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Ilmoittauduthan heti mukaan
KOULUTUSRISTEILYLLE TUKHOLMAAN

3.-5.11.2017 Viking Line, m/s Mariella

Perjantaina sopimusala-asiamies Päivi Makkonen Ammattiliitto 
Prosta luennoi työajasta ja vuosilomalaista sekä kertoo työmarkkina-
tilanteesta.

Lauantaina kehittämisasiantuntija, VTT, FM Sikke Leinikki 
TJS Opintokeskuksesta kertoo meille neuvottelu- ja esiintymistai-
dosta, puheenpidosta sekä miten ehkäistä esiintymisjännitystä.

Lauantaina on myös suosittu työsuhdeklinikka. Siellä voit keskustella henkilökohtaisista työ- ja muista 
lakineuvontaa vaativista asioista ja saada ohjeita ongelmatilanteisiin.

Matkan hinta 60 euroa sisältää:
Majoituksen A-luokan kahden hengen hyteissä
Viking buffet ruokajuomineen ja meriaamiaiset mennen tullen
Kokoustilassa kahvibuffet

Lauantaina Privat Shopping –hetki klo 10:30-11:30 laivan Taxfreessä, johon pyydetään ilmoittautumiset 
ennakkoon. Lauantaina vapaata aikaa klo 14:00 asti.

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset mahdollisimman pian (1.9. mennessä)  
heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti ja ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Mikäli matkan peruutus 
tapahtuu 13.10. jälkeen, perimme matkan todelliset kustannukset (159€).

Ilmoittautuessasi kerro syntymäaikasi, toiveesi hyttikaverista ja puhelinnumero/sähköpostiosoite, mistä 
sinut tavoittaa myös iltaisin. Ilmoita myös, mikäli osallistut Privat Shopping -hetkeen. 

Osallistumisvahvistuksen saat 2.9. mennessä sähköpostilla tai puhelimitse, jonka jälkeen matka on 
maksettava 22.9.mennessä yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68, viitenumero 2820. Yksityiskohtainen 
matkaohjelma lähetetään vahvistuksen mukana.

Muistathan ottaa passin tai uudenaikaisen henkilökortin mukaan. Satamissa on ollut matkustusasiakir-
jojen tehotarkastuksia.

Lippujen jako on klo 15:30-17:00 Katajanokan satamassa.
Laiva lähtee klo 17:30.

Tervetuloa!
Hallitus



Tämän vuoden vuosiloman sijoittaminen läm-
pimään ajankohtaan on ollut varmasti jokai-
selle haasteellista. Toki alueellisiakin eroja 

löytyy – onhan viime vuosina yllättäen pohjoiset La-
pin tunturit kylpeneet helteisessä säässä, kun taas Uu-
dellamaalla on satanut rakeita ja tuullut voimallisesti. 
Juuri kesän sää on saanut mediassa paljon huomiota. 
Alkusyksyn kauniit kelit ovat korvanneet paljon ja 
kun muisti on lyhyt, tämänkin vuoden kesästä kaiken 
kaikkiaan tuli lämmin ja aurinkoinen.

Katseet kääntyvät kohti syksyä ja työmarkkinaneu-
votteluja. Niissä mielenkiinnon saa neuvottelut pal-
kankorotuksista, työelämän kehittämisestä, sosiaali-
turvasta ja sosiaalivakuutusmaksuista. Työpaikoilla 
ammatillista osaamista, sen ylläpitämistä ja kehittä-
mistä sekä työhyvinvointia tulee edistää, jotta työn-
tekijät jaksavat tehdä pitkiä työuria. Neuvotteluja 
käydään myös mm. henkilöstön edustajien aseman ja 
tiedonsaannin parantamisesta, 0-sopimusten epäkoh-
tien korjaamisesta ja palkkatasa-arvon edistämisestä. 
Paikallinen sopiminen varmasti lisääntyy, jonka joh-
dosta syntyy lisää työpaikkakohtaisia sopimuksia. 

Muuttuva työelämä tuo siis omat haasteensa ja ne on 
otettava monin tavoin huomioon pitkällä aikavälillä.

Tulevana syksynä yhdistyksemme järjestää mielen-
kiintoisia tilaisuuksia. Teatteri-ilta komedian parissa 
viihdyttää meitä joulukuussa. Jo marraskuussa perin-
teisellä koulutusristeilyllä saamme kuulla mm. työ-
markkinaneuvottelujen tilanteesta sekä vinkkejä, 
miten kehittää esiintymistaitoa ja ehkäistä jännitystä. 
Jokaiselle voi tulla mahdollisuus onnittelupuheen 
pitämiseen perhejuhlissa tai perustelujen kertomi-
seen neuvottelutilanteessa työpaikalla. Silloin varma 
esiintyminen ja selkeä äänenkäyttö saa paremmin 
kuulijoiden huomion itse asiaan. Risteilyn ilmoitus 
lähetettiin poikkeuksellisesti jäsenille erikseen säh-
köpostitse. Ilmoitus löytyy myös kotisivultamme ja 
tästä lehdestä.

Pro+:ssa kannattaa selailla sivustoja. Sieltä saattaa 
löytyä aivan arkeenkin liittyviä vinkkejä hyödynnet-
täväksi. Aluejohtokunnat järjestävät jälleen tilaisuuk-
sia alueensa jäsenille. Tulossa on Excel- ja Word-
ohjelmien käyttökoulutusta, jotka tukevat nopeaa 
työskentelyä. Proliiton Linkedln- webinaarissa kuul-
laan, miten ladata verkkopalveluun oma ansioluette-
lonsa ja annetaan opastusta palvelun hyödyntämiseen 
muutenkin työnhaussa. Verkoston kautta on mah-
dollisuus saada työtarjouksia ja työnantajilla löytää 
työntekijöitä. Nykyisessä työnhaussa on tunnettava 
verkostot ja siksi on hyvä osata käyttää erilaisia jär-
jestelmiä markkinoidakseen itseään uuden työn löy-
tämiseksi.

Suosittelen lämpimästi osallistumaan ja kehittämään 
omaa osaamista.

Aktiivista syksyä kaikille!

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

2

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



Maria Jotuni
KULTAINEN VASIKKA

12.12.2017 klo 19:00
Helsingin Kaupunginteatteri

pieni näyttämö, Eläintarhantie 5
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Maria Jotunin ”Kultainen vasikka” sijoittuu ensimmäisen maailmansodan aikaan. Komedia, jossa eletään 
kuin viimeistä päivää. Niin elettiin lähes sata vuotta sitten ja niin eletään nytkin.

Näytelmä kertoo epävakaiden olojen ja puutteen keskellä keinottelemaan ryhtyvistä ihmisistä, joiden 
unelma nopeasta rikastumisesta ja sen tuomasta turvasta sokaisee. Kaikki on kauppatavaraa, myös rakkaus.

Lippu ja väliaikatarjoilu maksavat Heton jäsenelle 20 euroa ja avecille 45 euroa (jäsen+1 avec), jäsenet ovat 
etusijalla.

Henkilökohtaiset varaukset 1.11. klo 16:00 mennessä joko sähköpostilla heto.helsinki@elisanet.fi tai 
puhelimitse yhdistyksen toimistoon klo 14:00 – 16:00 (ti ja ke) numeroon 010 423 6610.
Ilmoittautuessasi kerro myös puhelinnumerosi josta sinut tavoittaa iltaisin.

Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 100 jäsentä, liput arvotaan. 

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse ilmoittautumisajan loputtua. 
Tämän jälkeen lippu/liput on maksettava viimeistään 8.12. yhdistyksen tilille Sampo FI30 8000 1801 3534 68,  
viite 2820. 
Mikäli peruutus tapahtuu 8.12. jälkeen, perimme todelliset kustannukset (45 euroa)

Liput jaetaan teatterin aulassa ennen esitystä klo 18:15–18:45.

Tervetuloa!
Virkistystoimikunta   



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

Pron aluejohtokuntien järjestämiä seminaareja Pron 
Pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uudenmaan alueen jäsenille
Ilmoitukset ja lisätiedot löytyvät Pro+:sta. Ilmoittautumiset tehtävä ilmoituksissa 

olevien ohjeiden mukaan sähköpostiin paakaupunkiseutu@proalueet.fi .

4.10.2017 klo 16:30 Word ja PowerPoint, Pro Pasilan koulutustila. Ilmoittautuminen 27.9.2017 mennessä. 
Koulutuksen tavoite on perehdyttää osallistujat Microsoft Office tuoteperheen Word ja PowerPoint -ohjel-
mien peruskäyttöön.  Omavastuu 10 euroa mikäli tarvitset tietokoneen.

18.10.2017 klo 16:30 Excel, Pro Pasilan koulutustila. Ilmoittautuminen 11.10.2017 mennessä. 
Koulutuksen tavoite on perehdyttää osallistujat Microsoft Excel-ohjelman peruskäyttöön. 
Omavastuu 10 euroa mikäli tarvitset tietokoneen.

Ammattiliitto Pron järjestämä webinaari kaikille jäsenille
21.9.2017 klo 18:00 – 19:00 LinkedIn työnhakijoille - verkostoidu helposti, hauskasti ja tehokkaasti

Työpaikkoja löytää helpommin, jos on ammatillisia kontakteja hyödynnettävänä. LinkedIn on hyvä väline 
työelämäverkostoitumiseen. Se on henkilöstöammattilaisten suosiossa, helppo käyttää sekä joustava omi-
naisuuksiltaan. Tähän työkaluun tallennat kätevästi osaamisestasi sellaista tietoa, mitä haluat tuleville työn-
antajayrityksillesi näyttää. Tule verkkoluennolle kuulemaan asiasta lisää.  
 
Webinaariin voit osallistua omalta tietokoneeltasi käsin, tarvitset hyvän verkkoyhteyden ja kaiuttimet tai 
kuulokkeet. Muutamaa päivää ennen koulutusta saat sähköpostiisi vahvistusviestin sekä ohjeet webinaariin 
osallistumiseksi. Koulutus on maksuton ja se on tarkoitettu Pron jäsenille. 

Ilmoittautumaan pääset kirjautumalla Proplussaan / klikkaa otsikko Pro koulutus ja tapahtumat / valitse 
Jäsenille / ja sivun alalaitaan avautuu lista, josta voit valita haluamasi koulutuksen.


