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Torstaina 1.3.2018 klo 17:30
Oy Ostrobotnia Ab, os. Museokatu 10, 00100 Helsinki

Esillä sääntöjen 13 §:n määräämät asiat:
• esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille
• esitetään hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018
• valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2018
• päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä huomioiden 9 §:n määräykset ja valitaan hallituksen muut 

jäsenet
• valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkavan vuoden 

tilejä ja toimintaa
• päätetään yhdistyksen mahdollisen oman jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jäsenkortit tarkistetaan jäsenyyden varmistamiseksi.

Ennakkoilmoittautumiset kahvitarjoilua varten 23.2. klo 16.00 mennessä heto.helsinki@elisanet.fi 
tai ti-ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. 

Tarjoilu alkaa klo 16:30.

Tervetuloa!
Hallitus   

Yhdistyksemme jäsen!
Tule mukaan toimimaan aktiiviseen ja rentoon porukkaamme. Hallituksen apuna yhdistyksessämme toi-
mii koulutus-, tiedotus-, virkistys- ja nuorisotoimikunta. 
Kysy lisää sähköpostitse heto.helsinki@elisanet.fi. Huomioithan myös vuosikokouksemme 1.3. 

Tervetuloa mukaan!

Heto Pro ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 



Uusi vuosi on taas käynnistynyt ja se on tuonut 
tullessaan jälleen monia muutoksia. Viime 
vuonna neuvotellussa kilpailukykysopimuk-

sessa sovittiin erilaisista palkansaajien maksuihin 
liittyvistä muutoksista vuosille 2017-2020. Vuonna 
2018 muutokset alentavat kunnallisverotuloja reilul-
la 100 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2017. 
Näiltä osin veromenetyksiä Suomen hallitus ei kom-
pensoi. Työn verotus tulee kevenemään, mutta sen 
vaikutus nettopalkkaan kompensoituu vain osittain, 
kun palkansaajien työeläkemaksu nousee 0,2 % ja 
työttömyysvakuutusmaksu 0,3 %. Asuntolainan kor-
kovähennysoikeus pienenee, jolloin koroista vain 35 
% on verovähennyskelpoisia (v. 2019 enää 25 %). 
Perheellisille tulee myös muutama muutos. Niitä 
ovat muun muassa päivähoitomaksun halpeneminen 
ja sisaralennuksen nousu, yksinhuoltajan lapsilisän 
nousu ja verotuksessa lapsivähennyksen poistuminen 
molemmalta vanhemmalta. Nautintoaineista alkoho-
li ja tupakka kallistuvat, mutta samaa ei onneksi ole 
odotettavissa kahville. Onhan Suomi maailman suu-
rin kahvinkuluttajamaa. Aivan viime vuoden lopulla 
eduskunta hyväksyi vuoden puhutuimman uudistuk-
sen, nelosoluen myymisen ruokakaupoissa.

Työttömille alkava vuosi tuo voimakasta vastustusta 
tuoneen aktiivimallin käyttöönoton. Sen mukaisesti 
työttömyysetuuksia leikataan 65 maksupäiväksi 4,65 
%, jos työtön ei pysty osoittamaan aktiivisuutta työn-
haussaan. Sen voi osoittaa mm. opiskelemalla viisi 
arkipäivää työvoimatoimiston osoittamalla kurs-
silla. Aktiivisuudeksi katsotaan vähintään 18 tunnin 
työnteko vastaavana ajanjaksona. On erikoista, että 
näistä kahdesta toiminnasta saa valita suoritettavaksi 
vain toisen. Aktiivimalli ajaa työttömät eriarvoiseen 
asemaan ja on epäoikeudenmukainen alueellisesti. 
Suurissa kaupunkikeskittymissä malli voi olla toteu-
tettavissa, mutta pienissä kylätaajamissa toteutus on 
mahdotonta. Aktiivimallista on tehty kansalaisaloite, 
joka keräsi vain kahdeksassa päivässä vaadittavat 
50000 kannatusääntä ja sen jälkeenkin kertyi lähes 
kolminkertaiseksi. Aloite menee eduskunnan käsitte-
lyyn tulevan kevään aikana ja sitä kannattaakin tar-
kasti seurata.

Yhdistyksessämme on tulossa jälleen mielenkiintoi-
nen toimintavuosi. Toimikuntamme tarjoavat jäsenis-
tölle mahdollisuuden tutustua hyödyllisiin ja ajankoh-
taisiin aiheisiin ja samalla päästä vierailemaan uusiin 
kohteisiin. Tässä lehdessä on vuoden 2018 toiminta-
suunnitelma, josta voimme löytää muutamia vihjeitä 
toimikuntien suunnitelmista. Vuosikokous pidetään 
1.3.2018 Ostrobotnialla, jossa valitaan yhdistyksen 
toimijat vuodeksi eteenpäin. Suosittelen lämpimästi 
osallistumaan kokoukseen sekä muihinkin tilaisuuk-
siimme, myös liiton ja Pro Aluejohtokuntien järjes-
tämiin.

Maailma pyörii, mutta ei anneta sen pyöriä hallitse-
mattomasti. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa monin 
tavoin asioihin. Jokainen voi vaikuttaa omilla valin-
noillaan ja jos saman katsomuksen omaa useampi 
henkilö, on vaikuttavuus suurempi. Tänä vuonna 
äänestetään alkuvuodesta presidentinvaaleissa ja syk-
syllä mahdollisesti maakuntavaaleissa. Kehotankin 
olemaan aktiivinen myös näiden osalta.

Mukavaa alkanutta vuotta 2018.

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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1.  JOHDANTO
Yhdistyksen juhlavuoden toiminta alkoi hallituksen 
seminaarilla, jossa käytiin läpi hallituksen vastuut ja 
velvoitteet sekä tehtiin toimintakertomukset edelli-
seltä vuodelta. 

Maaliskuun alussa järjestimme kahden yhdistyksen 
kanssa perinteisen talviulkoilupäivän eli talviriehan 
Salmen kartanossa Otalammella. Omatoimisen lii-
kunnallisen päivän aikana sai raikasta ulkoilmaa 
viehättävässä pihapiirissä ja nauttia rennosta mei-
ningistä. Lapsille oli askartelua ja väritystä sekä 
heidän poskiinsa ilmestyi kasvomaalauksia terveen 
punan lisäksi. Mieluisin hetki lapsille oli pulkka-
mäki, jota laskettiin ahkerasti. Lammen jäällä voi-
tiin tutustua pilkkimiseen. Päärakennuksen salissa, 
lounaan ääressä vaihdettiin kuulumisia tuttujen kes-
ken. Ohjelmaan kuului myös perinteisesti saappaan-
heittoa ja luontopolkuvisailu.

Toukokuun alussa järjestimme Suomen Kansallis-
teatterissa juhlan yhdistyksemme 100-vuotisen tai-
paleen kunniaksi. Tilaisuus juhlapuheineen pidet-
tiin suuren näyttämön lämpiössä ja sen jälkeen 
siirryimme pienelle näyttämölle katsomaan Juuri-
hoito-näytelmää. Kutsuvieraina oli puheenjohtajia, 
entisiä ja nykyisiä aktiiveja, luottamusmiehiä sekä 
tapahtumiimme ahkerasti osallistuvia jäseniämme. 
Saimme vieraiksi myös Ammattiliitto Pron edustajia 
ja yhteistyökumppaneita muista yhdistyksistä. Toi-
mistossamme Hämeentiellä oli avoimet ovet, jolloin 
juhlistimme yhdistystämme kakkukahveilla.

Pro järjesti toukokuussa Ruoholahden Unitorilla 
uusille jäsenille tilaisuuden, jossa pääsi tutustumaan 
omaan ja muihin yhdistyksiin. Heto Prolla oli siellä 
myös ständi, jolla kävi muutamia yhdistykseemme 
juuri liittyneitä jäseniä. Heille kerrottiin yhdistyk-
semme jo toteutuneista ja tulevista tapahtumis-
tamme sekä kannustettiin osallistumaan myös Pro 
Aluejohtokunnan tilaisuuksiin.

Touko- ja marraskuussa yhdistyksemme edustajis-
ton jäsenet osallistuivat Pron edustajiston kokouk-
siin, joihin saimme mukaan myös yhden varajäse-
nen. Edustajamme istuvat teollisuussektorissa ja 
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palvelusektorissa.

Syyskuun lopulla hallitus- ja toimikuntien jäsenet 
kokoontuivat yhteisesti tekemään toimintasuunni-
telman vuodelle 2018.

Lokakuun lopulla oli Suurten yhdistysten kokous 
Oulussa. Tilaisuudessa Ammattiliitto Pron puheen-
johtaja Jorma Malinen kertoi liiton tarjoamista 
uutuuksista, mm. Pron mobiilisovelluksesta jäse-
nien kännyköihin, Pro Noste –urapalvelusta (virtu-
aalivalmennusta jäsenien työnhakuun), Pro TV:stä, 
jäsenhankinnasta ja Pron tutkimussivustoista sekä 
Pro-vauvoille potkupukuja -kampanjasta. Viestin-
täjohtaja Jaana Aaltonen luennoi mm. Pron brändi-
uudistuksesta ja yleisestä media-ilmapiiristä ammat-
tiliittoja kohtaan. STTK:n puheenjohtaja Antti 
Palola avasi mm. syksyn liittokierroksen aihetta. 
Tilaisuudessa kuultiin myös Opiskelijajärjestö Pron 
edustajan, Jesse Kankasen ideoita opiskelijoiden 
liittymisestä Ammattiliitto Prohon sekä Pro Stage 
-suurtapahtumaa järjestävän Juha Jämsän visioita.

Marraskuun alussa järjestimme jäsenillemme perin-
teisen koulutusristeilyn Tukholmaan. Pron sopi-
musala-asiamies Päivi Makkonen luennoi työajasta, 
vuosilomalaista sekä työmarkkinatilanteesta. Lau-
antaina hän antoi neuvontaa suositulla työsuhde-
klinikalla, jota moni käytti hyväkseen. Kehittämis-
asiantuntija Sikke Leinikki TJS-Opintokeskuksesta 
luennoi meille neuvottelu- ja esiintymistaidosta toi-
sena risteilypäivänä. Saimme ohjeita mm. puheenpi-
toon ja miten ehkäistä esiintymisjännitystä. 

2.  JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 2218. 
Vähennystä edelliseen vuoteen oli 321.

3.  KOKOUKSET
Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin yksi; vuosi-
kokous 2.3.2017 Oy Ostrobotnia Ab, Chydenius-
salissa. Vuosikokouksessa esitettiin edellisen vuoden 
tilinpäätös, toimintakertomus, kuultiin tilintarkasta-
jien lausunto sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivel-
vollisille. Lisäksi käytiin läpi vuodelle 2017 laadittu 



toimintasuunnitelma. Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin Tarja Flander. Ensimmäisen kerran yhdis-
tyksen historiassa hallituksen jäsenmäärä aleni. Nyt 
valittiin 8 jäsentä, 10 sijasta.

4.  HALLITUS
Yhdistyksen hallitus kokoontui järjestäytymiskoko-
uksen lisäksi 10 kertaa. Hallituksen jäsenet ja hei-
dän osallistumisensa kokouksiin (suluissa).

Puheenjohtaja
Flander Tarja (10)

Antinoja Margit (10)
Ahvonen-Hartikainen Maria maalis-joulukuu (8)
Hartikainen Mikko (8)
Heikkinen Päivi maalis-joulukuu (7)
Hollström Minna (7)
Jakobsson Susanna tammi-maaliskuu (1)
Kaila-Helminen Terhi tammi-maaliskuu (0)
Kantanen Johanna tammi-maaliskuu (1)
Kuhanen Eija maalis-joulukuu (7)
Lindahl Pia (10)
Pylkkänen Raili (10)
Tarvainen Päivi tammi-maaliskuu (2)
Virtanen Kirsi tammi-maaliskuu (2)

5. TOIMIKUNNAT
5.1 Koulutustoimikunta
Toimikunta järjesti kolme tilaisuutta vuoden aikana.

Tammikuussa Paasitornissa järjestetyssä koulutus-
päivässä Tiina Partanen Työttömyyskassa Prosta 
luennoi ajankohtaisista työttömyysturva-asioista ja 
Marina Sirola Eläketurvakeskuksesta kertoi työelä-
keasioista.

Huhtikuussa järjestettiin Tiedettä ja työhyvinvointia 
-tapahtuma Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Pron 
sopimusala-asiamies Päivi Westerlund luennoi työ-
hyvinvointiasioista. Sen jälkeen tutustuttiin Heure-
kan näyttelyihin.
 
Marraskuussa järjestettiin Sokos Hotelli Vantaalla 
hyvinvointikoulutus ja suklaa-tasting. Illan aiheena 
oli ravitsemuksen vaikutus työhyvinvointiin. Luen-
noitsijana toimi Maria Ahvonen-Hartikainen. Illan 
päätteeksi Henriikka Seppälä Henriikka´S Taste –

konditoriasta perehdytti osallistujat suklaan saloihin.
 
Toimikuntaan kuuluivat Mikko Hartikainen (koulu-
tussihteeri ja hallituksen edustaja), Maria Ahvonen-
Hartikainen ja Pia Lindahl. 

5.2 Nuorisotoimikunta
Vuoden aikana toteutui yksi tilaisuus, leffailta Rivie-
rassa. Leffaksi valikoitui Jacqueline Kennedystä 
kertova Jackie. Muut tilaisuudet jäivät suunnittelun 
asteelle.

Toimikuntaan kuuluivat Minna Hollström (hallituk-
sen edustaja) ja Johanna Kantanen.

5.3 Tiedotustoimikunta
Vuoden aikana julkaistiin neljä Heto-lehteä ja yhdis-
tyksen 100-vuotisjuhlajulkaisu. Lehdissä tiedotettiin 
yhdistyksen tilaisuuksista, retkistä ja ay-asioista.
 
Vuoden ensimmäinen Heto-lehti lähetettiin vielä 
paperiversiona. Tämän jälkeen lehdet ilmestyivät 
vain sähköisessä muodossa, lukuun ottamatta yhdis-
tyksen 100-vuotisjuhlajulkaisua. Se postitettiin jäse-
nille ja juhlan kutsuvieraille. Lisäksi jäsenille tiedo-
tettiin sähköpostitse syksyn koulutusristeilystä.

Toimikunta päivitti kotisivuja, josta löytyy mm. tie-
toa yhdistyksestä, ilmoitukset tilaisuuksista ja jul-
kaistut Heto-lehdet.

Toimikuntaan kuuluivat Margit Antinoja (tiedotus-
sihteeri ja hallituksen edustaja), Minna Hollström ja 
Erja Häyrinen.

5.4 Virkistystoimikunta
Keväälle suunniteltu viikonlopun kulttuuriretki 
Kuopioon peruuntui vähäisen osallistujamäärän 
takia.

Syysretken teimme Tallinnaan, jossa tutustuimme 
yhteen Baltian kauneimpaan Sauen kartanoon. 
Oppaamme kertoi kartanon historiaa ja tapasimme 
kartanon vanhan rouvan, joka esitteli vanhoja käsi-
töitään. Sunnuntain ohjelmassa olleen kiertoajelun 
kohteena oli tutustuminen Kalamajan alueeseen, 
mutta Tallinnassa olleen juoksutapahtuman takia 
jouduimme suuntaamaan kiertoajelun kaupungin 
ulkopuolelle. Kävimme mm. Viimsin kylässä, jossa



Toiminta-avustukset vuodelle 2018
Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle viimeistään 
30.9.2018. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2018 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

tutustuimme suomalaisten suosimaan Jussin Oluttu-
paan. Reitin varrella näimme Piritan soutustadionin, 
missä oli mm. Olympia purjehdukset vuonna 1980 
ja laululavan, jossa pidetään joka vuosi Tallinnan 
laulujuhlat.

Joulukuussa katsoimme Helsingin Kaupunginteat-
terissa Maria Jotunin Kultaisen vasikan. Näytelmä 
kertoo epävakaiden olojen ja puutteen keskellä 
keinottelemaan ryhtyvistä ihmisistä, jotka unelma 
nopeasta rikastumisesta ja sen tuomasta turvasta 
sokaisee. Kaikki on kauppatavaraa, myös rakkaus.

Toimikuntaan kuuluivat: Päivi Heikkinen, Eija 
Kuhanen ja Raili Pylkkänen (hallituksen edustaja)

6.  MUU TOIMINTA
Yhdistyksen edustukset:

PRO 
Tarja Flander Pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uuden-
maan aluejohtokunnan jäsen

Edustajiston varsinaiset jäsenet
Tarja Flander, palvelusektori
Minna Hollström, teollisuussektori
Mikko Hartikainen, teollisuussektori

Edustajiston varajäsenet
Ari Janné, teollisuussektori
Jukka Kieleväinen, teollisuussektori

Neuvottelukunnan jäsen
Jukka Kieleväinen, elintarvikeala

STTK
Minna Hollström, Uudenmaan aluetoimikunta

Ole aina ykkösluokan versio omasta itsestäsi, 
älä kakkosluokan versio jostakusta toisesta.

-Judy Garland



1.  JOHDANTO
Yhdistyksen päätehtävä on edunvalvonta, jonka 
toteuttamiseksi järjestetään koulutus- ja virkistys-
tilaisuuksia koko jäsenistölle. Tärkeimpiä tehtäviä 
ovat jäsenhankinta, työehtosopimusten noudattami-
sen valvonta, työpaikkaosastojen toiminnan tukemi-
nen sekä tasa-arvon edistäminen työpaikoilla. Tar-
koituksena on yhdessä edistää Ammattiliitto Pron 
tavoitteiden toteutumista.

Pron asettamat tavoitteet ovat yhdistyksellemme jo 
tuttuja. Toimintaa tulee kuitenkin edelleen kehittää 
ja tehostaa. Jäseniä kannustetaan mm. Pro+ -sivus-
ton ahkerampaan käyttöön. Heto-lehti on luettavissa 
Pro+:sta, julkisesti avoimelta kotisivultamme. Lisäksi 
jäsenille tiedotetaan sähköpostitse muistakin ajan-
kohtaisista asioista muutamia kertoja vuoden aikana 
tarvittaessa nopeastikin. Jokaisessa yhdistyksemme 
tapahtumassa kerrotaan jäseneduista ja jäsenhankin-
nan merkityksestä työehtosopimuksien yleissitovuu-
den säilymiseen sekä tulevista yhdistyksemme ja 
Pron Aluejohtokuntien tapahtumista. Panostamme 
koulutustilaisuuksien aiheisiin jäsenistön hyvinvoin-
nin edistämiseksi. Yhdistyksemme osallistuu yhdis-
tystoiminnan kehittämispäivään, joka Pron ohjeis-
tuksen mukaisesti tulee tehdä joka toinen vuosi sekä 
Proliiton järjestämiin muihin yhdistystilaisuuksiin.

Toimikuntien yhteistilaisuudet tarjoavat jäsenistölle 
mahdollisuuden osallistua erilaisia aiheita käsittele-
viin tapahtumiin. Yhteistyö muiden yhdistysten ja 
aluejohtokuntien kanssa jatkuu tulevanakin toimin-
tavuotena. Kannustamme jäseniämme osallistumaan 
myös aluejohtokuntien tarjoamiin työllistymisen ja 
työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviin seminaa-
reihin sekä käyttämään Pron tarjoamia jäsenetuja, 
mm. Pro Noste –urapalvelua työpaikan vaihdossa 
tai työllistymisessä.

Yhdistys ottaa huomioon liiton hallinnon ja edusta-
jiston tekemiä päätöksiä, noudattaa liiton ja yhdis-
tyksen sääntöjä sekä yhdistyslakia.

2.  HALLINTO
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjes-
tetään kerran vuodessa helmi-maaliskuun aikana. 
Kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 

sekä hallitus. Lisäksi esitetään tilinpäätös, vuosiker-
tomus, toiminta- ja taloussuunnitelma.

3.  HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimi-
kausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen 
tehtävänä on johtaa yhdistystä sääntöjen, yhdistyk-
sen kokousten ja liiton päätösten mukaisesti. Halli-
tus hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, 
päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä huo-
lehtii kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumi-
sesta. Hallitus voi nimetä avukseen tarvittavia toi-
mielimiä, joiden tehtävät määrittelee hallitus.

 
4. TOIMIKUNNAT
Koulutustoimikunta
Tilaisuuksien tavoitteena on jäsenten innostaminen 
ja mielenkiinnon herättäminen yhteiskunnallisiin ja 
edunvalvonnallisiin asioihin. Toimikunta järjestää 
vuoden aikana kahdesta kolmeen tilaisuutta, joissa 
kerrotaan liiton tarjoamista jäseneduista.
 
Alkuvuodesta on tilaisuus ajankohtaisista työmark-
kina-asioista. Keväällä järjestetään jäsenhankinta-
tapahtuma yhdessä virkistystoimikunnan kanssa. 
Syksyllä kerrotaan työnhausta, työttömyys- ja elä-
keturva-asioista sekä tilaisuuden yhteydessä olisi 
Show & Dinner.

Nuorisotoimikunta
Toimikunta pyrkii aktivoimaan nuorisojäseniä jär-
jestämällä toimikunnan omia kohdennettuja tapah-
tumia sekä kannustamalla osallistumaan muiden toi-
mijoiden tapahtumiin. Keväällä järjestetään info-ilta 
keilailun merkeissä. Syksyllä on tutustumiskäynti 
”makumaailmaan”.

Tiedotustoimikunta
Vuoden aikana julkaistaan 3-5 sähköistä Heto-leh-
teä, jonka ilmestymisestä lähetetään linkki jäsenien 
sähköpostiin. Tarvittaessa jäsenille tiedotetaan säh-
köpostitse muistakin ajankohtaisasioista. Jäseniä 
kannustetaan antamaan kehitysehdotuksia ja palau-
tetta yhdistyksen toiminnasta.

Lehdissä tiedotetaan yhdistyksen tilaisuuksista ja 
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Heto Pron jäsen, tule tutustumaan Ammattiliitto Pron 
keskustoimistoon ja viettämään antoisaa iltaa kanssamme 

tiistaina 6.2.2018 klo 17:00 alkaen

Koulutuksen teemana ovat 
ajankohtaiset asiat Ammattiliitto 
Prossa. Kouluttajanamme toimii liiton 
kehittämispäällikkö Annemarje Salonen.

Illan aikana nautimme myös iltapalaa 
ja pääsemme tutustumaan liiton tiloihin 
Ruoholahdessa, Selkämerenkuja 1A, 
Helsinki.

Sitovat, henkilökohtaiset 
ilmoittautumiset sähköpostitse 
heto.helsinki@elisanet.fi 

• Ilmoitathan yhteystietosi ilmoittautuessasi. Kerro myös, jos sinulla on jokin erityinen ruokarajoite.
• Tilaisuuden omavastuu on 10 euroa, joka sisältää luennon ja iltapalan sekä pienen yllätyslahjan. 
• Mukaan mahtuu 30 yhdistyksen jäsentä.
• Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu maksetaan yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68 

viitenumerolla 2820.  
 

 
Tervetuloa mukaan!
Koulutustoimikunta

PAIKKOJA VIELÄ VAPAANA – ILMOITTAUDU HETI!

tapahtumista, kuten myös ajankohtaisista ay- ja 
työmarkkina-asioista. Niissä on myös juttuja toteu-
tuneista tilaisuuksista. Lehti julkaistaan Pro+:ssa 
yhdistyksen kotisivuilla, ja se tallennetaan doku-
menttipankkiin. Kotisivuilla päivitetään myös 
tapahtumakalenteria. 

Virkistystoimikunta
Toimikunta pitää huolta jäsenistön henkisestä ja 
fyysisestä hyvinvoinnista järjestämällä virkistäviä 
tapahtumia. Niissä kerrotaan myös yhdistyksen 
omista tilaisuuksista sekä liiton tarjoamista moni-
puolisista koulutuksista ja jäseneduista.

Keväällä järjestetään jäsenhankintatapahtuma 
yhdessä koulutustoimikunnan kanssa.
Syysretken kohteena on päivän matka Salon seu-
dulle. Loppuvuodesta on tulossa perinteinen teat-
teri-ilta Helsingissä.

5. MUU TOIMINTA
Yhdistyksen tulee olla aktiivinen, jotta saamme 
edustajamme Ammattiliitto Pron alueelliseen 
yhteistoimintaan, edustajistoon ja hallintoon, sekto-
rikohtaisiin neuvottelukuntiin sekä STTK:n alue- ja 
paikallistoimikuntiin.



Julkaisija:
Heto Pro ry
Hämeentie 14, 00530 Helsinki

Päätoimittaja:
Antinoja Margit p. 040 708 7336, 
sähköposti margit.antinoja@elisanet.fi

Taittaja:
Finne Johannes

Sähköposti heto.helsinki@elisanet.fi
Kotisivu www.proliitto.fi → Proplus

Toimikunta:
Hollström Minna, p. 040 544 7238
Häyrinen Erja, p. 0400 263 428

Päivystys yhdistyksen toimistossa:
Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 14:00-16:00
Puhelin 010 423 6610

Tapahtuma alkaa klo 10:00 kahvilla ja sämpylällä sekä info-tilaisuudella. 
Tilaisuus päättyy klo 14:30. Ilmoittautuminen klo 9:30-10:00.

Yhteinen bussikuljetus lähtee Helsingistä Kiasman edestä klo 9:00. 
Paluukuljetus takaisin Helsinkiin lähtee Kiljavalta klo 15:00.

Lounasta on tarjolla klo 11:30-13:00 ruokasalissa noutopöydästä. Sisätossut on hyvä ottaa mukaan sisällä 
oloa varten. Tarjolla on myös makkaraa ja mehua (omia makkaroita ei tarvitse tuoda).

Ohjatussa talvipäivän ohjelmassa klo 10:30 alkaen on lumitilanteen mukaan tarjolla:
lumikenkäretkiä, lasten seikkailurata, lumigolf, alppicurling, jäämölkky ja potkukelkkasprinttejä.
Lisäksi on perinteinen luontopolkuvisailu ja pilkkimistä (säävaraus).
Lapsille on piirustusta ja askartelua. 
Tarkempi ohjelma on esillä tapahtumapaikalla.

Saunat ovat kuumina klo 12:30-14:30 ja on mahdollisuus myös avantouintiin. Otathan mukaan omat 
pyyhkeet ym. saunatarvikkeet.

Tervetuloa perheesi kanssa ulkoilemaan, tutustumaan uusiin lajeihin ja kisaamaan!

HUOMIO! ILMOITTAUTUMISTA JATKETTU!
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 9.2. mennessä Heto Pro ry: heto.helsinki@elisanet.fi tai ti-ke klo 
14:00-16:00, puh. 010 423 6610. Ilmoittautuessasi muista kertoa tuletko omalla autolla vai yhteiskuljetuksella, 
omat yhteystiedot sekä kaikkien osallistujien nimet ja lasten iät. Kerrothan samalla myös ruokarajoitteet.

Tilaisuus on maksuton yhdistyksemme jäsenille.

PS. Muistathan ilmoittaa mahdollisesta esteestä, sillä joku muu voi haluta tapahtumaan mukaan!

Järjestävät jäsenilleen ja heidän perheilleen

PERINTEISEN TALVIRIEHAN
Lauantaina 17.2.2018

Kiljavanrannassa 
Kotorannantie 49, 05250 KILJAVA

(Helsingistä noin 50 km, http://kiljavanranta.fi/)

Heto Pro ry Suunnittelutoimihenkilöt Pro ry
Helsingin Toimihenkilöt Pro ry


