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Virkistystoimikunta järjestää muutaman vuoden tauon jälkeen jäsenille 
tilaisuuden viedä lapset / lastenlapset teatteriin katsomaan näytöstä

ONNELI JA ANNELI
28.12.2013 klo 18:30

Helsingin Kaupunginteatteri, pieni näyttämö, Eläintarhantie 5, Hakaniemi

Marjatta Kurenniemen rakastetun lastenklassikon pohjalta tehty kantaesitys sisältää tanssia, nukke-
teatterin taikaa ja vauhdikkaita tilanteita.

” Parhaiden kaverusten Onnelin ja Annelin toive toteutuu, kun he saavat idylliseltä Ruusukujalta 
talon ihan vain itselleen koko kesäloman ajaksi. Heidän uudet naapurinsa eivät ole ihan tavanomai-
sia – Ruusukujalla pölyhuiskat siivoavat itsekseen ja toivomuskanat munivat joka päivä uuden 
munan. 

Varjo kuitenkin lankeaa naapuruston ylle, kun ankaran Minna Pinnan johtama orpokoti rakennetaan 
kadun päähän. Onko orpokodissa kaikki hyvin? Kun orpokodista karannut Pekki kertoo Onnelille 
ja Annelille orpokodin ankeudesta, on aika lopettaa ihmettely ja tehdä jotain. Lapset pitäisi pelas-
taa Minna Pinnan kynsistä, mutta siihen tarvitaan kaikkien Ruusukujalaisten apua. Ikäsuositus yli 
5-vuotiaille. ”

Varaukset 13.11. klo 15:00 mennessä joko heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse 010 423 6610 
ti ja ke klo 12:00–15:00. Ilmoittautuessasi kerro lapsen ikä ja puhelinnumerosi mistä sinut tavoittaa 
myös iltaisin.

Lippuja voi varata jäsen/ 1-3 lasta. Lippujen hinnat ovat 15€ aikuinen ja 7 € lapsi. Jos ilmoit-
tautuneita on yhteensä enemmän kuin 100, osallistujat arvotaan. Mikäli lippuvaraus perutaan 27.11. 
jälkeen, perimme todelliset kustannukset (aikuinen 27€ ja 14€ lapsi).

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse, 
jonka jälkeen varatut liput on maksettava 27.11. mennessä yhdis-
tyksen tilille FI3080001801353468, viitenumero 2820.

Liput jaetaan teatterin sisääntuloaulassa klo 17:45–18:15.

TERVETULOA
Virkistystoimikunta
Kuva: Helsingin Kaupunginteatteri Charlotte Estman-Wennström



Pitelette käsissänne vuoden viimeistä 
lehteä. Yhdistyksemme toiminta on 
ollut kuluneena vuonna todella vilkas-

ta. Heton tilaisuudet ovat saavuttaneet suuren 
suosion. Kiitos siitä kuuluu teille! Olette osal-
listuneet aktiivisesti ja se on osoitus siitä, että 
toiminta ja suunnittelu on ollut onnistunutta.

Vaikka vuoden vaihtumiseen on vielä hetki 
aikaa, ovat yhdistyksen toimikunnat alkaneet 
kiivaasti suunnitella tulevan vuoden koulutus-
tarjontaa. Uusi vuosi - uudet kujeet, eli luvassa 
on monipuolisia ja mielenkiintoisia tapahtumia 
koko jäsenistölle.

Tuleva vuosi tuo mukanaan aina myös uutta. 
Tapahtumien ilmoittautumiskäytäntöön on 

tulossa uudistuksia. Tämä siksi, että on tullut 
useita sekaannuksia. Muutosten myötä toimi-
kunnat näkevät paremmin, ketkä ovat ilmoit-
tautuneet. Vuoden 2014 alusta alkaen jokainen 
jäsen ilmoittautuu järjestettävään tilaisuuteen 
itse henkilökohtaisesti.

Pitkin syksyä TES -neuvottelut ovat olleet 
käynnissä monilla eri alueilla. Olemme saa-
neet lukea lehdistä, kuinka paljon ihmisiä on 
sanottu irti tai tullaan irtisanomaan. Suunta 
tuntuu olevan se, että kun irtisanomisia tai 
lomautuksia tehdään, ne ovat laajuudeltaan 
massiivisia. Surullista on, että näitä neuvot-
teluita käydään yhä useammassa firmassa. 
Onneksi saamme kuulla myös iloisia uutisia, 
kun ihmiset ovat työllistyneet uudelleen ja 
löytäneet jopa mielekkäämpiä työtehtäviä 
irtisanomisten seurauksina. Synkistä tulevai-
suuden näkymistä huolimatta yritetään pitää 
lippu korkealla ja mieli virkeänä. Hyvä terveys 
ja itsestä huolehtiminen on kaikkein tärkeintä 
näinä aikoina.

Ajattele suuria, mutta nauti pienistä!

Hyvää loppuvuotta kaikille

Eeva Nurmesniemi
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan terveiset

Tulossa keväällä
Huomio nuoriso! Pro Goes Dubliner - ohjelmallinen klubi-ilta 7.2.2014 
Dubliner irkkubaarissa (os. Mannerheimintie 5, Kaivopiha). Kerromme 
tapahtumasta tarkemmin vielä loppuvuoden aikana yhdistyksemme koti-
sivuilla Proplussassa. 



AHVENANmAAN syysRETKI
Virkistyksen tämän vuoden syysretken kohteena oli Ahvenanmaa. Matkaan lähdimme perinteestä poi-
keten jo perjantai-iltana. Ajoimme bussilla Turkuun ja sieltä yön yli nukuttuamme Amorella -laivalla 
Maarianhaminaan. Perillä teimme pienen kiertoajelun ja katsastimme mm. uuden kauppakeskuksen. 
Majoittumisen jälkeen tutustuimme ryhmissä lähiseutuun. Sunnuntaina teimme bussilla laajan kierrok-
sen Ahvenanmaan eri kunnissa nähden mm. laajat omenaviljelmät. Nautimme myös Ahvenmaan kuu-
lua pannukakkua. Paluumatkan teimme uudella Grace -laivalla Turkuun ja sieltä bussilla Helsinkiin.

Raili Pylkkänen

Ahvenanmaan pannukakkua á la 
kahvila Soltuna Restaurant & Cafe.

Kastelholman linna rakennettiin 
alun perin puolustuslinnakkeeksi 
1300-luvulla.

Oppaamme Birgitta Juslin kertoo 
Ahvenanmaan historiasta.

Venäjän sotilasmahti aloitti Bomarsundin linnoituksen rakentamisen v. 1830. 
Brittiläis-ranskalaiset sotajoukot räjäyttivät sen Krimin sodan aikana v. 1854.

Museolaiva Pommern, nelimastoi-
nen purjerahtialus, on rakennettu  
v. 1903 Glasgow´ssa Skotlannissa.
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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 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 12:00–15:00
Puhelin 010 423 6610

Illan aikana kuulemme ja keskustelemme työaikaan liittyvistä käsitteistä ja niiden sisällöstä. Lisäksi 
opit tunnistamaan mahdollisia työaikaepäkohtia ja saat tietoa siitä, miten voit vaikuttaa niihin.

Työaikakoulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat:
● Mikä on työaikaa?
● Milloin on oikeus lepoaikaan?
● Onko matka-aika työaikaa?
● Miten liukuvaa työaikaa voi käyttää?
● Mikä lasketaan lisätyöksi?
● Miten ylitöistä korvataan? 

Kouluttajaksi tulee Piia säkkinen Ammattiliito Pron Uudenmaan aluetoimistosta. Aloitamme 
klo 17:00, ja ensin tarjolla iltapala. Tilaisuus kestää noin 3 tuntia. 

sitovat ilmoittautumiset 25.11. mennessä sähköpostitse heto.helsinki@elisanet.fi tai ti ja ke klo 
12:00-15:00 puhelimitse 010 423 6610.

Ilmoitathan yhteystietosi ilmoittautuessasi. Kerro myös, jos sinulla on jokin erityinen ruokarajoite.

Koko tilaisuuden omavastuu on 5 euroa. Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu mak-
setaan yhdistyksen tilille FI3080001801353468 viitenumerolla 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 
12.1. jälkeen, perimme tilaisuuden todelliset kulut 34 euroa. 

Mukaan mahtuu 20 yhdistyksemme jäsentä. 

Tervetuloa!
Koulutustoimikunta  

Tule mukaan 

Työaikakoulutukseen
keskiviikkona 12.02.2014 hotelli scandic marskin Lasikabinettiin,  

mannerheimintie 10, Helsinki.


