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SYYSRETKI TALLINNAAN 9.-10.9.2017

Retkemme alkaa lauantaina Viking Linen terminaalista (Kataja-
nokanlaituri 8) lippujen jaolla. Laivamme on m/s Viking XPRS. 
Olethan paikalla viimeistään klo 11:00.

Laiva kohti Tallinnaa lähtee klo 11:30 ja perillä olemme klo 14:00.  
Satamassa meitä on vastassa opas ja bussi, joka vie meidät tutustu-
maan kauniiseen Sauen kartanoon. Kartano on Viron varhaisklas-
sisen arkkitehtuurin parhaita esimerkkejä. Sen luoja oli Friedrich 
Herman von Fersen. Kierroksen jälkeen nautimme kahvit.

Retken jälkeen majoitumme Metropol -hotelliin. Illallisen nautimme ravintola Spotissa klo 19:00.

Sunnuntaina matkamme jatkuu oppaan johdolla klo 12:00 kierrokselle Kalamajan kaupunginosaan. 
Kalamaja on ollut asutettuna 1300-luvulta lähtien. Ensin paikan valloittivat kalastajat ja kalakauppiaat, viime 
vuosina Kalamajasta on tullut boheemi nuorten ja luovien ihmisten paikka. Kalamaja on se paikka, jossa pää-
see parhaiten aistimaan paikallista elämää. Kiertoajelun päätteeksi on mahdollisuus tehdä ostoksia tai vain 
kierrellä ja katsella. 

Bussi kuljettaa meidät satamaan ja nousemme laivaan. Laivassa meille on varattu Bistro Buffet ja Helsin-
gissä olemme klo 19:00.

Retken hinta on 80 euroa sisältäen matkat, majoituksen, ohjelmat sekä ruokailut.

Henkilökohtaiset ilmoittautumiset 17.7. klo 15:00 mennessä yhdistyksen toimistoon joko sähköpostilla 
heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse numeroon 010 423 6610 ti ja ke klo 14:00-16:00.

Ilmoittautuessasi kerro mahdolliset ruokarajoitteet ja puhelinnumero, josta sinut tavoittaa myös iltaisin. 
Ilmoitathan myös, mikäli sinulla on toive huonekaverista. 

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

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse. Tämän jälkeen omavastuu on maksettava vii-
meistään 24.7. yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68, viite 2820. Jos peruutus tapahtuu 24.7. jälkeen, 
perimme todelliset kustannukset (160 euroa).

Tervetuloa mukaan! 

Virkistystoimikunta 



Toukokuun aikana yhdistyksessämme järjestet-
tiin pari juhlallista tilaisuutta, joihin kutsuim-
me jäsenistöä mukaan. Pidimme 6.5.2017 

kutsuvierastilaisuuden yhdistyksen 100-vuotisen tai-
paleen kunniaksi. Juhlatilaisuus tervehdyspuheineen 
oli Suomen Kansallisteatterin suuren näyttämön läm-
piössä ja sen jälkeen siirryimme pienelle näyttämöl-
le katsomaan Juurihoito-näytelmää. Kutsuvieraina 
olivat yhdistyksemme entisiä puheenjohtajia, entisiä 
ja nykyisiä aktiiveja sekä ahkerasti tilaisuuksiimme 
osallistuvia jäseniämme. Mukana oli myös Proliiton 
edustajia sekä yhteistyökumppaneina toimivien yh-
distyksien jäseniä. Yhdistyksemme toimistossa oli 
avoimet ovet 17.5.2017, jolloin nautimme kakkukah-
vit ja jutustelimme kaikesta mielenkiintoisesta va-
paasti. Lämmin kiitos juhlavieraille sekä toimistom-
me kahvihetkeen osallistujille.

Kesälomakausi on jälleen alkanut. Monille työpai-
koille ovat jo tulleet kesätyöntekijät, joita perehdyte-
tään työntekoon. Nyt on erinomainen mahdollisuus 
kertoa heille Proliiton monipuolisista jäseneduista ja 
tarjota heille jäsenyyttä. Yksi yleisin syy järjestäyty-
mättömyyteen on se, ettei heille ole kerrottu liitosta 
eikä jäseneduista. Siispä nyt niistä kannattaa heille 
rohkeasti kertoa. Hyvät ohjeet löytyvät Proliiton koti-
sivulta www.proliitto.fi. Siellä kerrotaan selkeäsanai-
sesti myös nuorille tarjottavista jäsenyyksistä ottaen 
huomioon eri elämäntilanteet. Suosittelen tutustumaan 
ja hyödyntämään jäsenkampanjoissa! Huomioitte-
han vielä, että jäseneksi liittyvän työntekijän lisäksi 
liittymisestä hyötyy myös jäsenhankkija. Proliitolla on 
edelleen meneillään Kaveri kans! -kampanja, joka on 
voimassa toistaiseksi. Jokainen uuden jäsenen hank-
kinut saa 40 euron lahjakortin, kunhan oma ja uuden 
jäsenen jäsenmaksu on asianmukaisesti maksettu ja 
muut ehdot täyttyvät. Uuden jäsenen liittymislomak-
keen voi täyttää kätevästi sähköisenä.

Ensi syksynä järjestämme useita tilaisuuksia, joista 
kerromme tässäkin lehdessä. Ajankohdat kannattaa 
merkitä jo kalenteriin ja toimia ilmoituksissa annet-
tujen ohjeiden mukaisesti. Voitte osallistua myös 
Pron Aluejohtokuntien järjestämiin koulutuksiin ja 
tapahtumiin. Niistä löytyy tarkemmat tiedot Proliiton 
sivulta Proplussasta. Tulemalla mukaan saa hyödyl-
listä tietoa omaan työhön ja arkeen sekä voi verkos-
toitua muiden saman henkisten kanssa. Tapaamme 
mahdollisesti syksyn monissa tilaisuuksissa!

Mukavaa alkanutta kesää!

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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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



Avoimet ovet yhdistyksen toimistolla 17.5.2017

YHDISTYKSEN 100-VUOTISJUHLA 
KANSALLISTEATTERISSA 6.5.2017
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Ennakkotieto:
Perinteinen koulutusristeily Tukholmaan järjestetään 3.-5.11.2017. Luennoitsijana mm. Annemarje 
Salonen Proliitosta. Lisätietoa seuraavassa Heto -lehdessä. 

Kuvassa yhdistyksen hallitus  
v. 2017-2018 (vasemmalta lukien):
Maria Ahvonen-Hartikainen, Raili 
Pylkkänen, Mikko Hartikainen, Tarja 
Flander, Pia Lindahl, Margit Antinoja, 
Päivi Heikkinen, Minna Hollström ja 
Eija Kuhanen 



Tärkeää tietoa: 

Lauantaina 2.9.2017 Pro Pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uudenmaan järjestämästä LINNANMÄKI –
perhetapahtumasta ja ilmoittautumisista!

Aiemmin ilmoittelussa ollut sähköpostiosoite (aluejohtokunta.propks@gmail.com) ei ole käytössä. 
Pyydämme tekemään ilmoittautumiset ohjeiden mukaan: paakaupunkiseutu@proalueet.fi.

HUOM. Pyydämme tekemään ilmoittautumisen uudelleen, jos olet jo ilmoittautunut aiemmin käytössä 
olleeseen e-mailiin. 

Tapahtumaan liittyvää lisätietoa voi tarvittaessa kysyä sähköpostitse paakaupunkiseutu@proalueet.fi.

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään osallistumisvahvistus. 

Ammattiliitto Pron tervehdyksen 
100-vuotisjuhlassamme esitti sopimusalavastaava 

Päivi Westerlund:
Arvoisa juhlaväki, yhdistyksen toimijat ja jäsenet

Olemme tänään juhlimassa Heto Pro ry:n 
100-vuotista taipaletta Suomen ay-liikkeen eteen-
päin viejänä.

Yhdistyksenne perustettiin v. 1917 toukokuussa. 
60-luvulla kirjoitetussa historiikissanne mai-
nittiin toukokuun 1917 olleen erityisen kylmä, 
satoihan lunta myös vappuna 2017. 60-luvulla 
yhdistyksen haasteina mainittiin mm. nuorten 
saaminen mukaan ay-toimintaan. Sama haaste on 
nykyäänkin.

Koko vuoden 1917 ajan Suomea koetteli lakkoaalto, joka aiheutti turvattomuutta toimihenkilöiden keskuu-
dessa. Tästä syystä 2.7.1917 perustettiin Suomen Teollisuusvirkailijoiden Liitto STL.

Yhdistyksenne Heto on ollut elinvoimainen ja erittäin aktiivinen yhdistys koko olemassa olonsa ajan. Yhdis-
tys lukeutuu Pron suurten yhdistysten joukkoon. Yhdistyksenne on toiminnassaan huolehtinut jäsentensä 
edunvalvonnassa usealla taholla, mm. liiton hallituksessa, piiritoiminnassa, aluetoiminnassa sekä tehnyt 
yhteistyötä toisten yhdistysten kanssa. Yhdistys on myös kouluttanut sekä yhdistyksen edunvalvojia, että 
jäseniään. 

Olette pitäneet yllä nuorisotoimintaa varmistaaksenne edunvalvonnan tulevaisuuden jatkossakin. Tähän 
työhön ei kuitenkaan pystytä ilman aktiivisia yhdistystoimijoita ja siitä syystä haluamme antaa erityiskiitok-
set sekä entisille, että nykyisille yhdistyksen aktiiveille, jotka ovat antaneet työpanoksensa ay-toimintaan.

Tänä vuonna on merkkivuosi, jolloin me saamme juhlia Heton sekä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia. 
Toivotamme teille menestystä myös tulevaisuudessa edunvalvontatyössä. Uskomme yhdistyksenne pärjää-
vän hyvin jatkossakin nykypäivän tuomien haasteiden keskellä.
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Julkaisija:
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

EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS 
MAJVIKISSA

Ammattiliitto Pron edustajisto piti sääntömääräisen kevätkokouksen 19.-20.5.2017 Majvikissa, Kirkkonum-
mella ja kokoontui käsittelemään vuoden 2016 tilinpäätöstä. Yhdistyksestämme osallistui kokoukseen neljä 
edustajaa. Kokouksessa voitiin todeta liiton talouden olevan vakaalla pohjalla. Suurin osa toiminnan kuluista oli 
henkilöstökuluja, koska työ on asiantuntijatyötä. Prolaisten sopimusten neuvottelu ja työehtojen neuvominen on 
työvoimavaltaista. Neuvontapalvelut vastaavat joka arkipäivä työsuhdekysymyksiin ja vuositasolla noin 10 000 
jäsentä saa apua ongelmiinsa. Liitto työllisti keskimäärin 156 henkilöä viime vuonna. Liitto järjestää koulutusta, 
tiedotusta ja jäsentilaisuuksia sekä tarjoaa monipuoliset jäsenedut. Kulua syntyy myös toimitiloista, laitteista 
ja tietohallinnosta. Varat Pro on käyttänyt järkevään sijoitustoimintaan ja ne ovat karttuneet vuosikymmenien 
aikana. Sijoituksista kertyneet voitot palautuvat liiton ja Pron työttömyyskassan toimintaan. Näin toimien on 
jäsenmaksun taso pystytty pitämään alhaisena. Edustajisto hyväksyi kokouksessaan Ammattiliitto Pron konser-
nin tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016.

Edustajisto laati myös julkilausuman, jossa tyrmätään Suomen hallituksen vaatimukset nollalinjasta palkanko-
rotuksissa. Hallituksen päätökset, joilla on heikennetty palkansaajien ostovoimaa, leikattu lomakorvauksia sekä 
pidennetty työaikaa ovat täysin ristiriitaisia työllisyystavoitteisiin nähden. Vastuullista työllisyyspolitiikkaa olisi 
työttömien koulutukseen panostaminen ja palkkatuen käytön lisääminen. Suomen talouden tasapainottamisessa 
tärkeintä on työllisyysasteen nosto. Toimenpiteiden tulee olla ihmisiä tukevia ja kannustavia, ei kiusaavia ja 
nöyryyttäviä. Koska Proliiton jäsenten toimialojen tuottavuudessa on eroja, kunkin alan palkankorotustavoitteet 
määritellään neuvottelukunnissa syksyllä ja ne julkistetaan aloittain eri aikaan.

Tarja Flander

Edustajiston varsinainen jäsen
Palvelusektori

Tuhatmuotoisen elämän laulu:
tuhatkasvoisen kohtalon laulu,
sama kuitenkin ajasta aikaan

kuin kierto auringon,
yks` yhteinen kaikelle sille,

mikä syntyy ja häviää.
Sävel vaihtuu ja laulajat,

mutta ei katoa laulu, se jää.
 

– Uuno Kailas –


