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TULE PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI 
AJANKOHTAISISTA TYÖTTÖMYYSTURVA- JA 

TYÖELÄKEASIOISTA
28.1.2015 Scandic Hotelli Marskin Lasikabinettiin (Mannerheimintie 10).

Työttömyysturva-asioista tulee kertomaan Tiina Partanen Pron työttömyys-
kassasta ja työeläkeasioista Taina Hedman Eläketurvakeskuksesta. 

Aloitamme iltapalalla klo 17:00 ja tilaisuus kestää noin kolme tuntia. 
 
Sitovat ilmoittautumiset henkilökohtaisesti 15.12.2014 mennessä sähkö- 
postitse 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. 

Tilaisuuden omavastuu on 5 euroa. Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu maksetaan yhdistyksen 
tilille FI3080001801353468 viitenumerolla 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 19.12.2014 jälkeen, perimme 
tilaisuuden todelliset kulut 37 euroa. 

Tervetuloa mukaan!

Koulutustoimikunta 

Yhdistyksen kotisivujen tapahtumakalenterista löytyy syksyn ja jo ensi kevään 
tapahtumia. Muistathan, että ilmoittautuminen pitää tehdä aina henkilökohtaisesti 
sähköpostitse tai puhelimitse. Yhdistyksen toimistossa päivystetään tiistaisin ja 
keskiviikkoisin klo 14:00-16:00. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.proliitto.fi 
kohdasta Proplus.

Myös Ammattiliitto Pro järjestää monipuolista ohjelmaa, mm. koulutusta, luentoja, jopa
isoja perhetapahtumia. Niistä kerrotaan Proplussassa – kannattaa tutustua. Tilaisuuksien ilmoittautu-
misohjeet löytyvät aina ilmoituksesta.

Sähköisen tiedottamisen lisääntyessä tarkistathan omat yhteystietosi Proplussassa.

Jäsenet huomio!



Perinteinen Talvipäivä pidetään 28.2.2015. 
Tarkemmat tiedot tapahtumasta ja muustakin kevään toiminnasta kerromme Heto 1/15 –lehdessä 
sekä Proplus -kotisivulla.
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Eläkeuudistuksen sisältöehdotus valmistui 
kuluneen syksyn aikana. Sen sisältöä neuvo-
telleet työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, 

KT, SAK ja STTK pääsivät sopuun työeläketurvaan 
tehtävistä muutosehdotuksista. Vanhuuseläkeikää 
nostetaan asteittain vuodesta 2017 alkaen ja uudet 
eläkeikärajat koskevat vuonna 1955 syntyneitä ja 
nuorempia. Vuonna 2017 vanhuuseläkkeen ikärajaa 
nostetaan kolmella kuukaudella jokaista syntymä-
vuosiluokkaa kohti, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja 
on 65 vuotta. Vanhuuseläkkeen yläikäraja on viisi 
vuotta alarajaa korkeampi.

Ehdotus toi mukanaan myös uusia tapoja siirtyä 
eläkkeelle. Raskas ja pitkä työura voi antaa mahdol-
lisuuden hakeutua eläkkeelle jo 63-vuotiaana. Työ-
kyvyttömyyseläkkeen rinnalle luodaan työuraeläke, 
jota voi hakea 38 vuoden työskentelyn jälkeen. 
Eläkkeen saamisen ehtona on mm. joko fyysisesti 
tai henkisesti kuluttava työ.  Asiasta lisätietoa esim. 
osoitteesta http://www.elakeuudistus.fi.

Perinteinen yhdistyksemme koulutusristeily risteil-
tiin Itämeren aalloilla 24.-26.10.2014. Mukana oli 
suuri joukko vanhoja jäseniä, mutta mahtavaa oli, 
että myös uusia kasvoja oli mukana paljon. Ristei-

lyn aikana kuulimme luentoja eläkeuudistuksesta 
ja saimme vinkkejä pukeutumiseen niin arjessa 
kuin juhlassakin. Kiitos kaikille osallistuneille sekä 
järjestelijöille.

Yhdistyksen hallituksessa on noussut keskusteluun 
lehtemme tulevaisuus. Yhä useammat järjestöt 
ovat siirtyneet lehden toimittamisessa sähköiseen 
muotoon. Paperiversio alkaa olla jo historiaa. Näin 
tekisimme oman osuutemme ekologisuuden hyväksi. 
Myös rahallinen säästö tulisi olemaan merkittävä 
sähköiseen lehteen siirryttäessä.  Asiaa harkitaan 
ja tiedotamme jäsenistölle, miten uudistus tullaan 
toteuttamaan. 

Jotta kaikki posti, sähköinen ja paperinen löytää 
oikeaa osoitteeseen tulee yhdistyksellä olla käytös-
sään jäsenistön oikeat yhteystiedot. Olisi tärkeää, 
että jokainen käy tarkistamassa ja päivittämässä 
Pron sivuilla omat tiedot oikeiksi. Tietojen päivitys 
tapahtuu Proplus-palvelussa osoitteessa https://www.
proplus.fi/. Ammattiliitto Pro on myös Facebookissa. 
Käy tykkäämässä ja saat ajankohtaista tietoa liiton 
tapahtumista.

”Menestyminen ei ole avain onnellisuuteen. Onnel-
lisuus on avain menestymiseen. Jos pidät siitä mitä 
teet, onnistut varmasti.” 
– Herman Cain – 

Menestyksekästä loppuvuotta toivotellen,

Eeva Nurmesniemi
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta



Tänä vuonna koulutusmatka Tukholmaan tehtiin M/S Silja Symphonylla. Syksyinen ajankohta näyttää 
sopivan monille tutuille ja uusillekin yhdistyksemme jäsenille tulla kuulemaan asiantuntijoiden luentoja. 
Ehkäpä myös kiinnostus uudistettua laivaa kohtaan houkutteli jäsenistöä osallistumaan.

Perjantaina Ammattiliitto Pron Palvelualojen johtaja Else-Mai Kirvesniemi luennoi vuorotteluvapaan 
muuttuneista määräyksistä ja työeläkeuudistuksen ajankohtaisista asioista.

● Vuorotteluvapaajärjestelmän tavoitteena on edistää työntekijän työssä jaksamista ja työttömän työn-
hakijan työllistymistä. Vapaan tulee kestää vähintään 100 ja enintään 360 kalenteripäivää. Työhistoriaa 
pitää olla vähintään 16 vuotta. Yläikäraja on 60 vuotta, tosin tämä ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä. 
Palkattavalle sijaisellekin asetetaan kriteerit, jotta vuorotteluvapaa hyväksytään ja voi saada vuorottelu-
korvauksen.

● Työeläkeuudistus astuu voimaan vuoden 2017 alussa, jos eduskunta uudistuksen hyväksyy.
Väestön elinikä pitenee koko ajan. Ikärajojen nosto parantaa eläkkeiden tasoa ja turvaa eläkejärjestel-
män kestävyyttä. Eläkkeellesiirtymisikä nousee asteittain vuoteen 2025 mennessä. Sen jälkeen eläk-
keelle siirrytään 65-vuotiaana. Vanhuuseläkkeen yläikäraja tulee olemaan 70 vuotta. Työeläke alkaa ker-
tyä jo 17-vuotiaana tehtävästä työstä. Tavoite-eläkeikä otetaan käyttöön. Siihen saakka työskentelemällä 
saa eläkkeen, jota elinajan piteneminen (=elinaikakerroin) ei pienennä. Vanhuuseläkkeen alaikärajan 
jälkeen työskentelemiseen kannustetaan. Lykkäyskorotus 0,4 % lasketaan kertyneelle eläkkeelle jokaista 
alaikärajan jälkeen työskenneltyä kuukautta kohti. Uusi malli on oikeudenmukaisempi, koska työuran 
painottumista loppupäähän ei enää suosita.

Luennolla käsiteltiin myös uudistukseen sisältyvää eläkekarttumaa, osittaista varhennettua vanhuuselä-
kettä, työuraeläkettä ja työttömyysturvan lisäpäiviä, eli niin sanottua työttömyysputkea.

Luennolla käsitellyistä aiheista löytää tietoa mm. Ammattiliitto Pron kotisivulta www.proliitto.fi, vapaa 
haku: vuorotteluvapaa tai työeläkeuudistus. Siellä on myös linkki STTK:n sivulle, jossa on Työeläkeuudis-
tus pähkinänkuoressa. 

Lauantaina jäsenillämme oli mahdollisuus käydä Else-Main työsuhdeklinikalla kysymässä neuvoa hen-
kilökohtaisista työsuhdeasioista. Asiantuntijamme mukaan kävijöitä näytti olevan hieman enemmän kuin 
aiempina vuosina - olisiko siihen syynä nykyinen epävakaa suhdanne työmarkkinoilla.

Samaan aikaan paluumatkalla Vestonomi AMK, ompelijamestari Mari Karttunen luennoi mielenkiintoi-
sesti, miten vaatteilla voi vaikuttaa. Hän kertoi myös etikettipukeutumisesta. Nyt siis huomioidaan, että 
kutsuissa ilmoitetaan aina miehen pukuvaatimus ja naiset sitten myötäilevät sitä. Periaatteessa naisilla on 
paljonkin vaihtoehtoja pukeutumisen suhteen.

Väreistä ja mittasuhteista voidaan todeta, että todellisuudessa luodaan visuaalinen harha: korostetaan 
hyviä puolia ja häivytetään heikompia kohtia. Tehostekeinoina vaatteissa voidaan käyttää raitoja ja väriä. 
Myös vaatteen leikkauksella ja muodolla on suuri merkitys. Yhtenäinen, samaa väriä oleva vaate joko 
suurentaa tai pienentää. Kun väri katkaistaan tai pilkotaan, silloin näkymä pienentää tai lyhentää vartaloa. 
Väriskaalahan on laaja ja erilaisille ihotyypeille sopivien sävyjen löytymisessä antaa suuntaa värianalyysi. 
Oman tyylin löytymisessä auttaa usein peili. Puvuston rakentamisessa voi jokainen huomata, miten pie-
nellä määrällä vaatteita saa toimivan kokonaisuuden. 

AJANKOHTAISTA ASIAA 
KOULUTUSRISTEILYLLÄ



Uudistunut Silja Symphony

Salin täydeltä kuulijoita

Else-Mai Kirvesniemen työsuhdeklinikka

Mari Karttunen kertoo värianalyysistä

Luottamushenkilövaalit taas syksyllä 
Monella työpaikalla käydään tänä syksynä luottamushenkilövaalit. Luottamusmiehen valintaan riittää 
vähintään kolme Pron jäsentä samasta yrityksestä. Hänet kannattaa valita, koska työpaikoilla neuvotellaan 
ja sovitaan jäseniä koskevista asioista. Syksyllä valittavien luottamushenkilöiden kaudet alkavat ensi vuo-
den alusta. Tehtävien hoitoon saa koulutuksen ja siihen saa käyttää työaikaa.

Lisätietoja ja ohjeita luottamusmiehen valitsemiseksi löytyy Proplussasta (Ryhmä: Pron luottamushenkilöt 
->Tietopankki -> Luottamusmiehen vaaliohje, sekä tehtävä ja toimenkuvaus).
 
Ohjeet työpaikan työsuojeluvaltuutettujen valitsemiseksi voi lukea Työturvallisuuskeskuksen sivuilta ja 
Proplussasta. Työsuojeluvaltuutettujen osalta työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa valinnoista myös 
Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään lakisääteiseen rekisteriin. 

Tiedot valinnoista pitää ilmoittaa heti niiden tekemisen jälkeen Ammattiliitto Prohon. Pron aluekeskusten 
asiamiehet auttavat mielellään kaikissa valintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Jäsenistö kokee erittäin tarpeelliseksi näinkin suuren jäsentilaisuuden, jossa on mahdollista saada tukea 
omille näkökannoilleen sekä neuvontaa vaikeille työsuhdeasioille. Samalla voi verkostoitua ja tutustua 
samanhenkisessä seurassa.



NUORISO SIRKUKSESSA
Heton nuorisotoimikunta järjesti jäsenilleen tapahtuman 30.10.2014 Helsingin Kaisaniemeen, jonne
Sirkus Finlandia oli tuonut karavaaninsa ja pystyttänyt telttansa.

Yleisölle oli tarjolla korkealaatuista sirkusviihdettä eripuolilta maailmaa yhteensä 18 maasta. Mukana 
oli myös nuori suomalainen lupaus Heidi Mary, joka yhdisti upeasti rullaluistelun ilma-akrobatiaan. 
Elävää musiikkia tarjosi Big Band. Loppuhuipennus ehdottomasti oli ihmiskuula, joka ensin hiljensi 
yleisönsä, mutta tempun onnistuttua päättyi valtaviin aplodeihin.

Väliajalla nopeimmat pääsivät ratsastamaan sirkushevosilla, mutta suosio oli niin valtava etteivät kaikki 
halukkaat päässeet hyppäämään hevosen selkään. Pois lähtiessä posetiivi soi tuoden mieleen vanhanajan 
sirkustunnelmaa toivottaen yleisön tervetulleeksi ensi vuonna uudestaan. 

Johanna Kantanen
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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

Anton Tsehovin itse komediaksi luokittelema Vanja-eno on hänen tunnetuimpia ja rakastetuimpia näytel-
miään. Vanja on jäänyt hoitamaan kuolleen sisarensa ja tämän professorimiehen tilaa. Vanjan ihailema, 
mutta saamattoman uran luonut professori palaa tilalle nuoren kauniin vaimonsa kanssa aikomuksenaan 
myydä tila. Näytelmä on tuhlatun elämän klassikko, jonka teemoja ovat joutilaisuus, uhrautuminen sekä 
tavoittamattomat unelmat. 

Ohjaus: Tamás Ascher ja rooleissa: Santeri Kinnunen, Esko Salminen, Anna-Maija Tuokko,  
Pekka Huotari, Iida Kuningas, Tiia Louste, Matti Olavi Ranin, Martti Suosalo ja Marjut Toivanen.  
Kesto on 2h 35min.

Lipun hinta Heton jäsenelle on 25 euroa ja avecille 44 euroa (jäsen+1 avec). Jäsenet ovat etusijalla.

Henkilökohtaiset lippuvaraukset 10.12.2014 klo 16:00 mennessä joko sähköpostilla 
heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse yhdistyksen toimistoon ti ja ke klo 14:00-16:00 
puh. 010 423 6610. Laita sähköposti-ilmoittautumiseen myös puhelinnumerosi, josta sinut tavoittaa iltai-
sin. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 70 jäsentä, liput arvotaan. 

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse ilmoittautumisajan loputtua. Tämän 
jälkeen lippu/liput on maksettava viimeistään 19.12. yhdistyksen tilille Sampo FI3080001801353468,
viite 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 19.12. jälkeen, perimme todelliset kustannukset (44 euroa).

Liput jaetaan teatterin aulassa ennen esitystä klo 18:15-18:45.

Tervetuloa!
Virkistystoimikunta

VANJA-ENO
4.2.2015 klo 19:00

Helsingin Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä


