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JUHLAVUODEN KUNNIAKSI 
KULTTUURIRETKI KUOPIOON 19.-21.5.2017 

(KAKSI YÖTÄ)

Lähdemme perjantaina klo 17:00 Kiasman edestä ja pysähdymme Juvan ABC:lle iltapalalle.  
Majoittuminen Cumulus City Keskusta Kuopion kahden hengen huoneisiin (entinen Hotelli Atlas).

Lauantai
Aamiaisen jälkeen tutustumme oppaan johdolla kaupunkiin. Päivän aikana nähdään ja kuullaan Kuopion 
savolaisuuden historiasta ja nykypäivästä rennolla otteella. Suomi 100-juhlavuoden teemamme mukaisesti 
kierroksen keskeinen teema ovat naiset, jotka ovat vaikuttaneet Suomen itsenäistymiseen aikanaan, kehityk-
seen maamme historian aikana – unohtamatta tämän päivän kulttuurin, tieteen ja poliittisen elämän vaikut-
tajanaisia. Kohteitamme ovat kiertoajelun lisäksi mm. Puijo ja Puijon torni, jossa myös ruokailemme, sekä 
Ortodoksinen kirkkomuseo Riisa. Teemme kävelykierroksen kuopiolaisten vaikuttajanaisten jäljillä unohta-
matta käyntiä Kuopion torilla ja kauppahallissa.

Sunnuntai
Aamiaisen jälkeen tutustuminen Kuopion Seudun Pro ry:n toimintaan. Puoliltapäivin lähdemme kotimatkalle 
Helsinkiin, jonne saavumme n. klo18:00. Matkalla nautimme lounaan Punaisen Piipun Kievarissa Juvalla. 

Retken hinta on 140 euroa/jäsen. 

Henkilökohtaiset ilmoittautumiset 6.4. klo 15:00 mennessä yhdistyksen toimis-
toon joko sähköpostilla heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse numeroon  
010 423 6610 ti ja ke klo 14:00-16:00.

Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 50 Heton jäsentä, osallistujat arvotaan.

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse.  
Tämän jälkeen omavastuu on maksettava viimeistään 13.4. yhdistyksen tilille  
FI30 8000 1801 3534 68, viite 2820. Jos peruutus tapahtuu 13.4. jälkeen, perimme 
todelliset kustannukset (300 euroa). Ilmoittautuessasi kerro puhelinnumerosi, josta 
sinut tavoittaa myös iltaisin sekä mahdolliset erityisruokavaliot.

Tarkempi ohjelma jaetaan bussissa.

Tervetuloa! 
Virkistystoimikunta



Aivan näinä päivinä pidetään kuntavaalit ja ää-
nestetään ehdokkaita kuntien valtuustoihin. 
Niissä päätetään meitä jokaista koskevista 

arjen asioista terveydenhuollosta hoivapalveluihin, 
peruskouluista aikuiskoulutukseen, kaavoituksesta 
ja liikenneväylistä sekä monista muista asioista. Am-
mattiliitto Pro on saanut vaaleihin jäsenistöstään yli 
300 ehdokasta, joilla on mahdollisuus kertoa toimi-
henkilön ja asiantuntijan näkökulmasta näkemyksiä 
käsiteltäviin asioihin. Pro onkin asettanut tavoitteet, 
joita he voivat nyt tuoda julki ja joihin valituksi tul-
tuaan vaikuttaa. Koko maa tarvitsee kuntiin rohkeita 
päätöksentekijöitä, jotka uskaltavat tehdä vaikeitakin 
päätöksiä esim. nykyisen vaikean työllisyystilanteen 
parantamiseksi. Pron tavoitteista mainittakoon mm. 
kohtuuhintaiset asunnot ja kaavoittaminen sekä lii-
kenne- ja infrahankkeiden järkevät rahoitus- ja toteu-
tusmallit, yhteistyössä jopa kuntarajoja ylittäen.

Me tarvitsemme kohtuuhintaisia ja hyvälaatuisia 
asuntoja. Jo kaavoitusvaiheessa on otettava huomi-
oon asuntojen monimuotoisuuden merkitys. Tämä 
tarkoittaa tiukempia ehtoja tonttien ja asuntojen 

hinnoittelussa, myynnissä ja vuokraamisessa sekä 
vaatimusta eri omistusmuotoisten asuntojen raken-
tamisesta samalle alueelle. Muuten vaarana on, että 
ihmiset olisivat eriarvoisessa asemassa ja syntyisi 
erillisiä vuokra- tai omistusasuntoalueita.

Hyvällä kaavoituksella voidaan vaikuttaa myös 
ihmisten työmatkojen pituuteen, palvelujen saa-
tavuuteen, etätyömahdollisuuksiin sekä yritysten 
toimintaympäristöön. Kaavoituksen päätöksentekoa 
pitäisi parantaa. Julkisen liikenteen kehittäminen 
kasvukeskusten lähettyvillä luo mahdollisuuksia 
asua kauempanakin – eiväthän kaikki voi tai edes 
halua asua ydinkeskustassa. Usean perheenjäsenen 
taloudessa auto on lähes pakollinen varuste kaikessa 
liikkumisessa. Liikenneväylien kunnossapidollisia 
toimia tulisi kehittää, huomioiden nykyisen autokan-
nan lisääntyminen entisestään.

Hankinnoista ja niiden kilpailuttamisesta on nykyi-
sin tarkat määritykset. Niissä tulisi painottaa enem-
män laatukriteerejä sekä eettisiä näkökohtia. Kuntien 
tulee varmistaa, että hankintoja toteuttavat yrityk-
set maksavat työntekijöilleen työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa ja että päätökset ovat ympäristöä 
säästäviä. Kunnissa valmistetaan päivittäin ruokaa 
yli miljoona annosta. Valitsemalla lähiruokaa tuettai-
siin vahvasti kotimaista elintarviketeollisuutta.

Jokainen voi omilla valinnoillaan saada peruspal-
velut säilymään ja edistää hyvinvointiyhteiskunnan 
kehittämistä. Kuntavaaleissa voimme vaikuttaa 
äänestämällä ehdokkaita, jotka toimivat tavoit-
teidemme toteuttamiseksi. Heidän toimintaansa kan-
nattaa seurata koko nelivuotisen istuntokauden ajan.

Äänestämällä vaikutat!

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

2

”Paljon onnea Heto, paljon onnea vaan...”
Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlan kunniaksi olet 
tervetullut kakkukahville toimistoomme, Hämeentie 14, 00520 Helsinki

Keskiviikkona 17.5.2017 klo 14:00-19:00.

Tervetuloa!
Hallitus 



Vuosikokous pidettiin perinteisesti Oy Ostrobotnia Ab:n (Bottan) kabinetissa Töölössä. Kokouksen puheen-
johtajana toimi Tarja Flander ja sihteerinä Hellevi Marjala.  Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden 
tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuu-
vapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Hyväksyttiin myös hallituksen laatima toimintasuunni-
telma ja talousarvio vuodelle 2017.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Tarja Flander, eli hän jatkaa tehtävässään.  Ensim-
mäistä kertaa yhdistyksen historiassa hallitukseen valittiin jäseniä kahdeksan kymmenen sijaan. Valittiin 
myös kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja toimintaa sekä  päätettiin, että yhdis-
tyksen omaa jäsenmaksua ei peritä.

VUOSIKOKOUS 2.3.2017
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Toiminta-avustukset vuodelle 2017
Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle viimeistään 
30.9.2017. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2017 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

PUHEENJOHTAJA 
Flander Tarja  
Suomen Tieyhdistys ry 
Puh. 040 750 7250 
tarja.flander@tieyhdistys.fi
 
HALLITUSJÄSENET
Antinoja Margit
Alfr. Wilen & Co Oy
Puh. 040 708 7336
margit.antinoja@elisanet.fi

Hartikainen Mikko
Valio Oy
Puh. 050 465 6855
mikko.k.hartikainen@welho.com

Hollström Minna (varapuheenjohtaja)  
Caverion Industria Oy
Puh. 040 544 7238
minna.hollstrom@gmail.com

Lindahl Pia 
Valio Oy
Puh. 050 384 0748
pia.lindahl@valio.fi

SIHTEERI
Marjala Hellevi
Heto Pro ry
Toimisto 010 423 6610
heto.helsinki@elisanet.fi

Kuhanen Eija 
Finnlines Oyj
Puh. 040 544 7939
ekuhanen@gmail.com 

Ahvonen-Hartikainen Maria
Valio Oy
Puh. 050 409 4030, 010 3812 243
maria.ahvonen@valio.fi

Heikkinen Päivi 
Puh. 040 556 5053
paivi.heikkinen@luukku.com

Pylkkänen Raili
Työttömyyskassa Pro
Puh. 050 532 5778
rh.pylkkanen@gmail.com

Heto Pro ry:n hallituksen jäsenet ja heidän yhteystietonsa.
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Suomen Turku 8.10.2016
Kiasman edestä Bussin nokka heilahti kohti luonnonkaunista Nuuksiota. Hotelli Nuuksion käynnistä vatsa 
kiittää ruhtinaallisen aamupalabuffetin antimista ja hihassa heiluu Nuuksio -heijastin, mikä on ilmainen 
henkivakuutus näin pimeään aikaan.

Matka ”Tois pual jokke” taittui nopeasti. 
Saimme matkaan hieman lisäjännitystä, sillä kuljettaja luotti navigaattoriin ja ajoi Kakolanmäelle serpentiiniku-
jaa myöten, vaikka olisihan sinne ollut kunnon autotiekin, jonka päässä opas meitä jo odottikin. Hänen tietojensa 
mukaan kukaan ei ole aikaisemmin serpentiinikujaa myöten Kakolan mäelle ajanutkaan varsinkaan linja-autolla.

Eikä jännitys loppunut serpentiinikujalle vaan jännitystä riitti, kuten meille luvattiin. Saatiin jännittävä kier-
ros Kakolan muurien taakse, muurien takana piilevään, yhtä aikaa ahdistavaan ja kiehtovaan maailmaan. 
Mieleen jäi selli no 8, pohjoismaiden kuuluisimman Volvo-Markkasen tarina.
Erään vangin sellin seinällä oleva kirjoitus:
 
”Tervetuloa viiden tähden hotelliimme!!!
• Tarjoamme teille ilmaisen ja ainutlaatuisen loman ja mahdollisimman 

pitkän sellaisen
• Loistavat jokimaisemat
• Päivällinen tarjoillaan lähes sänkyyn asti
• (kaikki) toiveesi toteutetaan nappia painamalla
• Ulkoilusta saat liikuntaa loistavien harrastusmahdollisuuksien kera
• voit tutkia historiallisia muureja myös tältä puolelta aitaa
• loma sisältää matkavakuutuksen
• passia et tarvi”

Lisää vankien tarinoita voi lukea: www.kakolankruunu.fi
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Ravintola Sevilla, Eerikinkatu 23, osoittautui hyväksi ruokapaikaksi. Voimme suositella lämpimästi Turuus 
vieraileville. Itse ehdin käydä Kahvila Fontanassa tapaamassa ystävää ennen ruokailua. 
Mentalisti Pete Poskiparta ei jättänyt ketään kylmäksi. Hänen esityksensä oli ammattitaitoinen ja nerokas 
loppuun asti ajateltu esitys ajatustenluvusta, intuitiosta ja muista mielenihmeistä. Esityksen toteutuksesta 
riitti pohdittavaa paluupäivälle. Tämä on uskomatonta ihmismielen lumoavaa ja kokonaisvaltaista huijausta. 
Tottako esitys on, vaiko silmän lumetta?

Museoalus Suomen Joutsen oli hinattu Turun korjaustelakalle, viimeksi Suomen Joutsen telakoitiin kym-
menen vuotta sitten.
 
Turuus selvisi, ”kummal pual jokke” sijaisee Turun tuomiokirkko, Vanha Suurtori ja TYKS, ”Tois pual 
jokke” on Kauppatori ja nykyinen keskusta. ”Täl pual jokke” on alkuperäinen Turku.

Tuliaiset ja kotiin viemiset mahdollisti suoramyyntimyymälä Someron Pellavakeskus: www.pellavakeskus.fi

Torituvassa meitä varten oli katettu seisova pöytä antimineen.  Uunituoretta saaristolaisleipää oli leivottu 
meitä varten kotiin viemiseksi asti. Lämpimäisleipä kainalossa oli hyvä jatkaa matkaa kotia kohti.
Helsinkiin palasimme hyvissä ajoin hieman etuajassa kotijoukkojen iloksi.

”Jotka tulevat suorinta tietä, saapuvat tyhjin taskuin. Jotka ovat kolunneet kaikki polut,
tulevat säihkyvin silmin, polvet ruvella, outoja hedelmiä hauraassa säkissään. 
Niin se ystäväni on, niin se on, että eksymättä et löydä perille.”
Tommy Tabermann

Riitta Perälä 
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Talvipäivä Salmen kartanolla 4.3.2017
TALVIRIEHA     
4.3.2017
Salmen kartanolla

OHJELMA:
9.00 
 Bussikuljetus, Kiasmalta 
09.30 -10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

 Infotilaisuus 
10.30-12.15 Talvisia leikkejä lapsille ja aikuisille 

10:30-13.00   LOUNAS 
11.30-14.00 Talvisia leikkejä lapsille ja aikuisille 

jatkuu 
  Kasvomaalausta 
10.30-13.00 Makkaranpaistoa  

10.30-13.00 Saappaanheitto  
10.30-14.00 Pilkkimistä  
10.30-14.00 Piirustusta sisätiloissa 

11.00-13.00 Luontopolku lapsille ja aikuisille 

10.00-14.30 SAUNA  
14.15-14.30 Yhteenveto päivästä  

15.00 Paluu Helsinkiin bussikuljetus 

 
 
 
Suunnittelutoimihenkilöt Pro ry             HETO Pro ry               Helsingin Toimihenkilöt Pro ry 

Kuvat: Rosa Korhonen , Päivi Tarvainen ja Vesa Koski



7

B
es

t-O
ffs

et
 S

ys
te

m
s O

y 
20

17Julkaisija:
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

Pääkaupunkiseudun Prolaiset
Pro Pääkaupunkiseudun aluejohtokunta järjestää jäsenilleen ja heidän perheilleen

KESÄTAPAHTUMAN
Lauantaina 2.9.2017

Vastaanotto kello 13.00-14:30. Linnanmäki on auki kello 22:00 asti.            
Sisäänkäynti on Tivolikuja 1 puolelta, josta opastus lippujen ja rannekkeiden jakopisteelle.
 
Tulo-ohje Linnanmäelle https://www.linnanmaki.fi/suunnittele/tulo-ohjeet.    
Opaskartta https://www.linnanmaki.fi/opaskartta.

Elämykselliseen huvitteluun on tarjolla:
Kombo (2 laitelippua ja 2 pelilipuketta) sekä Sea Life –merimaailma, omavastuu 8 €/henkilö.
Jäsenranneke (oikeuttaa pääsyn kaikkiin huvipuistolaitteisiin pituusrajat huomioiden) sekä Sea Life –meri-
maailma, omavastuu 15 €/henkilö.
Huvipuiston määrittämät laitteiden turvarajat https://www.linnanmaki.fi/turvarajat.

Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava jäsenkortin numero, aikuisten ja lasten lukumäärä sekä paikkakunta.

Ilmoittautumiset ainoastaan sähköpostiin, aluejohtokunta.propks@gmail.com perjantaihin 11.8. men-
nessä. Jokaiselle ilmoittautuneelle toimitetaan erikseen vahvistus tapahtumaan mukaan pääsystä sähköpostitse.

Tapahtuman omavastuut ovat Kombo 8 €/hlö ja jäsenranneke 15 €/hlö.
Omavastuuosuudet on maksettava vahvistusviestin saamisen jälkeen tilille FI82 1555 3000 1026 58. 
Viestikenttään nro 6500/8801, jäsenen nimi, montako henkilöä perheestä osallistuu sekä tuleeko Kom-
boja x kpl tai/sekä jäsenrannekkeita x kpl.

Linnanmäellä on käytössä yksi ranneke. Ranneke on tarkoitettu kaikille huvipuistovieraille iästä tai pituu-
desta riippumatta laitteiden turva- ja pituusrajoitukset huomioiden. Puistossa on 10 ilmaislaitetta perheen 
pienimmille (osaan näistä pääsee huoltajan kanssa). Yli 100 cm vieraille suosittelemme ranneketta, koska 
suurin osa laitteista on heille maksullisia. 

Jos ilmoittautumisesi jälkeen et pääsekään osallistumaan tilaisuuteen, muista tehdä peruutusilmoitus sähkö-
postiin aluejohtokunta.propks@gmail.com. Omavastuuosuutta ei palauteta ilman lääkärintodistusta.

Lisätietoa voi kysyä sähköpostitse aluejohtokunta.propks@gmail.com tai Lea Ikoselta puh. 040 505 5477.

Tervetuloa
Pääkaupunkiseudun aluejohtokunta


