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Heto Pro ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

Torstaina 2.3.2017 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 2017
• valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2017
• 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 27.2. 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   

Tämä on viimeinen painettu ja postitettu Heto-lehti
Jatkossa löydät lehdet yhdistyksemme sivuilta Proplussassa kohdasta dokumenttipankki.

Mikäli olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi omiin tietoihisi Proplussaan, lähetämme sähkö-
postiisi viestin aina uuden Heto-lehden ilmestyttyä. 

Viestit lähetetään osoitteesta heto-lehti@hetopro.fi



Alkanut vuosi toi mukanaan monia muutoksia 
niin työelämässä kuin sen ulkopuolella ole-
ville. Ansioverotuksesta saadut helpotukset 

hupenevat palkansaajien sosiaaliturvamaksujen ko-
rotuksen myötä varsinkin, kun palkkataso on pysäh-
dyksissä. Eläkeläisten ja lapsiperheiden talouskehitys 
on heikkoa. Eläkeuudistus astui voimaan korottaen 
vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneiden eläkkeelle 
jäämisikää. Työkokeilun katsotaan olevan palkaton-
ta työvoiman käyttöä, jonka johtaminen vakinaiseen 
työsuhteeseen on epävarmaa. Reseptilääkkeiden hin-
tojen korotus painaa monen kukkaroa, kun lisäksi 
asiakkailta velotetaan omavastuuosuuden kertymä. 
Suunnitelmissa olevat liikenneverkoston yhtiöittämi-
nen, tietullit, uudet väylien käyttömaksut ja ajoneu-
voveromuutokset luovat epävarmuutta autoilijoiden, 
veneilijöiden ja motoristien keskuuteen.  Kaikki 
nämä ovat suuria kokonaisuuksia, joita tarkkaillaan 
ja arvioidaan, ja niiden vaikutus näkyy vasta pitkällä 
tulevaisuudessa. 

Ulkoisiin paineisiin on vastattava ja käännettävä 
asiat positiiviseksi. Oman hyvinvoinnin vaaliminen 
tuo energiaa kaikkeen jaksamiseen. Työhyvinvointia 
edistämällä voivat työurat pidentyä, sairauspoissa-
olot vähentyä ja motivaatio parantua. Työntekijöiden 
työhyvinvointiin panostamalla tuottavuus lisääntyy. 
Työpaikan hyvät käytännöt luo hyvän ilmapiirin ja 
sitä kautta työssä viihdytään ja siihen sitoudutaan. 
Myös työaikojen ja -tapojen joustoilla on myönteinen 
vaikutus työyhteisöön. Niillä helpotetaan mm. työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista sekä otetaan huomi-
oon erilaisissa elämäntilanteissa olevien arki. Osa-
aika- ja etätyö, liukuva työaika ja työaikapankki ovat 
jo käytössä monissa työpaikoissa. Lisäksi yhteiskunta 
tarjoaa tukea, jos joustomuodoksi soveltuu osittainen 
hoitovapaa, opinto-, säästö- ja vuorotteluvapaa sekä 
osa-aikaeläke. Proliitto järjestää jäsenistölle koulutusta 
ja Pron aluejohtokunnat myös työhyvinvointiin liittyviä 
tilaisuuksia, joista kerrotaan enemmän Proplussassa.

Itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta. 
Yhdistyksemme on perustettu samana vuonna 1917 ja 
täyttää myös 100 vuotta. Niihin vuosiin mahtuu pal-
jon historiaa ja merkittäviä tapahtumia. Julkaisemme 
keväällä juhlajulkaisun. Järjestämme myös mielen-
kiintoisia koulutus- ja virkistystapahtumia, joissa 
jokaisessa juhlistamme merkkivuotta jollain tavalla 
sekä muistamme jäsenistöä. Vuosikokous pidetään 
maaliskuun alussa, jossa valitaan yhdistykselle 
puheenjohtaja ja hallitus. Kannattaa osallistua, tulla 
verkostoitumaan ja tuoda uusia ideoita toimintaamme. 
Tehdään yhdistyksemme juhlavuodesta yhdessä 
ikimuistoinen.

Aktiivista toimintavuotta kaikille,

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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Toiminta-avustukset vuodelle 2017
Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle viimeis-
tään 30.9.2017. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2017 ei enää myönnetä. Hakemuk-
seen tulee liittää työpaikkaosaston toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenluettelo.

Avustuksia saavat vain ne työpaikkaosastot, jotka ovat Heto Pro ry:n jäseniä vuoden 
loppuun.

Hallitus



1.  JOHDANTO
Yhdistyksen toiminta alkoi hallituksen seminaarilla, 
jossa käytiin läpi hallituksen velvoitteet ja vastuut 
sekä tehtiin toimintakertomukset edelliseltä vuodelta. 

Keväällä Proliitto järjesti jäsenhankinnasta kaksi 
ideointi-iltaa ja syksyllä yhden. Yhdistyksestämme 
niihin osallistui puheenjohtaja tehden yhteistyötä 
muiden yhdistysten edustajien kanssa.

Maaliskuun alussa järjestimme kahden yhdistyk-
sen kanssa perinteisen talvipäivätapahtuman hotelli 
Lepolammella Espoossa. Hymyilevien Punakettu-
jen ohjatussa liikunnassa sai opastusta mm. hiih-
toon. Lapset taiteilivat hienoja kortteja ja saivat 
sieviä kasvomaalauksia poskiinsa. Lammen jäällä 
tutustuttiin pilkkimisen saloihin. Kodassa pääsi 
paistamaan grillimakkaroita. Runsas lounas nautit-
tiin päärakennuksen salissa. Saunomisen yhteydessä 
pääsi avantoonkin.

Elo-syyskuussa pidettiin Pron edustajistovaalit, 
joissa saimme läpi kolme edustajaa varsinaisiksi 
jäseniksi. Heistä kaksi edustaa teollisuussektoria ja 
yksi palvelusektoria. Edustajiston kausi on 4-vuoti-
nen ja kokouksia istutaan kahdesti vuodessa.

Lokakuussa järjestimme kutsutilaisuuden Pron kou-
lutustiloissa Pasilassa yhdistyksemme luottamus-
miehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä pro-vastaa-
ville. Kouluttajana toimi Prosta sopimusala-asiamies 
Päivi Westerlund, joka luennoi työhyvinvoinnista ja 
jaksamisesta. Tilaisuudessa kerrottiin myös yhdis-
tyksemme tulevista tapahtumista ja ensi vuoden 
juhlavuodesta sekä Pron Pääkaupunkiseudun alue-
johtokunnan syksyn tilaisuuksista.

Lokakuun lopulla tehtiin jäsenristeily Tukholmaan. 
Pron kehityspäällikkö, lakimies Annemarje Salonen 
luennoi paikallisesta sopimisesta. Hän antoi myös 
neuvontaa työsuhdeklinikalla. Toisen matkapäivän 
luennon piti projektisuunnittelija Sirpa Väänänen 
Suomen mielenterveysseurasta. Luento keskittyi 
mielen hyvinvointiin ja sitä vahvistaviin tekijöihin.

Suurten yhdistysten kokous oli Jyväskylässä loka-
kuun lopulla. Kokouksen osallistujamäärä taisi olla 
ennätys, yli 80 henkeä. Teemana oli kansainvälinen 
ay-liike. Matti Koskinen, Pron kansainvälisten asi-
oiden päällikkö kertoi Finnwatchin ja Pron kansain-
välisestä toiminnasta. Pron palvelusektorin johtaja 

TOIMINTAKERTOMUS 2016

Else-Mai Kirvesniemi kertoi kotimaan työmarkkina-
tilanteesta ja tulevista muutoksista. STTK:n puheen-
johtaja Antti Palola luennoi tulevaisuuden suuntavii-
voista Uuden keskusjärjestön kariutumisen jälkeen.

Saimme marraskuun hallituksen kokoukseen vie-
raaksi yhdistyksemme kummin, Pron sopimusala-
asiamies Tiina Korjulan, joka seurasi kokousasi-
oiden käsittelyä. Tapasimme hänet myös Pron 
yhdistystoiminnan kehittämispäivässä Majvikissa. 
Kyseinen koulutuspäivä järjestetään yhdistysten 
hallitusjäsenille joka toinen vuosi, jotta liitto voi 
antaa yhdistyksille tukea ja tarvittaessa aktivoida 
niitä toimimaan paremmin.
 
2.  JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 2381. 
Vähennystä edelliseen vuoteen oli 158.

3.  KOKOUKSET
Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin yksi; vuosi-
kokous 3.3.2016 Oy Ostrobotnia Ab, Chydenius-
salissa. Vuosikokouksessa esitettiin edellisen 
vuoden tilinpäätös, toimintakertomus, kuultiin 
tilintarkastajien lausunto sekä myönnettiin vastuu-
vapaus tilivelvollisille. Lisäksi käytiin läpi vuodelle 
2016 laadittu toimintasuunnitelma. Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin Tarja Flander ja hallituk-
seen valittiin 10 jäsentä.

4.  HALLITUS
Yhdistyksen hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallituksen 
jäsenet ja heidän osallistumisensa kokouksiin (suluissa).

Puheenjohtaja
Flander Tarja (10)

Antinoja Margit (7)
Hartikainen Mikko (9)
Hollström Minna (6)
Jakobsson Susanna (9)
Kaila-Helminen Terhi (10)
Kantanen Johanna (9)
Kuhanen Eija 3.3.2016 asti (2)
Lindahl Pia 3.3.2016 alkaen (8)
Pylkkänen Raili (10)
Tarvainen Päivi (10)
Virtanen Kirsi (6)
Pylkkänen Raili (10)
Tarvainen Päivi (10)
Virtanen Kirsi (6)
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5. TOIMIKUNNAT
5.1 Koulutustoimikunta
Koulutustoimikunta suunnitteli vuodelle kolme 
tilaisuutta, yhden tammikuulle, yhden syyskuulle ja 
yhden marraskuulle. 

Tammikuussa järjestetyssä info-päivässä ravintola 
Ostrobotnialla Pron työttömyyskassan Tiina Parta-
nen kertoi ajankohtaisista työttömyysturva-asioista. 
Työeläkeasioista kertomassa oli Taina Hedman 
Eläketurvakeskuksesta. Tilaisuuteen osallistui 23 
yhdistyksen jäsentä. 

Syyskuulle suunniteltu tilaisuus ajanhallinasta ja 
arjessa jaksamisesta jouduttiin peruuttamaan vähäi-
sen osallistujamäärän vuoksi. 

Marraskuussa järjestettiin ”Show & Sund & Dinner” 
- tapahtuma. STTK:n pääekonomisti Ralf Sund oli 
jälleen kertomassa ajankohtaisista talous- ja sosiaa-
lipoliittisista asioista, ja hotelli Seurahuoneella jär-
jestetyn info-osuuden jälkeen siirryttiin nauttimaan 
illallista ja show’ta ravintola Virgin Oiliin. Tähän 
tilaisuuteen osallistui 32 yhdistyksen jäsentä. 

Toimikuntaan kuuluivat Margit Antinoja (koulu-
tussihteeri ja hallituksen edustaja), Pia Lindahl ja 
Mikko Hartikainen.

5.2 Nuorisotoimikunta
Alkukesälle suunniteltu Tallinnan KGB aiheinen 
päiväristeily jouduttiin perumaan vähäisen osallistu-
jamäärän vuoksi. Sen sijaan neljä yllytyshullua osal-
listui Heton omalla joukkueella Vantaan Extreme-
Run juoksutapahtumaan toukokuussa. Mutakylvyt 
ja kiipeilyesteet tekivät juoksemisesta haastavaa, 
mutta hauskaa. Ainakin osalle jäi fiilis että tuotahan 
voisi kokeilla uudestaan.

Syksyllä vietimme rauhallista iltaa tapaksien ja teat-
terin merkeissä. Alkuun virittäydyimme tunnelmaan 
Heton toimistolla ja saimme tietoa yhdistyksen toi-
minnasta puheenjohtaja Tarja Flanderilta. Ilta hui-
pentui KokoTeatterin esitykseen Varjot syvenevät.

Toimikuntaan kuuluivat Susanna Jakobsson (vetäjä 
ja hallituksen edustaja), Johanna Kantanen ja Kirsi 
Virtanen.

5.3 Tiedotustoimikunta
Vuoden aikana julkaistiin neljä Heto-lehteä, joissa 
tiedotettiin yhdistyksen tilaisuuksista, retkistä ja ay-
asioista. Lehdet postitettiin jäsenille kotiosoittee-

seen. Kotisivuille päivitettiin tietoa yhdistyksestä, 
ilmoitukset tilaisuuksista ja julkaistut Heto-lehdet. 

Toimikuntaan kuuluivat Päivi Tarvainen (tiedotus-
sihteeri ja hallituksen edustaja), Minna Hollström ja 
Terhi Kaila-Helminen.

5.4 Virkistystoimikunta
Tapanilan Erälle suunnitellun liikuntatapahtuma 
Hyvänolon päivä jouduimme perumaan vähäisen 
kiinnostuksen vuoksi.

Tuusulan kulttuuriretkellä vierailimme taiteilijakoti 
Villa Kokkosessa, jossa kuuntelimme pienoiskonser-
tin. Tutustuimme Lottamuseoon, Lottajärjestön his-
toriaan, toimintaan ja sen vaikutukseen sodan jälkei-
seen yhteiskuntaan. Päiväkahvit joimme Neulekahvila 
Lentävässä Lapasessa. Kävimme taidemaalari Pekka 
Halosen ateljeekoti Halosenniemessä, kotimuseona 
toimivassa Aleksis Kiven kuolinmökissä ja Ainolassa.

Syysretkellä tutustuimme Turun Kakolanmäellä 
sijaitsevaan Kakolan legendaariseen vankilaan, jossa 
säilöttiin 150 vuoden ajan Suomen pahamaineisim-
mat rikolliset. Kakola-kierroksen varrella näimme 
selliosastoja ja kuultiin rankkoja tarinoita vankilan 
arjesta. Illalla näimme ja koimme ajatustenlukua, 
ohjattua intuitiota ja muita mielenihmeitä vuoden tai-
kuriksi valitun mentalisti Pete Poskiparran show’ssa. 
Sunnuntaina kaupunkikiertoajelun jälkeen suunta-
simme Somerolle Pellavakeskukseen, jossa myydään 
paikallisten ja lähialueiden tuottajien tuotteita.

Vuoden päätteeksi kävimme katsomassa Arena-teat-
terissa komedian Komisario Palmun erehdys.

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

6.  MUU TOIMINTA
Yhdistyksen edustukset:

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

Edustajiston varajäsenet 13.9.2016 asti
Tiina Aalto 
Tarja Flander
Minna Hollström
Mikko Hartikainen
Sinikka Ståhlberg-Tolvi
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Neuvottelukuntien jäsenet
Jukka Kieleväinen Elintarvikealan neuvottelukun-
nan jäsen.
Sinikka Ståhlberg-Tolvi Kemianalan neuvottelu-
kunnan jäsen.

Edustajiston varsinaiset jäsenet 13.9.2016 alkaen
Tarja Flander, palvelusektori
Mikko Hartikainen, teollisuussektori
Minna Hollström, teollisuussektori

STTK
Minna Hollström Pääkaupunkiseudun paikallistoi-
mikunnan jäsen.

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 
vision toteutumista.

Pron asettamat tavoitteet yhdistyksille ovat pitkälti 
samat, joita olemme vuosittain jo toteuttaneet. Niitä 
ovat työpaikkatoiminnan kehittäminen ja tukeminen 
sekä sitä kautta uusien jäsenien liittyminen liittoon. 
Luottamushenkilöiden tukeminen jatkuu ja järjes-
tämme tilaisuuden verkostoitumista ja hyvinvointia 
ajatellen. Mitä useampi kuuluu Prohon, sitä parem-
min pystymme vaikuttamaan jäsenien etuihin työ-
paikoilla ja yhteiskunnassa. Sähköisen tiedottamisen 
käyttöönotto tuo mahdollisuuksia monipuolisem-
paan yhteydenpitoon jäsenistöön. Proplus-sivustolla 
olevien kotisivujemme päivittäminen korostuu ja 
niiden seuraamiseen kehotetaan aktiivisesti.  
Yhdistys tukee nuorisotoimintaa ja kannustaa toi-
mikuntaa järjestämään mielenkiintoisia tapahtumia 
sekä tekemään yhteistyötä muiden yhdistysten nuo-
risovastaavien kanssa. Yhteistyö muiden toimikun-
tien kanssa tukee jäsenistön osallistumista erilaisiin 
tilaisuuksiin. Samalla panostamme jäsenhankintaan 
osana jäsenhuoltoa. Yhteistyö yhdistysten ja alue-
johtokuntien kanssa jatkuu tulevanakin toiminta-
vuotena. Yhdistys täyttää 100 vuotta. Juhlavuosi 
tulee näkymään monin tavoin toiminnassamme. 
Tulemme huomioimaan erityisesti jäsenistöä kai-

kissa järjestämissämme tapahtumissa. 

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
Koulutustoimikunnan tilaisuuksien tavoitteena on 
jäsenten innostaminen ja mielenkiinnon herättäminen 
yhteiskunnallisiin ja edunvalvonnallisiin asioihin. 

Koulutustoimikunta järjestää vuoden aikana kaksi 
tilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus on alkuvuodesta 
ja sen aiheena on eläke- ja työttömyysturva. Toi-
nen on syksyllä ja sen aiheena ovat ajankohtaiset 



Juhlavuoden kunniaksi virkistystoimikunta
järjestää kulttuuriretken Kuopioon 19.-21.5.2017 

Lähtö perjantaina klo 17 Kiasman edestä. 

Ohjelmassa mm. opastettu kaupunkikierros, jonka aikana nähdään ja kuullaan Kuopion savolaisuuden his-
toriasta ja nykypäivästä rennolla otteella. Suomi 100-juhlavuoden mukaisesti kierroksen keskeinen teema 
ovat naiset, jotka ovat vaikuttaneet Suomen itsenäistymiseen aikanaan, kehitykseen maamme historian 
aikana sekä tämän päivän kulttuurin, tieteen ja poliittisen elämän vaikuttajanaisiin.

Lisäksi kohteinamme ovat Puijo ja Puijon torni, jossa myös ruokailemme, Ortodoksinen kirkkomuseo Riisa 
sekä kävelykierros kuopiolaisten vaikuttajanaisten jäljillä unohtamatta käyntiä Kuopion torilla ja kauppa-
hallissa.

Majoittuminen Hotelli Atlas kahden hengen huoneissa (2 yötä).

Syysretki Tallinnaan 9.-10.9.2017
Tutustumme mm. Tallinnan lähistöllä sijaitsevaan kauniiseen Sauen kartanoon ja trendikaupunginosaan 
Kalamajaan. Merimatkat Viking XPRS ja majoittuminen hotellissa kahden hengen huoneisiin.

Lisää tietoja retkistä seuraavassa Heto-lehdessä.

ENNAKKOTIETOA 
VIRKISTYSTOIMIKUNNAN RETKISTÄ
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yhteiskunnalliset ja työelämän asiat. Molemmissa 
tilaisuuksissa huomioidaan Heto Pro ry:n 100-vuo-
tisjuhlavuosi.

Tilaisuuksia voidaan järjestää yhteistyössä yhdis-
tyksen muiden toimikuntien kanssa.

Nuorisotoimikunta
Vuoden aikana toimikunta painottaa tapahtumissaan 
terveyttä, hyvinvointia ja liikuntaa.
Juhlistamme 100 vuotta täyttävän yhdistyksemme 
toimintaa erinäköisillä tempauksilla.

Tiedotustoimikunta
Toimikunta koostaa 4-5 Heto-lehteä sekä 100-vuo-
tisjuhlajulkaisun. Lehdissä on ilmoitukset yhdistyk-
sen tilaisuuksista, tietoa ajankohtaisista ay-asioista 
ja kertomuksia toteutuneista retkistä. 

Kotisivuja ylläpidetään ja tapahtumakalenteriin 

merkitään yhdistyksen tilaisuudet. Heto-lehdet tal-
lennetaan dokumenttipankkiin.

Virkistystoimikunta
Toimikunta järjestää nimensä mukaisesti jäsenis-
tölle virkistäytymishetkiä työnteon lomaan.
Suunnitelmissa on kaksi viikonloppuretkeä, joista 
ensimmäinen tehdään keväällä Kuopioon,
jossa mm. kiertoajelu, museokäynti, unohtamatta 
toria ja kauppahallia.

Toinen retki tehtäisiin syksyllä Tallinnaan ja lähi-
alueisiin.

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.



Tule viettämään mielenkiintoinen päivä 1.4.2017 lauantaina, tarjolla 

TIEDETTÄ JA TYÖHYVINVOINTIA 
Tiedekeskus Heurekassa Tikkurilassa, Kuninkaalantie 7. 

Aloitamme päivän aamupalalla (kahvi/tee, sämpylä, 
hedelmiä) klo 9:00. Aamupäivän ajan sopimusala-asia-
mies Päivi Westerlund Ammattiliitto Pron Helsingin 
aluetoimistosta kertoo työhyvinvointiin liittyvistä asi-
oista. Puolenpäivän lounaan jälkeen jokainen voi tutustua 
Heurekan näyttelyyn omatoimisesti. 

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset 22.2. 
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. 

Tilaisuuden omavastuu on 15 euroa, joka sisältää luennot, aamukahvin, lounaan ja näyttelylipun. Osallistumis-
vahvistuksen saatuasi omavastuu maksetaan yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68 viitenumerolla 2820. 
Mikäli peruutus tapahtuu 17.3. jälkeen, perimme tilaisuuden todelliset kulut 53 euroa. 

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

Tervetuloa mukaan!
Koulutustoimikunta  
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Tapahtuma alkaa klo 10:00 kahvilla ja sämpylällä sekä info-tilai-
suudella. Tilaisuus päättyy klo 14:30.
Ilmoittautuminen klo 9:30-10:00.

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

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

Ohjattua talvipäivän ohjelmaa alkaen klo 10:30 raikkaassa ulkoilmassa erilaisten talvisten lajien muodossa 
ja lumitilanteen mukaan. Tapahtumassa on mm. talvikeilailua, luutapalloilua ja pulkkamäki (tuothan oman 
liukurin /pulkan). Lapsille on piirustusta /askartelua ja kasvomaalausta. Lisäksi on perinteinen luontopolku-
visailu, saappaan heittoa ja pilkkimistä (säävaraus).

Saunat ovat kuumina klo 12:30-14:30. Mahdollisuus myös avantouintiin. Mukaan omat pyyhkeet ym. tarvikkeet.

Tuo koko perheesi ulkoilemaan ja kisaamaan!

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään 19.2. 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 yhteiskulje-
tuksella sekä kaikkien osallistujien nimet ja lasten iät. Kerrothan samalla myös ruokarajoitteet.

Tilaisuus on maksuton.

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