtaisesti yhdistyksen 
tapahtumiin. Tämä helpottaa ilmoittautumisten 
vastaanottamista ja kirjaamista eikä kukaan ilmoit-
tautuja jää huomioimatta.

Nautitaan loppukesän viilenevistä ja pimenevistä 
illoista. Toivottavasti tavataan syksyn mittaan 
yhdistyksen tapahtumissa!

Eeva Nurmesniemi
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle 
viimeistään 30.9.2014. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2014 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 2014

 ”Lue, joka päivä, jotakin jota kukaan muu ei lue.
Ajattele, joka päivä, jotakin jota kukaan muu ei ajattele.
Tee, joka päivä, jotakin, jota kukaan muu ei ole 
tarpeeksi hölmö tehdäkseen.
On mielelle pahasta olla aina osa yleistä mielipidettä.”
Christopher Morley



RETKI JYVÄSKYLÄÄN 24.–25.5.2014
Lauantai-aamu oli aurinkoinen ja jo varsin lämmin, kun vajaa neljäkymmentä hetolaista astui ”luotto-
kuski” Markun bussin kyytiin ja lähti köröttelemään kohti Keski-Suomea. Tiedossa oli Heton kevätretki, 
joka tänä vuonna suuntautui Jyväskylän seudulle. Lähdön jälkeen bussissa alkoi iloinen puheensorina, kun 
kuulumisia vaihdettiin puolin ja toisin. Monet olivat reissulla jo vakiokävijöitä, mutta jos ei, tuohon poruk-
kaan kyllä sopeutuu aina. Vinkiksi siis sinulle, joka ehkä vieläkin mietit, uskaltaako tuollaiselle matkalle 
nyt lähteä…

Puolentoista tunnin ajomatkan jälkeen aamiainen maistui Heinolan ABC-asemalla, ja siitä lähdimme jat-
kamaan matkaa kohti Vaajakoskea. Ensimmäinen etappimme oli Savutuvan apaja. Päijänteen rannalle oli 
kerätty kolmisenkymmentä vanhaa keskisuomalaista rakennusta kauniiseen pihapiiriin. Paikan isäntä kier-
rätti meitä alueella ja kertoi alueen historiasta. Tämän jälkeen nautimme talonpojan lounasta. Sen jälkeen 
olikin hyvä mennä ostoksille Pandan makeistehtaan myymälään; täysi vatsa ehkä hieman hillitsi ostointoa 
(tai sitten ei). 

Noin kello kolme saavuimme hotellillemme Jyväskylän Cumulukseen, ja meille jäi vapaa-aikaa ennen 
lähtöä illalliselle. Kukin vietti sen tyylillään, kuka lepäillen, kuka tutustuen keskustan alueen kauppojen 
ja/tai terassien tarjontaan.  Myöhemmin nautimme illallisen Vesilinnan ravintolassa. Se on harjulla oleva 
yhdistetty vesi- ja näkötorni. Sieltä olikin hulppeat näköalat ympäristöön. 

Sunnuntaina ohjelmassa oli ensiksi opastettu kiertoajelu. Saimme kuulla mielenkiintoisia asioita sekä kau-
pungin historiasta että nykyisyydestä. Jyväskylähän on yliopistokaupunki, jonne on 1800-luvun puolivälin 
jälkeen perustettu Uno Cygnaeuksen myötävaikutuksella maan ensimmäinen opettajankoulutusseminaari, 
joka oli myös suomenkielinen. Kaupungissa vaikutti tuolloin myös Volmar Schildt (myöhemmin Kilpi-
nen), joka oli piirinlääkäri, fennomaani ja uudissanojen kehittäjä (mm. tiede, taide). Jyväskylästä on läh-
töisin myös kirjankustantamo Gummerus. Näiden henkilöiden mukaan kaupunkiin on nimetty myös kadut, 
Kilpisen, Cygnaeuksen ja Gummeruksenkatu. Kadut ovat yksisuuntaisia, ja niiden ajosuuntaa vaihdeltiin 
joskus niin usein, että oppaamme mukaan humoristisesti puhuttiin, että joka aamu piti sanomalehdestä 
tarkistaa ko. katujen ajosuunta. Kaupungin hallintokorttelin rakennukset on suunnitellut Alvar Aalto, joka 
on käynyt koulunsa Jyväskylässä. Kaupungissa on vaikuttanut myös Suomen ensimmäinen naisarkkitehti 

Näkymä Vesilinnan harjulta



Wivi Lönn, joka mm. aikoinaan herätti paheksuntaa ajamalla sunnun-
taisaarnan aikaan polkupyörällä pitkät housut jalassa. Varsin uskalias 
henkilö siis!

Nykyään kaupunki on vireä yliopistokaupunki, jossa on esimerkiksi 
Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta. Asukkaita kaupungissa 
on reilu 130 000. Kuluneena kesänä siellä on ollut myös asuntonäyt-
tely, ja näyttelyn kunniaksi yhdestä kaupungin kävelykadusta oli 
tehty ”ulko-olohuone” asfalttiin maalattuine räsymattoineen, jalka-
lampuksi naamioituine lyhtypylväineen ja kadun varrelle kannettuine 
sohvineen.  Uutta arkkitehtuuria edustavat kerrostaloalueet, jotka on 
rakennettu aivan järven rannan läheisyyteen. Olisipa hulppeaa asua 
noin upeassa paikassa!

Kiertoajelun jälkeen tutustuimme puutarhakeskus Viherlandi-
aan. Lounaan nautimme Muurlassa Turkkilan tilan idyllisessä 
ruokasalissa.  Kauniisti vanhoilla huonekaluilla sisustetussa 
talossa tuntui kuin olisimme aikamatkanneet jonnekin kauas 
historiaan. Ei mikään ihme, tilan historiahan ulottuu aina 
1700-luvulle asti. Suussa sulavan lounaan kruunasi kahvi ja Brita-kakku. 
Lounaan jälkeen bussimme suuntasi kohti Helsinkiä. Kiitos järjestäjille ja mukaville kanssa-matkustajille! 

Margit Antinoja 

Panda makeistehtaan 
myymälän edustalla

Ryhmä SavupajassaSavupajan apaja

Yliopiston juhlavuosiposteri Yliopiston aluekartta



Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on tyytyväinen hallitusneuvotteluissa sovittuun kasvupakettiin.
- On hienoa, että puolueet kykenivät muuttamaan aikaisemmin tehtyjä päätöksiä kasvunäkymien hei-
kentymisen vuoksi. Asunto- ja korjausrakentamisen panostukset, liikenneinvestoinnit sekä pk-yritysten 
rahoituksen pullonkauloihin puuttuminen ovat omiaan antamaan vauhtia Suomen pysähtyneelle taloudelle. 
Kasvupaketilla luodaan uutta työtä ja turvataan nykyisiä työpaikkoja, arvioi STTK:n yhteiskuntapoliittisen 
yksikön johtaja Jukka Ihanus.

STTK:n mielestä keskituloisten palkansaajien ostovoiman turvaaminen asteikkotarkistuksella ja 
uusi lapsivähennys ovat tervetulleita ratkaisuja.
- Viime vuosien veropolitiikassa on keskitytty huolehtimaan elinkeinoelämän kilpailukyvystä. Odotetta-
vissa oleva maksujen nousu ja välillisen verotuksen kiristyminen heikentävät ostovoimaa ensi vuonna. 
Palkansaajan mahdollisuudet pitää yllä kotimaista kysyntää ja työllisyyttä ovat tehtyjen päätösten jälkeen 
aiempaa paremmat, Ihanus toteaa.

STTK on huolissaan pitkäaikaistyöttömyyden jatkuvasta kasvusta.
- On tärkeä muistaa 1990-luvun laman opetukset: tuolloisen laman pitkä varjo ulottuu edelleen Suomen 
kasvuedellytyksiin. Korkean työttömyyden ja lisääntyvän pitkäaikaistyöttömyyden hinta yhteiskunnalle on 
kova. STTK toivoo hallitukselta budjettiriihessä uusia ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyden kasvun taittami-
seksi esimerkiksi koulutuksen keinoin.

Lisätietoja: Jukka Ihanus /STTK

Ohjelmassa : 
● perjantaina Ammattiliitto Pron lakiasiainpäällikkö Else-Mai Kirvesniemi - Vuorotteluvapaan muuttuneet 

määräykset ja eläkeuudistuksen ajankohtaiset asiat
● lauantaina vestonomi AMK, ompelijamestari Mari Karttunen - Vaikuta vaatteilla.
● lauantaina myös suosittu Else-Main työsuhdeklinikka. Klinikalla voit keskustella henkilökohtaisista 

työasioista.

Matkan hinta vain 60 euroa /jäsen.

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset 12.9. 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€). 

Ilmoitus löytyy kokonaisuudessaan kotisivuiltamme Proplussasta tai 
edellisestä Heto-lehdestä.

Tervetuloa!
Hallitus

STTK UUTISHUONE 19.6.2014

Uusi kasvupaketti luo uutta työtä ja turvaa nykyisiä työpaikkoja

Vielä ehdit ilmoittautua koulutusristeilylle TUKHOLMAAN 
24.-26.10.2014 uudistuneella M/S Silja Symphonylla
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14Julkaisija:
Heto Pro ry
Hämeentie 14, 00530 Helsinki

Päätoimittaja:
Flander Tarja, p. 040 750 7250, 
sähköposti tarja.flander@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

Matkamme alkaa lauantaina 15. päivä marraskuuta klo 9:30 Kiasman bussipysäkiltä. Hämeenlinnassa 
pysähdymme Nanson outlet-myymälässä ja syömme lounaan. Sen jälkeen matkamme jatkuu Tampereelle, 
missä majoitumme 2-hengen huoneisiin hotelli Cumulus Pinjassa. Jouluisen Buffeen nautimme ennen 
teatteriesitystä komediateatteri Juhlatalolla.

Sunnuntaina klo 11:00 tutustumme Työväenmuseo Werstaalla ”Tyykin Taikaa” ja Feminismi
näyttelyyn ja sen jälkeen lounastamme Tampereella. Helsingissä olemme noin klo 16:00. Tarkempi 
ohjelma jaetaan linja-autossa.

Retken hinta on 80 euroa.

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset 22.9. klo 15:00 mennessä, joko heto.helsinki@elisanet.fi tai 
yhdistyksen toimistoon ti ja ke klo 14:00-16:00 puhelimitse 010 423 6610. Ilmoittautuessasi kerro toive 
huonekaverista, erityisruokavaliosta ja puhelinnumero/sähköpostiosoite, mistä sinut tavoittaa iltaisin. Jos 
ilmoittautuneita on enemmän kuin 46 jäsentä, arvomme osallistujat.

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse, jonka jälkeen matka maksetaan
viimeistään 25.9. mennessä yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68, viitenumero 2820.
Mikäli omavastuuta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, katsomme ilmoittautumisesi 
peruuntuneeksi. Jos peruutus tapahtuu 29.9. jälkeen, perimme matkan todelliset kustannukset (175 euroa).

Tervetuloa mukaan!
Virkistystoimikunta

Viel ei joulun kiireet paina, 
lähde Tampereelle teatteriin ja nauti

EI TOLKUN HÄIVÄÄ
15.-16.11.2014


