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Haluathan Heto-lehden myös jatkossa?
Heto-lehti siirtyy ensi vuoden aikana sähköiseen muotoon ja 
painetusta lehdestä luovutaan. 
Päivitä sähköpostiosoitteesi: www.proliitto.fi  →  Pro+  →  
Kirjaudu Proplus-palveluun  →  Omat tiedot  → Siirry jäsentietoihin  →  Sähköposti 1. 
Näin varmistat Heto-lehden saannin,  kun siirrymme sähköiseen julkaisuun.

Infopäivä ajankohtaisista 
TYÖTTÖMYYSTURVA- JA TYÖELÄKEASIOISTA 

lauantaina 30.1.2016

Tule kuuntelemaan ja kyselemään Bottalle (Chydenius-kabinetti), Töölönkatu 3.
Aloitamme aamukahvilla klo 9:30 ja tilaisuus päättyy noin klo 15:00.  

Työttömyysturva-asioista tulee kertomaan Tiina Partanen PRO:n työttömyyskassasta ja työeläkeasioista 
Taina Hedman Eläketurvakeskuksesta. 

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset 14.12.2015 mennessä sähköpostitse heto.helsinki@
elisanet.fi tai puhelimitse ti ja ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Mukaan mahtuu 30 yhdistyksen 
jäsentä. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, osallistujat arvotaan.

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

Tilaisuuden omavastuu on 10 euroa, joka sisältää luennot, aamukahvin, 
lounaan ja iltapäiväkahvin. Osallistumisvahvistuksen saatuasi maksa oma-
vastuu yhdistyksen tilille FI3080001801353468 viitenumerolla 2820. Mikäli 
peruutus tapahtuu 30.12. jälkeen, perimme todelliset kulut (44 euroa). 

Tervetuloa mukaan!

Koulutustoimikunta  



Viime viikkojen hallituksen ja ministereiden 
suunnittelemat palkansaajien etujen karsi-
miset on saanut kansan nousemaan barri-

kaadeille. Nykypäivänä hallituspolitiikka ei saa olla 
pelkkää sanelua ja pakkolakeja, vaan asioista pitää 
pystyä neuvottelemaan yhteisesti sopu säilyen. STTK 
ja SAK ilmoittivat olevansa valmiita neuvottelemaan 
yhteiskuntasopimuksen sisällöstä, mutta ne tyrmät-
tiin tylysti. Tästä syystä palkansaajien keskusjärjestöt 
järjestivät suuren mielenilmauksen hallituksen työ-
elämäpakettia vastaan useissa kaupungeissa. Tästä 
seurasi, että maan hallitus antoi työmarkkinaosapuo-
lille vielä mahdollisuuden neuvotella esityksen, josta 
hallitus olisi valmis neuvotteluiden jälkeen sopimaan. 
Tulokset saamme varmasti kuulla vielä tämän syksyn 
aikana.

Yhdistyksemme järjesti lokakuussa jo perinteeksi 
muodostuneen koulutusristeilyn Tukholmaan. 
Saimme ensimmäisellä luennolla selkeän kuvan 
perusteilla olevasta uudesta keskusjärjestöstä, joka 
mahdollisesti aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta 

alkaen. Kun jo mukana olevat 49 ammattiliittoa - Pro 
mukaan lukien - yhdistävät voimavaransa, on äänen-
paino jo vankempi neuvottelupöydissä. Liitot pysy-
vät itsenäisinä, mutta yhteistyö niiden välillä tulee 
olemaan tiiviimpää. Toinen luento käsitteli liikuntaa, 
hyvinvointia, ergonometriaa ja ravintoa. Saimme 
niksejä, miten tehdä oma passiivinen lihastoiminta 
aktiiviseksi pienin muutoksin. Työskentely osan työ-
päivästä seisten tai nousu työtuolilta puolen tunnin 
välein virkistää lihaksia ja aivoja. Koulutusristeilystä 
voi lukea lisää tästä Heto-lehdestä.

Jokainen meistä voi vaikuttaa ja tehdä omasta liitos-
tamme vahvemman houkuttelemalla järjestäytymät-
tömän työkaverin liittymään Proliittoon. Siitä jopa 
palkitaan! Katso Pron kotisivulta www.proliitto.fi  
Kaveri kans -kampanja. Tv:ssa meneillään oleva kes-
kusjärjestöjen yhteinen Mikä fiilis! -mainoskampanja 
on jo tuottanut tulosta ja liittoihin on liittynyt uusia 
jäseniä. Tähän on vaikuttanut varmasti myös nykyi-
nen epävarma tilanne työpaikan säilymisestä ja huoli 
omasta tulevaisuudesta. Pron Uudenmaan aluejoh-
tokunta järjestää työttömille ja työttömyysuhan alla 
oleville kohdennettuja tsemppipäiviä, joista voi lukea 
lisää Proplussasta Aluejohtokunnan sivulta. Niitä jär-
jestetään varmasti jatkossakin.

Suosittelen lämpimästi osallistumaan oman yhdistyk-
semme tapahtumiin sekä liiton järjestämiin koulutuk-
siin. Niistä on aina hyötyä omaan työhyvinvointiin ja 
työelämän eri tilanteisiin.

Värikkäitä syksyn neuvotteluja seuraten,

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

Lakiin perustuva moraali on epäonnistuneimmillaan  toimintaa, jossa toimitaan vain rangaistuksen 

pelossa. Sitäkin arvokkaampaa on moraali, joka syntyy halusta toimia yhteisen hyvän vuoksi. 

– Thomas Elfgren –



SYKSYINEN KOULUTUSRISTEILY  
16.-18.10.2015

Tänä vuonna koulutusristeily tehtiin M/S Viking Linella Tukholmaan.

Perjantaina Ammattiliitto Prosta sopimus-asiamies lakimies Totti Brunila luennoi erinomaisesti ajankohtai-
sista ay-asioista ja työsuojelusta. Hän kertoi myös uudesta keskusjärjestöstä ja miten se vaikuttaa meihin ja 
mikä tulee muuttumaan.

Ammattiliitot ovat päättäneet käynnistää hankkeen uuden keskusjärjestön perustamiseksi Suomeen. Hank-
keen valmistelukokous järjestettiin tammikuussa 2015 ja kokoukseen osallistui yhteensä 73 ammattiliiton 
edustajaa kaikista kolmesta keskusjärjestöstä (SAK, STTK ja Akava) Tavoite on, että uusi keskusjärjestö 
aloittaisi toimintansa vuoden 2016 aikana.

Uuden keskusjärjestön tavoite on vahvistaa palkansaajien ja yksinyrittäjien taloudellista ja henkistä hyvin-
vointia sekä edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Järjestö on poliittisesti sitoutumaton ja se ottaa vastuulleen lakkauttavien keskusjärjestöjen kansalliset ja 
kansainväliset tehtävät. Keskusjärjestön toiminta pohjautuu demokraattiseen edustukseen, joka huomioi 
kaikkien jäsenryhmien tarpeet. Uusi keskusjärjestö ei heikennä ammattiliittojen itsenäistä asemaa työehto-
sopimuspuolena.

Yhteiskuva risteilijöistä.

Tarja Flander



Lauantaina jäsenillä oli tilaisuus käydä keskustelemassa Totti Brunilan työsuhdeklinikalla ja kysymässä 
henkilökohtaisista työsuhdeasioista. 

Samaan aikaan luennoi personal trainer Tuomas Manninen mielenkiintoisesti työhyvinvoinnista. Hyvin-
voiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Se vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen 
tulokseen ja menestykseen. 

Työhyvinvointi tarkoittaa:
turvallista, terveellistä, tuottavaa työtä, joita ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin • 
johdetussa organisaatiossa
työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja heidän mielestään työ tukee • 
heidän elämänhallintaansa

Terhi Kaila-Helminen

Tuomas Manninen Totti Brunila

TULOSSA
Perinteinen Talvipäivä pidetään maaliskuussa. Tarkempia tietoja tapahtumasta ja muustakin kevään  
toiminnasta kerromme Heto 1/16 –lehdessä sekä Proplus –kotisivulla.

Tarja Flander

Tarja Flander



Nuoriso järjesti tänä syksynä vaihteeksi seikkailu-
tapahtuman, jossa koeteltiin hermo- ja lihaskestä-
vyyttä. 
Asiakaspalautteen perusteella hauskaa oli…
”Kiitos seikkailusta Korkeessa. Siinä sitä mitattiin 
uskoa, uskallusta, heittäytymistä ja apinana oloa. 
Voitin monessa kohtaa pelkoni ja sain uskallusta 
irrottaa halausotteen männystä jos toisesta. Runkoi-
hin jäi varmaan kynsieni jäljet. Meikku seikkaili 2 
rataa, rankin etappi jäi vielä seuraavalle kerralle. 
Turvavarusteet riisuttuani ja paluumatkalle lähtiessä 
olin niin iloinen ja onnellinen ja vielä bussissakin 
katsellessani Kulosaaren upeaa arkkitehtuuria ja 
luontoa. Kehuin ja kiittelin itseäni upeaksi apinaksi. 
Tuuletin kunnolla koko kotimatkan vielä Järvenpään 
junassakin.

Nyt ovat käsivarret kipeät, vaikka kahvakuulaankin 
säännöllisesti. Pari mojovaa mustelmaa muistona ja 
hiton hyvä mieli.

Suosittelen joka ikiselle vastaavaa kokemusta. 
Alkuopastus ja varusteet olivat kunnossa. Missään 

vaiheessa en epäillyt vaijerien tai turvaköysien 
kestävyyttä, uikutin vaan omaa epäuskoa itseeni ja 
kykyihini.

Kiitos kivoille seikkailukavereille. Oltiin hyviä api-
noita kaikki.

Terkuin Hannele Ohvanainen”

NUORISON SYYSTAPAHTUMA 
SEIKKAILUPUISTO KORKEESSA 23.9.2015

Tarja Flander
Tarja Flander



Kaktuksen kukka kuplii ranskalaista romantiikkaa ja raikkaasti helmeilevää komediaa. Se on lämminhen-
kinen ja yllättävä rakkaustarina, jonka keskiössä on uuden lehden elämässään kääntävä Stéphane.1960-
luvun Pariisi piirtää puitteet, joissa tämä ihana tarina puhkeaa kukkaan.
Suomennos Esko Elstelä,  Ohjaus Arn-Henrik Blomqvist 
Rooleissa: Santeri Kinnunen, Satu Silvo, Vappu Nalbantoglu, Frans Isotalo, Eero Saarinen, Jouko Klemettilä,  
Eija Vilpas, Ilona Chevakova.

Lipun hinta Heto Pro ryn jäsenelle on 20 euroa ja avecille 37 euroa (jäsen+1 avec). Jäsenet ovat etusijalla. 
Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 100 jäsentä, liput arvotaan. 

Henkilökohtaiset varaukset 15.12.2015 klo 16:00 mennessä sähköpostilla heto.helsinki@elisanet.fi tai 
puhelimitse yhdistyksen toimistoon ti ja ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Laita sähköposti-ilmoit-
tautumiseen myös puhelinnumerosi, 
josta sinut tavoittaa iltaisin.
 
Osallistumisvahvistuksen saat sähköpos-
tilla tai puhelimitse ilmoittautumisajan 
loputtua. 
Tämän jälkeen lippu/liput on makset-
tava viimeistään 28.12. yhdistyksen 
tilille FI3080001801353468, viite 2820. 
Mikäli peruutus tapahtuu 28.12. jäl-
keen, perimme todelliset kustannukset  
(37 euroa).

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

Tervetuloa!

Virkistystoimikunta   
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15Julkaisija:
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

Pierre Barillet – Jean Grédy
KAKTUKSEN KUKKA

11.2.2016 klo 19:00
Arena-näyttämö, Hämeentie 2
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