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Lähde kanssamme
KOULUTUSRISTEILYLLE TUKHOLMAAN

28.-30.10.2016
Silja Line, M/S Silja Serenade

Perjantaina Ammattiliitto Prosta, edunvalvontayksikön kehittämispäällikkö Annemarje Salonen 
luennoi työajasta, paikallisesta sopimisesta ja pitää ajankohtaiskatsauksen ay-asioista.

Lauantaina Suomen Mielenterveysseurasta, projektisuunnittelija Sirpa Väänänen kertoo, miten 
huumori, ilo ja nauru vahvistavat mieltä. Luento keskittyy mielen hyvinvointiin ja sitä vahvistaviin 
tekijöihin.

Lauantaina on mahdollisuus käydä työsuhdeklinikalla. Siellä voi keskustella 
henkilökohtaisista asioista ja
saada neuvontaa ongelmatilanteisiin.

Matkan hinta on 60 euroa ja sisältää:
Majoituksen A-luokan kahden hengen hyteissä
Grande buffet ruokajuomineen ja meriaamiaiset mennen tullen
Kokoustilan kahvibuffet ja luennot

Lauantaina on vapaata aikaa klo 14:00 asti.

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset 15.9. klo 15:00 mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai 
puhelimitse ti ja ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Mikäli matkan peruutus tapahtuu 22.9. jälkeen, 
perimme matkan todelliset kustannukset (217€).

Ilmoittautuessasi kerro syntymäaikasi, toiveesi hyttikaverista ja puhelinnumero/sähköpostiosoite, mistä
sinut tavoittaa myös iltaisin.

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse, jonka jälkeen matka on maksettava 
22.9. mennessä yhdistyksen tilille FI3080001801353468, viitenumero 2820. Yksityiskohtainen matka-
ohjelma lähetetään vahvistuksen mukana.

Laiva lähtee klo 17:00 Olympiaterminaalista (os. Olympiaranta 1, Hki).
Lippujen jako on klo 15:00-16:30.

Tervetuloa!
Hallitus



Kesäkuun alussa liitot neuvottelivat julkisen 
tahon kanssa kilpailukykysopimuksesta ja 
se saatiin myönnytyksin sovittua. Tällä ker-

taa pakkolaeilta, veronkorotuksilta ja lisäleikkauksilta 
vältyttiin. Tavoitteena on parantaa suomalaisen työn 
ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luo-
da uusia työpaikkoja. Kilpailukykysopimus pitää si-
sällään monia palkansaajien työehtoihin kohdistuvia 
heikennyksiä, joita ovat mm. työajan pidentyminen 
24 tunnilla eli kolmella työpäivällä vuodessa, eläke- ja 
työttömyysvakuutusmaksujen korottuminen – työn-
antajilla vastaavasti aleneminen, julkisen sektorin lo-
marahojen leikkaaminen kolmen vuoden ajan, palk-
katason säilyminen samana vuonna 2017. Vastineeksi 
sovittiin mm. paikallisen sopimisen edistämisestä ja et-
tei sairauskarenssia toteuteta, ehdollisina: aikuiskoulu-
tustuesta ja työterveyshuollon palveluista työttömäksi 
jääneelle puolen vuoden ajan. Maan hallituksen lupaa-
mien verokevennyksien on tarkoitus lisätä palkansaa-
jien ostovoimaa ja parantaa työnteon kannattavuutta. 
Ajan kuluessa voimme itse todeta, kuinka nämä käy-

tännössä toimivat. Rohkeille päätöksille on annettava 
mahdollisuus.

Ammattiliitto Pron edustajistovaalit ovat juuri alka-
neet. Ne käydään 10.8.-5.9.2016. Yhdistyksellemme 
on tärkeää, että saisimme vaaleissa läpi ehdokkaan, 
joka voisi kertoa yhdistyksemme näkökannat edusta-
jiston kokouksissa. Molemminpuolinen tiedon kulku 
olisi taattava. Tämä toisi toimintaan uusia katsan-
toja. Edustajisto päättää monista merkittävistä liiton 
asioista. Se vahvistaa Pron toimintalinjat, valitsee 
liiton puheenjohtajan ja valvoo hallituksen toimintaa. 
Se vahvistaa mm. tilinpäätöksen ja myöntää vastuu-
vapauden vastuuvelvollisille. Lisäksi se päättää myös 
jäsenmaksun suuruudesta. Kokouksissa käsitellään 
muitakin liiton toimintaan vaikuttavia asioita, joista 
yhdistyksemme olisi hyvä tietää ajoissa.  

Viime aikoina on saatu lukuisia kertoja kuulla medi-
asta yt:stä ja työpaikkojen vähenemisistä. Mieleeni 
onkin tullut työntekijöiden jaksaminen kovan paineen 
alla. Näin kesälomakauden päättyessä toivottavasti 
me kaikki olemme osanneet rentoutua ja ladata 
akkuja syksyn aherrukseen. Yhdistyksemme järjestää 
lokakuun lopulla jälleen perinteisen koulutusristeilyn 
Tukholmaan. Siellä saamme kuulla arjen työelämässä 
huomioitavia asioita, mutta myöskin vinkkejä mielen 
hyvinvointiin ja sen ylläpitämiseen. Fyysisen hyvin-
voinnin rinnalle on hyvä keksiä itselle sopivia ajatus-
malleja, joilla löytää mielen tasapaino. Luennoitsijat 
ovat alansa osaajia.

Olkaamme aktiivisia ja äänestetään 
ehdokkaitamme!

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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Toiminta-avustukset vuodelle 2016
Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle viimeis-
tään 30.9.2016. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2016 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
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VAIVAAKO KIIRE, UUVUTTAAKO ARKI?
Tule koulutukseemme pohtimaan, mitä voimme itse tehdä, jotta elämä 
sujuisi jouhevammin. Mietimme yhdessä juuri sinulle sopivia ratkaisuja 
ajan hallintaan ja työhyvinvoinnin kohentamiseen. Kouluttajana toimii TJS 
Opintokeskuksen kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki.

Tilaisuus järjestetään 22.9.2016 klo 17.00 Bottalla (Chydenius-kabinetti), 
Töölönkatu 3. Aluksi on tarjolla iltapalaa. 

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset 23.8 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 10 euroa. Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu maksetaan yhdistyksen 
tilille FI3080001801353468 viitenumerolla 2820. Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi 1.9. jälkeen, 
perimme tilaisuuden todelliset kulut 42 euroa. 

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

Tervetuloa!
Koulutustoimikunta

Osallistumisen peruutus
Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi Heton tilai-
suuteen, ilmoita siitä välittömästi sähköpostilla heto.hel-
sinki@elisanet.fi tai soita tilaisuuden järjestäjälle, jonka 
puhelinnumeron löydät tapahtuman vahvistusviestistä.

Kun ilmoitat ajoissa peruutuksesta, pyrimme löytämään 
tilalle toisen henkilön osallistumaan tapahtumaan. 

Vakuutusyhtiö Turva korvaa peruuntumisen vain sairas-
tumisen johdosta, jolloin tarvitset lääkärintodistuksen ja 
laskun yhdistykseltä.

Haluathan Heto-lehden myös jatkossa?
Heto-lehti siirtyy tämän vuoden aikana sähköiseen muotoon ja 
painetusta lehdestä luovutaan. 
Päivitä sähköpostiosoitteesi: www.proliitto.fi  →  Pro+  →  
Kirjaudu Proplus-palveluun  →  Omat tiedot  → Siirry jäsentietoihin  →  Sähköposti 1. 
Näin varmistat Heto-lehden saannin,  kun siirrymme sähköiseen julkaisuun.
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ANNA 
ÄÄNESI 

KUULUA!

TEOLLISUUSSEKTORI

53  Hartikainen Mikko

Työpaikka:
Valio Oy

Luottamustoimet:
Heto Pro ry, hallituksen ja koulutustoimikunnan jäsen
Pron Edustajiston varajäsen

Motto: 
Sen minkä lupaan, hoidan.

Tutustu edustajistoehdokkaisiin tarkemmin Pro+ Vaalikoneessa. 

PALVELUSEKTORI

51  Flander Tarja

Työpaikka: 
Suomen Tieyhdistys ry

Luottamustoimet: 
Pro-vastaava, yhdistyksen puheenjohtaja,
Pro Pääkaupunkiseudun aluejohtokunnan jäsen
Pron Edustajiston varajäsen

Motto: 
Kannustaen, vaikuttaen ja jaksaen - myös työelämässä!

EDUSTAJISTOVAALIT 
10.8.-5.9.2016.

Jokaiselle prolaiselle lähtee 10. elokuuta äänestyskirje, josta löytyvät ohjeet 
sähköiseen äänestämiseen. Myös postitse on mahdollista äänestää. Äänestys päättyy 

5. syyskuuta kello 16.

EDUSTAJISTOEHDOKKAAT:
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TEOLLISUUSSEKTORI

54  Hollström Minna

Työpaikka: 
Caverion Industria Oy

Luottamustoimet: 
varaluottamusmies
EWC-edustaja
STTK:n paikallistoimikunnan jäsen
Heto Pro ry, varapuheenjohtaja ja tiedotustoimikunnan jäsen
Pron Edustajiston varajäsen

Motto: Kysyvä ei tieltä eksy

TEOLLISUUSSEKTORI

55  Janné Ari

Työpaikka: 
Atos

Luottamustoimet: 
Pääluottamusmies

Motto: 
Vappu on marssimista varten ja STOP SSS:lle

TEOLLISUUSSEKTORI

56  Kieleväinen Jukka

Työpaikka:
HKScan Finland Oy

Luottamustoimet:
Toimihenkilöiden luottamusmies
EWC-edustaja
Elintarviketeollisuuden neuvottelukunnan jäsen
 
Motto: 
Järjestys ennen kaikkea!



Proliitto ja Heton nuorisotoimikunta osallistui 
Vantaan Hakunilassa järjestettyyn hupimieliseen 
juoksutapahtumaan. Seitsemännessä Extreme Run 
-tapahtumassa Vantaalla oli jälleen reilut 4500 
osallistujaa. Juoksutapahtumassa suuren huomion 
veivät hullunkuriset asusteet, joihin ihmiset olivat 
pukeutuneet.

Extreme runin lenkki ei ollut mahdottoman pitkä – 
kahdeksan tai kuusitoista kilometriä tai sen verran 
kuin osallistuja tahtoi juosta – mutta matkan var-
rella oli esteitä. Osallistujat pääsivät esimerkiksi 
ylittämään romuautoja, kiipeilemään pitkin Goljatin 
portaita eli valtavaa metallitelinettä ja ryömimään 
läpi putkien. Hiki ei silti jäänyt vaivaamaan, sillä 
juoksijoiden piti selvitä myös vaahtokylvystä, lumi-
tykeistä ja joen poikki.

Positiivishenkinen, mutta reittiprofiililtaan erittäin 
rankka joko 8km tai 16km estejuoksu 2016 oli nyt 
takana. Jalkoja pakotti sekä kroppa oli täysin poikki. 
Huh, mikä fiilis! Mahtavinta lopussa oli hakea 
mitali merkkinä suorituksen loppuun viemisestä, ja 
se mitali pysyi kaulassa koko illan!

Prolaisia osallistui kaiken kaikkiaan viitisenkym-
mentä. Juoksu oli myös samalla hyväntekeväi-
syysjuoksu. Kerätyt rahat lahjoitettiin liikuntara-
joitteisille nuorille, jotta liikkuminen olisi kaikille 
mahdollista. 

Jos yhtään mietit osallistumista tapahtumaan ensi 
vuonna niin SUOSITTELEN lämpimästi!

Johanna Kantanen

NUORISO EXTREME RUNISSA 21.5.2016
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Bussimme lähtee Kiasman edestä klo 8:00 (Mannerheimintie). Aamiaisen nautimme Hotelli Nuuksiossa, 
josta jatkamme matkaa kohti Turkua. Aluksi teemme n. kaksi tuntia kestävän kierroksen Kakolan legendaa-
riseen vankilaan. Kaikkiin vankilarakennuksiin ei enää pääse, mutta tarjolla on ainutlaatuinen mahdollisuus 
tutustua Kakolan muurien takana piilevään, yhtä aikaa ahdistavaan ja kiehtovaan maailmaan. Kierros päät-
tyy vankilanjohtajan talolle, jossa on tarjolla Kakolan kakkua ja kaffetta peltimukista. Samalla voi tutustua 
näyttelyyn, jossa on esillä esineistöä ja puhuttelevia kuvia vankilan historiasta.

Kierroksen jälkeen majoitumme n. klo 14 hotelli Cumulukseen ydinkeskustassa. Päivällinen on klo 17 
alkaen ravintola Sevillassa. Seuraavaksi siirrymme seuraamaan Mentalisti Pete Poskiparran uusinta show-
esitystä Domino-teatteriin. Näemme ja koemme ajatustenlukua, ohjattua intuitiota ja muita mielenihmeitä. 

Sunnuntaina aamiaisen jälkeen on vuorossa opastettu kiertoajelu Turussa. Sitten suuntaamme Pellavakes-
kukseen Somerolle, jossa myös ruokailemme. Pellavakeskus on paikallisten ja lähialueiden tuottajien viih-
tyisä ja kodikas suoramyyntimyymälä. Laadukkaissa tuotevalikoimissa on tuotteita yhteensä yli sadalta eri 
kädentaitajalta. Helsinkiin palaamme klo 18 mennessä.

Retken hinta on 100 euroa/jäsen. Hinta sisältää matkat, majoituksen, ruokailut, opastetun Kakolan kier-
roksen ja kiertoajelun sekä Mentalistin esityksen.

Henkilökohtaiset ilmoittautumiset 24.8. klo 16:00 mennessä yhdistyksen toimistoon joko sähköpostilla 
heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse numeroon 010 423 6610 ti ja ke klo 14:00–16:00. Mikäli ilmoittau-
tuneita on enemmän kuin 50 Heto Pron jäsentä, osallistujat arvotaan.

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse 24.8. illalla. Tämän jälkeen omavastuu on mak-
settava viimeistään 31.8. yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68, viite 2820. Jos peruutus tapahtuu 31.8. 
jälkeen, perimme todelliset kustannukset (228 euroa).

Ilmoittautuessasi kerro puhelinnumerosi, josta sinut tavoittaa iltaisin sekä mahdolliset ruoka-aineallergiasi 
ja toiveesi huonekaverista.

Tervetuloa! 
Virkistystoimikunta

TURUN TAIKAA 8.-9.10.2016



Aloitamme tilaisuuden kahvilla klo 13:30 hotelli Seurahuo-
neen (Kaivokatu 12) kokoustiloissa, missä pääekonomisti 
Ralf Sund STTK:sta tulee kertomaan meille ajankohtaisia 
asioita talous- ja työmarkkinoilta.

Sundin osuuden jälkeen n. klo 17:30 siirrymme ravintola 
Virgin Oiliin (Mannerheimintie 5). Nautimme buffet -illalli-
sen (klo 18.00 – 19.30), jonka aikana näemme kolme lyhyttä 
show’ta. Illan pääshow ”Night in Chicago” alkaa klo 20.00 
(kesto n. 50 min. väliaikoineen). Show’n jälkeen on mahdol-
lista jäädä viettämään iltaa myös pitempään. 

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset 26.9. 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 (illallinen on seiso-
vasta pöydästä). 

Tilaisuuden omavastuu on 30 euroa. Osallistumisvahvis-
tuksen saatuasi omavastuu maksetaan yhdistyksen tilille 
FI3080001801353468 viitenumerolla 2820. Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi 15.10. jälkeen, 
perimme tilaisuuden todelliset kulut 99 euroa. 

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

Tervetuloa mukaan! 
Koulutustoimikunta  
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16Julkaisija:
Heto Pro ry
Hämeentie 14, 00530 Helsinki

Päätoimittaja:
Tarvainen Päivi, p. 050 374 0080,  
sähköposti paivi.k.tarvainen@gmail.com

Taittaja:
Finne Johannes

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

Toimikunta:
Kaila-Helminen Terhi, p. 050 336 1144
Hollström Minna, p 040 544 7238

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

SUND & SHOW & DINNER 
Hotelli Seurahuone ja Virgin Oil (Night in Chicago) 19.11.2016


