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Koulutus- ja virkistystoimikunta järjestävät yhdessä kevätretken Tallinnaan.
Lähtö Viking Linen terminaalista (Katajanokanlaituri 8) m/s Viking XPRS 
-laivalla. Lippujen jako klo 9:00-10:00. Laiva lähtee klo 10:30.

Satamasta jatkamme suoraan bussilla opastetulle kierrokselle Viron
merimuseoon Lentosatamaan. Tällä hetkellä se on yksi Viron suurimpia
museoita ja suosituin erityisesti Lentosataman näyttelyn ansiosta.

Majoitumme noin klo 16:00 Meriton Spa –hotelliin. Sen jälkeen on
muutama tunti vapaata aikaa nauttia hotellin sauna- ja kylpyläosastosta
tai hemmotteluhoidoista. Illallisen nautimme hotellin ravintolassa klo 20:00.

Sunnuntaina aamupäivällä koulutustilassa kuulemme liittomme monipuolisista 
jäseneduista sekä katsauksen ajankohtaisista asioista. Kouluttajanamme
toimii kehittämispäällikkö Annemarje Salonen Ammattiliitto Prosta.

Kello 12:00 matkamme jatkuu oppaan johdolla Kalamajan kaupunginosaan. Koko Tallinnan historian 
ajan Kalamaja on palvellut kalastajasatamana, mihin sen nimikin viittaa. Kalamaja toivottaa vieraat 
tervetulleiksi viehättävien ja värikkäiden puutalojensa lisäksi virolaisella designillaan, rennolla kahvi-
lakulttuurillaan ja aidolla tunnelmallaan. Sieltä bussi kuljettaa meidät satamaan. Laivassa ruokailemme 
Bistro Buffet´ssa ja Helsingissä olemme klo 19:30.

Retken hinta on 85 euroa sisältäen matkat, majoituksen, ohjelmat sekä ruokailut.

Henkilökohtaiset ilmoittautumiset 9.4. klo 15:00 mennessä yhdistyksen toimistoon joko sähköpos-
tilla heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse numeroon 010 423 6610 ti ja ke klo 14:00-16:00.
Ilmoittautuessasi kerro puhelinnumero, josta sinut tavoittaa myös iltaisin. Ilmoitathan myös, mikäli
sinulla on toive huonekaverista.

Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 50 Heton jäsentä, osallistujat arvotaan. Retki toteutuu, kun 
osallistujia väh. 30 henkilöä. Tarkempi ohjelma jaetaan satamassa lippujen jaon yhteydessä.
Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse. Tämän jälkeen omavastuu on maksettava
viimeistään 12.4. yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68, viite 2820. Jos peruutus tapahtuu 12.4. 
jälkeen, perimme todelliset kustannukset (190 euroa).

Tervetuloa mukaan! 

Koulutus- ja virkistystoimikunta

HYÖTY JA HUVI SAMASSA PAKETISSA 
TALLINNASSA 26.-27.5.2018



Ammattiliitto Pron uusi jäsenmaksupalau-
tusmalli yhdistyksille voi tuoda muutoksia 
joillekin yhdistyksille ja niiden toimintaan. 

Uudella toimintatavalla kannustetaan toimimatto-
mia yhdistyksiä ryhdistäytymään ja tarjoamaan jä-
senilleen erilaisia tilaisuuksia koulutuksesta työhy-
vinvointiin. Alkanut vuosi on kokeiluvuosi, jolloin 
Pro voi vielä kehittää toimenpiteitä ja yhdistyksillä 
on mahdollisuus osoittaa aktiivisuutensa. Vuosina 
2019-2020 kolmeportainen jäsenmaksupalautus-
malli otetaan käyttöön. Kun yhdistykset toimittavat 
vaadittavat asiapaperit ja lomakkeet ajallaan Prohon 
tarkistukseen, niillä on mahdollisuus saada täysimää-
räinen  jäsenmaksupalaute toimintaansa. Jos ei näin 
toimi, voi palautteen määrä vähentyä, mikä luonnol-
lisesti vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Kun yhdis-
tykset hoitavat velvoitteensa Prohon, on niillä jatkos-
sakin mahdollisuus tarjota jäsenilleen monipuolisia 
koulutus- ja virkistystilaisuuksia.

Liiton tarjoamat jäsenetuudet ovat saaneet modernin 
kehityssuunnan. Työelämän muutoksiin ja hyvin-

vointiin liittyvät koulutukset ovat selvästi lisäänty-
neet ja niihin voi osallistua oman tietokoneen ääreltä 
esim. seuraamalla webinaareja. Liiton laajat lakipal-
velut, erilaiset alennukset tuotteissa ja matkailussa 
ovat varmasti jo tuttuja monelle. Nyt Prolla on tarjota 
maksuton Pro Työpaikkatutka ja henkilökohtainen 
uravalmennus Pro Noste, joilla pyritään edistämään 
työttömien ja työttömyysuhan alla olevien työnha-
kua. Toki palveluja voi käyttää työnvaihtoa suunnit-
televatkin. Näistä löytyy lisää tietoa Pron kotisivulta 
kohdasta ”Jäsenedut”. 

Yhdistyksemme toimintakausi on vasta aluillaan, 
mutta järjestelyt koulutus- ja virkistystapahtumiin 
ovat jo käynnistyneet. Jäsenistön onkin hyvä ottaa 
eduista hyöty irti ja osallistua monipuolisiin tapah-
tumiimme. Samalla pääsee verkostoitumaan mui-
den jäsenien kanssa ja saa mahdollisesti vertaistukea 
samassa tilanteessa olevilta. Pron aluejohtokunnat 
järjestävät myös mielenkiintoisia tilaisuuksia, mm. 
keväällä alkaa ilmoittautuminen syyskuun alussa ole-
vaan perhetapahtumaan  Korkeasaaressa. Heto-lehti 
on siirtynyt täysin sähköiseen muotoon. On erityisen 
tärkeää, että omat yhteystiedot ovat ajan tasalla ja ne 
on päivitetty Proplussassa. Saatamme lähettää ilmoi-
tuksia lehden ilmestymisten välilläkin omien toimi-
kuntiemme järjestämistä tilaisuuksista ja samalla 
tiedottaa ajankohtaisista jäsenasioista. Kannattaakin 
seurata sähköposteja Hetolehti-osoitteesta ja ilmoit-
tautua heti tapahtumiin.

Tavataan tilaisuuksissa ja kerrotaan kuulumiset!

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

2

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
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Tänä vuonna perinteistä Talviriehaa vietettiin Kilja-
vanrannassa, Nurmijärvellä. Siellä sijaitseva opisto 
on erikoistunut järjestökoulutuksiin. Kaunis talvi-
nen maisema, pieni pakkanen ja kirkas auringon-
paiste sai odotukset korkealle. Olihan nyt tapahtu-
mapaikka täysin uusi ja laaja aina järvenjäälle asti. 

Kiljavanrannan omat eräopasopiskelijat ohjasivat 
mielenkiintoista tekemistä ulkona. He olivat tehneet 
rantaan lumiveistoksia ja jäälle kolme aitoa iglua, 
joissa olivat peräti yöpyneet. Niihin pääsi nyt tutus-
tumaan. Ohjatuista ohjelmista taisi suosituimmaksi 
osoittautua alppicurling, jota lähes kaikki taisivat 
kokeilla. Ohjelmassa oli myös lumigolfia, lumiken-
käilyä, jäämölkkyä ja pilkkimiseen tutustumista. 

TALVIRIEHA 17.2.2018

Lapsille oli piirustusta ja askartelua sisätiloissa, 
joista välillä haettiin suojaa pakkaselta. Luonto-
polku lähti grillikatoksen lähettyviltä, herkullisten 
tuoksujen ääreltä. Makkarakin maistui ulkoilun 
lomassa. Runsas ja maukas lounas nautittiin päära-
kennuksessa. Saunat lämpisivät ja niissä käytiinkin 
ahkerasti, ja muutama puhahti myös avannossa. 

Kiitos kaikille osallistujille sekä kolmelle järjestä-
välle yhdistykselle, Heto Pro ry:lle, Helsingin Toi-
mihenkilöt Pro ry:lle ja Suunnittelutoimihenkilöt 
Pro ry:lle. Teitte tapahtumasta leppoisan perhe-
päivän.

Tarja Flander

Huhtakankaan lapset värityspuuhissa. Tyylinäyte jääcurlingista.

Iglut kiinnostivat pieniä ja isoja osallistujia. Grilli ja lumiveistoksia.
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Toimikunta:
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Päivystys yhdistyksen toimistossa:
Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 14:00-16:00
Puhelin 010 423 6610

Vuosikokous pidettiin Ostrobotnialla, Töölössä ja siihen osallistui harvinaisen vähän jäseniä. Asiat käsitel-
tiin esityslistan mukaisesti. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tarja Flander. Tervehdyspuheessa käsiteltiin 
mm. vuoden alussa voimaan tullutta eduskunnan asettamaa aktiivimallia työttömille ja yhdistyksille käyt-
töön tulevaa Ammattiliitto Pron jäsenmaksupalautuksen uutta mallia. Lisäksi jäsenille kerrottiin STTK:n 
alue- ja paikallistoimintaan sekä Pron aluetoimintaan syksyllä valittavista edustuspaikoista. 

Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä 
vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Hyväksyttiin 
myös hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Tarja Flander. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 
enintään kymmenen henkilöä. Valituiksi tuli ilman äänestystä yhdeksän jäsentä. Valittiin kaksi toiminnan-
tarkastajaa tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja toimintaa. Päätettiin, että yhdistyksen omaa jäsenmaksua 
ei peritä. 

VUOSIKOKOUS 1.3.2018
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