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Lähde mukaan
KOULUTUSRISTEILYLLE TUKHOLMAAN

16.-18.10.2015
Viking Line, m/s Gabriella

Perjantaina Ammattiliitto Prosta sopimusala-asiamies, lakimies Totti Brunila luennoi syksyn ajankohtai-
sista ay-asioista ja työsuojelusta sekä uudesta keskusjärjestöstä ja miten se vaikuttaa meihin ja mikä muuttuu. 

Lauantaina personal trainer Kirsi Vaulamo kertoo ravinnosta ja liikunnasta teemoilla askelmerkit ja ener-
giaa elämään.

Lauantaina on myös suosittu työsuhdeklinikka. Siellä voit keskustella henkilökohtaisista työasioista ja 
saada neuvontaa ongelmatilanteessa.

Matkan hinta 60 euroa sisältää:
 Majoituksen A-luokan kahden hengen hyteissä
 Viking buffet ruokajuomineen ja meriaamiaiset mennen tullen 
 Kokoustilassa kahvibuffet

Lauantaina vapaata aikaa klo 14:00 asti.

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset 15.9. klo 15:00 mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai puheli-
mitse ti ja ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Mikäli matkan peruutus tapahtuu 22.9. jälkeen, perimme 
matkan todelliset kustannukset (185€).

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

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse, jonka jälkeen matka on maksettava 22.9. 
mennessä yhdistyksen tilille FI3080001801353468, viitenumero 2820. Yksityiskohtainen matkaohjelma lähe-
tetään vahvistuksen mukana.

Laiva lähtee klo 17:30 Katajanokan satamasta.
Lippujen jako on klo 15:30-17:00.

Tervetuloa!
Hallitus



Kevään ja alkukesän koleiden säiden jälkeen 
olemme saaneet nauttia hieman lämpimäm-
mistä kesäpäivistä. Hellepäiviä on ollut tosin 

vähemmän kuin viime vuosina. Koleita olivat myös 
uutiset uuden hallituksen yhteiskuntasopimukseen 
suunnitellusta sisällöstä ja millaisia leikkauksia aio-
taan tulevina vuosina toteuttaa. Ikävä kyllä ostovoi-
man heikennykset näyttävät kohdistuvan heikompi-
osaisiin, vaikka tilanne pitäisi olla juuri päinvastoin. 
Tämä tulee varmasti vaikuttamaan monella tavoin 
yhteiskuntamme hyvinvointiin ja toimintaedellytyk-
siin. On kuitenkin selvää, että nyt jokaisen on joustet-
tava eduista ja saatava Suomi nousuun.

Ammattiliitot ovat keväällä käynnistäneet hankkeen 
uuden palkansaajakeskusjärjestön perustamiseksi 
Suomeen. Perustettava järjestö on poliittisesti 
sitoutumaton. Uusi keskusjärjestö ei heikennä 
ammattiliittojen itsenäistä asemaa työehtosopimus-
osapuolena. Hankkeessa on tällä hetkellä mukana 

49 ammattiliittoa. Ne edustavat noin 1,7 miljoonaa 
palkansaajaa ja yksinyrittäjää. Mukaan voi edelleen 
liittyä uusia liittoja eli kaikki ammatilliset edunval-
vontajärjestöt, myös ne, jotka tällä hetkellä eivät ole 
nykyisten keskusjärjestöjen (SAK, STTK ja Akava) 
jäseniä. Aiesopimus uudesta keskusjärjestöstä on tar-
koitus allekirjoittaa toukokuussa 2016 ja toiminnan 
aloittamiseen liittyvät valmistelut ajoittuvat syksyyn. 
Varsinaisen toimintansa uuden organisaation on 
määrä aloittaa vuoden 2017 alussa. Seuraava liitto-
jen kokous pidetään ensi marraskuussa. Sitä ennen 
hanketta vievät eteenpäin työryhmät. Uuden kes-
kusjärjestön selvitystyötä voi seurata verkkosivuilta 
www.uusikeskusjarjesto.fi. Kerromme aiheesta lisää 
myös Heto-lehdissä.

Tulevana syksynä järjestämme yhdistyksemme 
jäseninä oleville luottamusmiehille ja työsuojeluval-
tuutetuille tilaisuuden, jossa kerromme ajankohtaista 
ay-asiaa, uutisia liitosta sekä tulevasta toiminnasta. 
Haluamme antaa vahvan tuen jatkossakin luotta-
mustoimeen valituille henkilöille. He tekevät tärkeää 
edunvalvonnallista työtä toimihenkilöiden puolesta 
työpaikoillaan. Osallistumalla syksyn kutsutilaisuu-
teen he saavat hyödyllistä tietoa sekä pienen edun 
koulutusristeilylle. Toimikuntamme järjestävät syys-
kaudella jälleen mielenkiintoisia tilaisuuksia, joihin 
voivat osallistua kaikki yhdistyksemme jäsenet. 
Omien tietojen ja taitojen päivittäminen ajan tasalle 
sekä uuden oppiminen kannattaa aina.

Mielenkiintoista syksyä kaikille,

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  
vuoden loppuun.

Hallitus

Toiminta-avustukset vuodelle 2015



SEIKKAILUPUISTO KORKEESEEN

Kokoonnumme Seikkailupuistossa (Mustikkamaanpolku 2, 00570 Helsinki) klo 17:20.
Saamme opastuksen, napostelemme pizzaslicet ja limut, jonka jälkeen suuntaamme kohti korkeuksia.

Varauduthan tukevapohjaisin kengin (ei sandaaleja), ulkoiluvaattein ja laita roikkuvat nauhat/esineet 
sekä pitkät hiukset kiinni. Muuten mukaan tarvitset vain hitusen rohkeutta ja uskallusta. Tapahtumamme 
on vain aikuisille.

Seikkailupuisto Korkee on pääkaupunkiseudun ensimmäinen ekologinen köysiseikkailupuisto, josta löytyy 
haastetta eritasoisille seikkailijoille eläviin puihin rakennettuilla radoilla aina jopa 12 metrin korkeuteen 
asti! Lisätietoja puistosta löydät www.korkee.fi

Sitovat varaukset 14.9. 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 yhteystie-
tosi ja mahdolliset ruokarajoitteet.

Lippujen omavastuu on 10 euroa jäseneltä ja 25€ avecilta. Hinta sisältää 3h seikkailua, varusteet, opas-
tuksen sekä pizzaslicen + limun. Paikkoja alustavasti varattuna 13 hengelle. Jos suosio on ylitsepursuavaa, 
arvomme osallistujat. Lippuja voi varata 1 kpl/jäsen + 1 avec. Yhdistyksen jäsenkortti tulee esittää lippu-
jen noudon yhteydessä.

Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu maksetaan viipymättä yhdistyksen tilille 
FI3080001801353468, viitenumero 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 15.9. jälkeen, perimme todelliset kulut 
(25,80 euroa).

Tapahtuma on säävarauksellinen, emmekä myrskyllä lähde puihin kiipeämään. Tapahtuman järjestäjät 
ilmoittavat mahdollisesta peruuntumisesta sähköpostilla/puhelimitse viimeistään vuorokautta ennen, jos 
sääennusteet lupaavat kehnoa keliä.

Huom! Seikkailupuiston ratoja ei suositella raskaana oleville, liikunta-, näkö- tai kuulorajoitteisille henki-
löille.

Tervetuloa!

Nuorisotoimikunta 

Huimaa(ko)!? Lähde seikkailemaan ja kokeilemaan rajojasi

Mustikkamaalle 23.9.2015  klo 17:30.



Heto Pro -yhdistyksen nuorisotoimikunta teki 
retken Helsingin edustalla sijaitsevaan Vallisaareen 
6.6.2015. Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat olleet 
kauan suljettuja sotilaskohteita. Kapea Kustaan-
miekan salmi erottaa saariyhdistelmän Suomenlin-
nasta. Vettä välissä on vain 80 metriä. Salaperäiset 
saaret avautuvat vuonna 2016 yleisölle, mutta tällä 
hetkellä saarelle pääsee vain rajoitetusti oppaan 
kanssa.

Sadat ihmiset ovat asuneet, työskennelleet tai 
viettäneet kesiä saarilla vain pari vuosikymmentä 
sitten. Saarelle on muovautunut Helsingin yksi 
harvoista makeavesialtaista, jota asukkaat käyttivät 
mm. uimiseen ja peseytymiseen. 

Molemmissa saarissa voi aistia rappiota ja roman-
tiikkaa, kun luonto on murjonut ihmisen luomia 
rakenteita ja ottanut omansa takaisin asutuksen pää-
tyttyä. Saariyhdistelmä lienee yksi Helsingin moni-
muotoisimmista luontokohteista, jonka salaisuudet 
avautuivat oppaan selostuksella osallistujille juuri 

tarkoituksenmukaisesti. Saaren historia, kaikki sen 
kasvillisuus sekä eläinkanta sijaitsevat vain muuta-
man kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta. 
Saarilla liikkuminen on vaativaa puuhaa, vaikkakin 
teitä on raivattu ja pyritty tekemään kulkeminen 
mahdollisimman turvallisiksi. Saarille on muun 
muassa kuljetettu lukuisia varoituskylttejä kertomaan 
maaston haasteista, äkkipudotuksista jyrkänteisiin. 
Samalla kun katselee eteenpäin, sivuille, vaarankylt-
tejä ja opastauluja on hyvä seurata taivaalla lentäviä 
haukkoja sekä maassa olevia mäyrän koloja, jotka 
yleensä ovat vaarallisesti ruohikon peitossa.

Kahden saaren kiertoretkien välissä saaristolaivas-
samme tarjoiltiin saaristolaislounas. Levähdystauko 
antoi mahdollisuuden lepuutella patikoinnin muser-
tamia jalkoja ennen kuin jatkoimme seuraavan 
saaren kapeille kannikoisille poluille. Viiden tunnin 
mittaisen retken jälkeen palasimme saaristoristeili-
jällä takaisin Kauppatorille. 

Johanna Kantanen

VALLISAAREEN

Maisema Vallisaaresta Helsingin kauppatorin suun-
taan

Vartiotorni, josta aikoinaan laskettiin vihollisen etäi-
syys saaresta

Nuorisotoimikunnan retki



SUND & SHOW & DINNER
Taas se on täällä - syksyn kohokohta

14.11.2015 SOKOS Hotel Presidentissä,  
Eteläinen Rautatiekatu 4

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

Aloitamme kahvilla klo 13:30, ja Ralf Sundin osuuden jälkeen klo 17:00 siirrymme nauttimaan illallista. 
Show ”JOPE ITE” alkaa klo 19:00. Jope Ruonansuu viihdyttää meitä omintakeiseen tyyliinsä imitoiden, 
laulaen ja jutustellen yleisön kanssa. 

Sitovat ilmoittautumiset 16.9 mennessä sähköpostitse heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti ja ke 
klo 14:00 -16:00 puh. 010 423 6610.

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

Koko tilaisuuden omavastuu on 30 euroa. Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu maksetaan 
yhdistyksen tilille FI3080001801353468 viitenumerolla 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 30.9. jälkeen, 
perimme tilaisuuden todelliset kulut (101 euroa). 

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

Tervetuloa mukaan!
Koulutustoimikunta  



Bussi Lahteen lähtee Kiasman edestä (Mannerheimintie) lauantaina  klo 8:30. Aamiaisen nautimme 
Orimattilan Kehräämön kahvilassa, jonka jälkeen tutustumme Maria Dorckilan kynttiläpajaan sekä Ori-
mattilan taidemuseoon. Taidemuseossa on suomalaista kuvataidetta 1800-luvun alusta 1950-luvulle mm. 
Akseli Gallen-Kallelalta ja Helene Schjerfbeckiltä. Matkamme jatkuu kohti Luhta Tornia, jossa mahdol-
lisuus tututustua Luhdan historiaan ja tehdä ostoksia. Majoittuminen Cumulus-hotellissa 2hh huoneissa. 
Päivällisen nautimme ravintola Huviretkessä, jonka jälkeen siirrymme katsomaan Luolamiestä Lahden 
Kaupunginteatteriin. Sunnuntaina opastettu kaupunkikierros, jossa tutuksi tulevat Lahden päänähtävyydet. 
Lounaan nautimme ravintola Männyssä. Lounaan jälkeen matkamme jatkuu Mega-areenalle. Helsingissä 
olemme klo 18:00 mennessä. Tarkempi ohjelma jaetaan bussissa.

Retken hinta 70 euroa sisältää matkat, majoituksen, ohjelmat sekä ruokailut.

Ilmoittautumiset  22.9. klo 16:00 mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse yhdistyksen toimis-
toon ti ja ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti. 
Kerro ruoka-aineallergiasi,toiveesi huonekaverista ja puhelinnumero, josta sinut tavoittaa myös iltaisin. 
Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin 40 henkilöä arvomme osallistujat. Mikäli osallistujia on alle 30 
henkilöä retki peruuntuu.

Osallitumisvahvistuksen ja viitenumeron saat sähköpostilla tai puhelimella ilmoittautumisajan päätyttyä. 
Vahvistuksen jälkeen on retken omavastuu maksettava yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68 viimeis-
tään 29.9. mennessä. Mikäli omavastuuta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, katsomme ilmoittautu-
misesi peruuntuneeksi. Jos peruutus tapahtuu 29.9. jälkeen perimme todelliset kustannukset (173 euroa).
  
 
Tervetuloa!

Virkistystoimikunta
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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

LUOLAMIESTä SUOMEN cHIcAGOON
Lähde katsomaan

28. - 29.11.2015


