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Nuorille ja nuorekkaille suunnattu perhepäivä alkaa *Hupirannekkeiden jaolla Linnanmäellä 9.6. klo 12:00. 
Rannekkeita voi varata max. 2 kpl / jäsen ja ne saa lunastettua meiltä liiton jäsenkorttia vastaan paikan päällä. 
Omavastuu on 15€ / ranneke.

Sitovat ilmoittautumiset ma 3.6. mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti ja ke klo 12:00–15:00 
puh. 010 423 6610. Toimi nopeasti, paikkoja rajoitetusti, max. 28 kpl! 

Ilmoittautuessasi kerro nimesi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite, josta sinut tavoittaa iltaisin.

Osallistumisvahvistuksen ja lisätiedot kokoontumisesta saat sähköpostilla tai puhelimitse, jonka jälkeen 
omavastuu 15€ / ranneke on maksettava viipymättä yhdistyksen tilille FI3080001801353468, viitenumero 
2820. Varatuista lunastamattomista rannekkeista perimme täyden hinnan 37€ / kpl.

*Hupirannekkeen hinta on asiakkaille sama pituudesta tai iästä riippumatta. Hupirannekkeella pääsee 
huvipuistolaitteisiin laitteiden pituus- ja turvarajoituksia noudattaen. Hupiranneke on voimassa yhden 
vierailupäivän ajan.

Sisäänpääsy huvipuistoon sekä Kinect & Xbox -pelialue ovat maksuttomia kesäkaudella 2013. Lisäksi 
Linnanmäen 11 laitetta (KotKot, Kuuputin, Merirosvolaiva, Miniautot, Muksupuksu, Pallokaruselli, Pano-
raama, Pienoiskaruselli, Pilotti, Rumpukaruselli ja Vankkuripyörä) ovat maksutta asiakkaiden käytössä 
pituusrajat huomioiden.

Lähde Lintsille lystin pitoon!
Nuorisotoimikunta

Tervetuloa Helsingin  
hauskimpaan kaupunginosaan!
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Heton kevät on alkanut henkilövaihdosten 
siivittämänä. Pitkäaikainen, pidetty ja 
ansiokkaasti toiminut puheenjohtajamme 

Hellevi Marjala jätti puheenjohtajan tehtävät siir-
tyessään pois työelämästä rakkaiden harrastustensa 
pariin. Yhdistyksemme kiittää Helleviä aktiivisesta 
työstä yhdistyksessämme. 

Uusi johtokunta on aloittanut työnsä uuden puheen-
johtajan johdolla. Johtokunta uudistui neljällä 

jäsenellä. Toivotamme kaikki uudet hallitusjäsenet 
tervetulleiksi ja omasta puolestani lämmin kiitos 
kannatuksesta puheenjohtajan tehtäviin. Kokouk-
sessa oli runsas osanotto ja oli miellyttävä todeta, 
että yhdistyksemme asiat jaksavat kiinnostaa 
jäseniämme.

Viimeisen vuoden aikana Heton tapahtumiin on 
ilmoittauduttu innokkaasti. Toivottavasti tämä 
suunta jatkuu, koska tulossa on monipuolista 
koulutusta ja muita mielenkiintoisia tapahtumia. 
Johtokunnan jäsenet ja toimisto ottavat mielellään 
vastaan ideoita toimintamme kehittämiseksi. Olkaa 
aktiivisia, ottakaa yhteyttä!

Alfonso Kastilialaisen ajatusten siivittämänä 
toivomme johtokunnan kanssa tapaavamme teidät, 
uudet ja vanhat jäsenet, tulevissa yhdistyksemme 
tapahtumissa!

”Neljä hyvää seikkaa on maailmassa – 
vanha puu tulen tekoon,
vanha viini tulen äärellä juotavaksi,
vanhat kirjat lueskeltaviksi, ja 
vanhat ystävät, joihin saamme luottaa.“

Hyvää kevättä toivottaen

Eeva Nurmesniemi
Yhdistyksen puheenjohtaja

Uusin voimin eteenpäin TaLviULkOiLUpäivä 9.3.2013

Tänä vuonna perinteinen talviulkoilupäivä vietettiin hotelli Lepolammen ympäristössä 
Espoossa. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, kun neljän yhdistyksen jäsenilleen järjestämä 
tilaisuus alkoi. Pikku pakkanen vain kannusti vauhdikkaaseen menoon kaikkia reilua sataa 
osallistujaa.
  
Päivän aikana tutustuimme Hymyilevän Punaketun järjestämään mukavaan ohjelmaan, johon 
kuului monia uusia lajeja. Saimme opastusta mm. lumikenkäkävelyyn, sporttiseen potkukelk-
kailuun ja hieman erilaiseen curlingiin. Päivän aikana totesimme, että tandemsuksilla hiihto 
vaatii yhteistyötä ja tasapainoa ja käsisulkapalloilu upottavassa hangessa kestävyyttä ja pelisil-
mää. Ohjelmassa oli myös perinteinen luontopolkuvisailu ja pilkkimistä sekä upea mäki liuku-
rilaskua varten. Oli jälleen mahdollisuus myös saunomiseen ja avantouintiin. Lounaan lisäksi 
maistuivat grillatut makkarat viihtyisässä kodassa. Tässä kuvia päivän suoritteista.

Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle viimeistään 30.9.2013. 
Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2013 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

Toiminta-avustukset vuodelle 2013

Yhdessä eteenpäin Tunnelmaa grillikodassa

Lähtö lumikenkäilemään Puheenjohtajat tauolla
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TULOSSa SykSyLLä - jäSENriSTEiLy TUkHOLmaaN

vUOSikOkOUS 7.3.2013 Heto järjestää jäsenilleen jo perinteeksi muodostuneen Tukholman risteilyn 18.–20.10.2013.
Koulutuksesta vastaa Else-Mai Kirvesniemi. Toinen luennoitsija selviää myöhemmin.

Hinta on ainoastaan 50 euroa / jäsen, sisältäen majoituksen kahden hengen A- hyteissä, buffet-  
illallisen molempiin suuntiin ja tietysti ajankohtaisen koulutuksen sekä mahtavan matkaseuran!
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet kerrotaan seuraavassa Heto-lehdessä elokuussa.

STTk-Uutiskirje 25.4.2013

kesätyöläisten oikeudet kuntoon – kesäduunari-info auttaa

SAK:n, STTK:n ja Akavan Kesäduunari-info aukeaa jälleen. 
Maksuton palvelu auttaa nuorten työsuhteisiin liittyvissä 
asioissa jo yhdeksättä kertaa. Vuosien kuluessa palvelussa on 
vastattu tuhansien nuorten, heidän vanhempiensa ja työnantajien 
kysymyksiin.  Kysyntä on kasvanut: viime kesänä yhteydenot-
toja oli lähes 530, yli sata enemmän kuin vuonna 2011.

Palvelu neuvoo muun muassa työsopimuksen tekemiseen sekä 
palkkoihin ja työvuoroihin liittyvissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa jo ennen kesätyön alkamista.

– Kesätyöntekijöiden oikeudet jäävät helposti toteutumatta. Usein kyse on tietämättömyydestä. Vakavia 
kiistoja on vähän, kertoo kesäduunarineuvoja Anna-Sofia Kivi.

Kesäduunari-info aukeaa 2. toukokuutta ja jatkuu 23. elokuuta asti. Neuvoja palvelee numerossa 0800 179 279 
ja osoitteessa www.kesaduunari.fi. Keskustelua käydään myös Facebookissa: www.facebook.com/kesaduunari.

Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9:00–15:00 ja neuvontaa saa suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi. Palveluun voi soittaa nimettömänä.
 
Lisätietoja palvelusta
SAK: nuorisosihteeri Tatu Tuomela
STTK: opiskelija- ja nuorisopoliittinen asiantuntija Ulla Hyvönen
Akava: johtaja Risto Kauppinen

jäsenet huomio!
Yhdistyksen kotisivujen tapahtumakalenterista saattaa löytyä lisää tapahtumia, joista ei 
ole ilmoitusta Heto-lehdissä. Ilmoittautumiset pitää tehdä yhdistykseen sähköpostitse 
tai puhelimitse. Piipahda sivustoilla säännöllisesti!

Kotisivut löytyvät osoitteesta www.heto.proyhdistys.fi tai www.proliitto.fi kohdasta Proplussa.

Muistattehan, että Ammattiliitto Pron työttömyyskassan puhelinpäivystys palvelee arkipäivisin 
klo 8:30–15:00, puh. 09 -1727 3444.

Tänä vuonna vuosikokoukseen osallistui salin täydeltä jäseniä ja se tekikin kokouksesta mielen-
kiintoisen. Asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden 
tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin 
vastuuvapaus johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille. Hyväksyttiin myös hallituksen laatima 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin Eeva Nurmesniemi. Hallituksen jäsenmääräksi 
päätettiin kymmenen henkilöä, jotka tulivat valituiksi äänestyksen jälkeen. Valittiin yksi toiminnan-
tarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja toimintaa. Päätettiin, 
että yhdistyksen omaa jäsenmaksua ei peritä. Lopuksi kiitimme entistä puheenjohtajaa Hellevi 
Marjalaa pitkästä urasta ay-toiminnassa. 

pUHEENjOHTaja
Nurmesniemi Eeva
Oy LM Ericsson Ab
Gsm: 040 569 6936
eeva.nurmesniemi@ericsson.com

HaLLiTUSjäSENET
Marjala-Järvi Päivi (varapuh.joht.)
Oy Teboil Ab
paivi.jarvi@teboil.fi

Antinoja Margit
Alfr. Wilen & Co Oy
margit.antinoja@awilen.fi

Flander Tarja
Suomen Tieyhdistys ry
toimisto@tieyhdistys.fi

Hollström Minna
YIT Teollisuus Oy
minna.hollstrom@gmail.com

Jakobsson Susanna
Flagmore Oy
susanna.jakobsson@gmail.com

SiHTEEri
Tommila Raija
Heto Pro ry
Toimisto: 010 423 6610, fax: 09 149 6256
heto.helsinki@elisanet.fi

Kantanen Johanna
–
e.johanna.kantanen@gmail.com

Kuhanen Eija
Finnlines
eija.kuhanen@finnlines.com

Kuhanen Riitta
GE Healthcare Finland Oy
riitta.kuhanen@ge.com

Pylkkänen Raili
Työttömyyskassa Pro
raili.pylkkanen@proliitto.fi

Tarvainen Päivi  
Oy AGA Ab
paivi.tarvainen@fi.aga.com

Tässä Heto pro ry:n hallituksen jäsenet.
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13julkaisija:
Heto Pro r.y.
Hämeentie 14, 00530 Helsinki

päätoimittaja:
Flander Tarja, p. 040 750 7250, 
sähköposti toimisto@tieyhdistys.fi

Taittaja:
Finne Johannes

Sähköposti heto.helsinki@elisanet.fi
Kotisivu www.proliitto.fi       proplussa

Toimikunta:
Kaila-Helminen Terhi, p. 050 336 1144
Tarvainen Päivi, p. 050 374 0080

päivystys yhdistyksen toimistossa:
Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12:00–15:00
Puhelin 010 423 6610
Fax 09-149 6256

Bussi lähtee Kiasman edestä (Mannerheimintie) perjantaina 13.9. klo 17:30 kohti Turkua. Yövymme 
Best Western Hotel Seaportissa, illalla sauna ja iltapala. Aamiaisen jälkeen siirrymme M/S Viking 
Amorellalle, lounas laivan buffetpöydästä ja Maarianhaminaan saavumme klo 14:10. 

Majoittuminen hotelli Adlonissa 2-hengen huoneissa. Iltapala hotellissa. Teemme opastetun retken/
retket saarella.

Paluumatka M/S Viking Gracella, päivällinen laivan buffetpöydästä. Turkuun saavumme klo 19:50. 
Sieltä jatkamme matkaa bussilla kohti Helsinkiä. Retken hinta 125 euroa/jäsen.

ilmoittautuminen 30.6. mennessä joko heto.helsinki@elisanet.fi tai yhdistyksen toimistoon ti ja 
ke klo 12:00–15:00 puhelimitse 010 423 6610. Ilmoittautuessasi kerro syntymäaikasi, toive huone-
kaverista ja puhelinnumero, josta sinut tavoittaa myös iltaisin. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin 
48 jäsentä arvomme osallistujat.

Osallistumisvahvistuksen, viitenumeron ja tarkemman ohjelman saat sähköpostilla tai kir-
jeitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoitathan yhteystietosi vahvistusta varten, jos olet lomalla 
heinäkuussa. Vahvistuksen jälkeen on retken omavastuu 125 euroa maksettava yhdistyksen tilille 
FI3080001801353468 viimeistään 31.7. Mikäli omavastuuta ei ole maksettu eräpäivään mennessä 
katsomme ilmoittautumisesi peruuntuneeksi. Jos peruutus tapahtuu 31.7. jälkeen, perimme todelliset 
kustannukset (250 euroa).

Tervetuloa
virkistystoimikunta

Helsinki – Turku – ahvenanmaa – Turku - Helsinki
Syysretki 13. – 15.9.2013 (perjantai-illasta sunnuntai-iltaan)


