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Toiminta-avustukset vuodelle 2020
Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle 30.9. 
mennessä. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2020 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

Torstaina 5.3.2020 klo 17:30
Oy Botta Ab, os. Museokatu 10, 00100 Helsinki

Esillä sääntöjen 13 §:n määräämät asiat:
• esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan-/tilintarkastajien lausunto
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille
• vahvistetaan hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020
• valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2020
• päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä huomioiden 9 §:n määräykset ja valitaan hallituksen 

muut jäsenet
• valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkavan 

vuoden tilejä ja toimintaa
• päätetään yhdistyksen mahdollisen oman jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa
• valitaan yhdistyksen ehdokkaat Ammattiliitto Pron edustajistovaaliin
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jäsenkortit tarkistetaan jäsenyyden varmistamiseksi.

Ennakkoilmoittautumiset kahvitarjoilua varten 26.2. klo 16:00 mennessä 
heto.helsinki@elisanet.fi tai ti-ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. 

Tarjoilu alkaa klo 16:30.

Tervetuloa!
Hallitus

Heto Pro ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 



Alkanut vuosi on ollut poikkeuksellinen sää-
oloiltaan. Lunta on satanut vain nimeksi ja 
pakkasta on usein vain öisin. Toivottavasti 

saamme pääkaupunkiseudullekin lunta ja pakkasta, 
jotta pääsemme harrastamaan talvilajeja. Perinteisen 
Talvipäivän ulkoilmalajit voivat tänä vuonna olla 
haastavat toteuttaa, mutta onneksi tapahtumaan on 
vielä hetki aikaa ja lumitilanne voi parantua.

Miten paljon onkaan tapahtunut viimeisen puolen 
vuoden aikana eduskunnassa ja työmarkkinoilla. 
Suomen pääministeri vaihtui valtion omistajaoh-
jauksessa olevan Posti Oyj:n kohun jälkeen ja nyt 
maassa on nuori naispääministeri. Koko hallitus ei 
kuitenkaan kaatunut, vaan ministerivaihdoksia tapah-
tui siten, että nyt ensimmäistä kertaa historiassa on 
istuva naisministerienemmistö. On aika myös työ-
markkinaneuvotteluille ja sillä rintamalla kuohuu. 
Millainen lakkokevät on tulossa, riippuu hyvin paljon 
neuvottelupöydän tiukoista väännöistä. Moni liitto on 
jättänyt vuoden alussa lakkovaroituksen ja valtakun-
nansovittelija on mukana sovitteluissa. Viime syk-

synä saimme huomata, että työnantajapuolelta esitet-
tiin käsittämättömät työehtojen heikennykset, jotka 
löivät työntekijäpuolen täyteen taisteluvalmiuteen. 
Tämän työehtosopimusneuvottelukierroksen odotet-
tiin olevan vaikea, mutta ei ennakoitu työehtosopi-
muksien täyttä romuttamista ja paikallisen sopimisen 
kortin käyttöä. Työntekijäpuolen esittämät ehdot ovat 
maltilliset, mm. työhyvinvointiin, koulutukseen ja 
luottamusmiehen tiedonsaantiin liittyviä parannuksia 
sekä palkankorotustaso, jolla nostettaisiin ostovoi-
maa. Listalla on myös tiukka vaatimus kilpailuky-
kytuntien poistosta, josta työnantajapuoli ei ole halu-
kas luopumaan. Joissakin yrityksissä kiky-tunteja ei 
ole käytössä ja se tuo oman haasteensa tilanteeseen. 
Ammattiliitto Pro tiedottaa kotisivullaan tilanteesta 
ja lähettää tiedotteet suoraan jäsenistölle. Avoimella 
tiedottamisella kenttä saa tietää neuvottelutilanteesta 
nopeasti ja tarvittaessa reagoida liiton asettamilla yli-
työkielloilla ja viimeisenä vaihtoehtona työtaisteluin. 
Neuvottelut ovat vielä kesken, joten seurataan tark-
kaan niiden edistymistä.

Maaliskuun alussa pidetään vuosikokous, jossa vali-
taan alkaneelle vuodelle yhdistyksen puheenjohtaja 
ja hallitus sekä edustajaehdokkaat elokuussa järjes-
tettäviin Ammattiliitto Pron edustajistovaaleihin. On 
tärkeää, että jäsenistö kokoontuu päättämään sopi-
vista henkilöistä näihin luottamustoimiin. Samalla 
todetaan tilinpäätös ja kuullaan toimintakertomus 
viime vuodelta ja toimintasuunnitelma jo alkaneelle 
vuodelle. Yhdistyksemme toimikunnilla on suunnit-
teilla kevätkaudella jäsenistölle kohdennettuja, mie-
lenkiintoisia tapahtumia. Niistä kerrotaan tässä ja 
myöhemmin ilmestyvissä Heto-lehdissä, tarvittaessa 
erillisillä sähköpostitiedotteilla ja Proplussassa koti-
sivullamme. Päivitättehän muuttuneet yhteystietonne 
itse Proplussassa, jotta yhdistyksemme ja liiton tie-
dotteet tulevat perille. Muistattehan, että Pron alue-
johtokunnat järjestävät alueensa jäsenille seminaareja 
työllistymisestä ja hyvinvointia edistävistä aiheista. 
Kannattaa osallistua myös näihin tilaisuuksiin. 

Aktiivista toimintavuotta kaikille,

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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1. JOHDANTO
Vuosi 2019 oli yhdistyksen 102. toimintavuosi. Toi-
minta alkoi tammikuussa hallituksen ja toimikuntien 
jäsenien seminaarilla, jossa käytiin läpi vastuut, vel-
voitteet ja talousohjesääntö sekä tehtiin toimintaker-
tomukset edelliseltä vuodelta.
 
Helmikuussa järjestimme jälleen kahden muun yhdis-
tyksen kanssa perinteisen talviulkoilupäivän Rastilan 
kartanolla, aivan Helsingin keskustan tuntumassa ja 
hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Lunta 
oli juuri sopivasti ja pieni pakkassää ohjatun toimin-
nan järjestämiseen ja yleiseen ulkoiluun. Perhetapah-
tumassa oli mahdollisuus tutustua lumikenkäilyyn, 
tehdä potkukelkkasprinttejä sekä lumiveistoksia tar-
koin suunniteltujen työkalujen avulla. Ohjelmassa oli 
myös lumigolfia, tossupalloilua ja perinteinen luon-
topolkuvisailu. Lapsille oli kartanon sisätiloissa jär-
jestetty askartelua ja väritystä. Kartanon ruokalassa 
nautimme ravitsevan keittolounaan ja ulkona grillistä 
sai kuumia makkaroita. Tapahtumassa oli kaikkiaan 
109 osallistujaa, Heton jäseniä perheineen osallistui 
51 henkeä.

Touko- ja marraskuussa yhdistyksemme edustajiston 
jäsenet osallistuivat Pasilassa Pro Pääkaupunkiseu-
dun ja Länsi-Uudenmaan Aluejohtokunnan järjes-
tämiin keskustelutilaisuuksiin ennen Ammattiliitto 
Pron edustajiston kokousta. Tilaisuudet olivat koh-
dennettu alueen yhdistyksille ja niissä esiteltiin liiton 
budjetti sekä keväällä toimintakertomus edelliseltä 
vuodelta ja syksyllä toimintasuunnitelma seuraa-
valle vuodelle. Edustajamme olivat Pron edustajiston 
kokouksissa paikalla Majvikissa, Kirkkonummella.

Maaliskuussa puheenjohtaja osallistui Pron Aluetoi-
mijoiden koulutukseen Majvikissa, Kirkkonummella.

Huhtikuun lopulla yhdistyksemme puheenjohtaja oli 
Pron järjestämillä Puheenjohtajapäivillä, Ruoholah-
dessa ja seminaariristeilyllä. Siellä saimme kuulla 
ajankohtaisista liiton asioista ja julkisen sektorin liit-
tymisen tilanteesta. Löytöretkeilijä, vuorikiipeilijä 
Pata Degerman luennoi värikkäästi mielenkiintoisen 
Etelämantereen valloittamisesta. Seminaarissa käsi-
teltiin myös pienryhmissä jäsenhankintaa ja viestin-
tää sekä kokemuspohjalta käsiteltiin liiton jäsenmak-
supalautusmallia.

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Syyskuun lopulla järjestimme jäsenillemme perintei-
sen jäsenkoulutustapahtuman, joka pidettiin risteilynä 
Tukholmaan. Matkan ensimmäisenä päivänä Pron 
lakimies Päivikki Uimonen kertoi ajankohtaiset asiat 
liiton toiminnasta ja palvelusektorin johtaja Minea 
Pyykönen työehtosopimuskierroksien kuulumiset. 
Seuraavana päivänä Päivikiltä oli mahdollisuus saada 
henkilökohtaista neuvontaa ja ohjeita työ- ja muista 
lakineuvontaa vaativista asioista työsuhdeklinikalla. 
Samaan aikaan Minea luennoi omien voimavarojen 
löytämisestä ja opasti meitä istumatyöntekijän ja 
autoilijan jumppaan. Tapahtumaan osallistui 48 hen-
kilöä.

Lokakuun alussa puheenjohtaja osallistui Pron jär-
jestämään yhdistystoiminnan kehittämisseminaariin 
Majvikissa. Siellä ryhmätyöt toivat esille hyvän vertai-
lupohjan eri yhdistysten asioiden hallintaan ja verkos-
toitumista yhdistysten välille. Myöhemmin lokakuussa 
hallituksen ja toimikuntien jäsenet kokoontuivat teke-
mään toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Suurten 
yhdistysten kokous oli tänä vuonna Helsingissä. Tilai-
suudessa saimme kuulla eduskunnan varapuhemies 
Tuula Haataista ja europarlamentaarikko Eero Heinä-
luomaa. Saimme tutustua myös juuri avattuun Mall of 
Triplan Beach´iin, josta varmasti muodostuu nuorison 
suosima ajanviettopaikka.

Marraskuussa yhdistyksemme kummiasiamies Tiina 
Korjula Prosta vieraili toimistollamme kertomassa 
jäsenmaksupalautemallista ja samalla toimme omia 
huomioitamme julki palautemalliin ja liiton siitä tie-
dottamiseen. Saimme häneltä vinkkejä toimintaamme 
ja kuinka laittaa asiakirjat Proplussaan omille sivus-
toillemme. Hän esitteli myös yhdistyksen vuosikel-
lon, josta voi seurata yhdistyksiltä vaadittavien toi-
mintojen aikataulutusta.

Yhdistyksemme myönsi perinteistä, vuosittaista 
toiminta-avustusta työpaikkaosastoille. Niitä myön-
nettiin hakemuksesta kahdeksalle. Tästä mahdolli-
suudesta kerrottiin Heto-lehdissä. Luottamusmiehille 
lähetettiin kirje, jossa kerrottiin toiminta-avustuksen 
hakemisesta ja kannustettiin tekemään aktiivisesti 
jäsenhankintaa. Vierailuja jäsenien työpaikkojen 
lähettyville ei ehditty tekemään, mutta tapaamisista 
oltiin kyllä yhteydessä pariin luottamusmieheen.



2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 1971. 
Vähennystä edelliseen vuoteen oli 99. 

3. KOKOUKSET
Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin yksi; vuosiko-
kous 7.3.2019 Oy Ostrobotnia Ab, Chydenius-salissa. 
Vuosikokouksessa esitettiin ja vahvistettiin edellisen 
vuoden tilinpäätös, toimintakertomus, kuultiin tilin-
tarkastajien lausunto sekä myönnettiin vastuuvapaus 
tilivelvollisille. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyt-
tiin yhdistyksen uudet säännöt, Pron mallisääntöjen 
mukaisiksi julkisen sektorin vuoksi. Lisäksi käytiin 
läpi vuodelle 2019 laadittu toimintasuunnitelma. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Flander 
ja hallitukseen 10 jäsentä.

4. HALLITUS
Yhdistyksen hallitus kokoontui järjestäytymiskoko-
uksen lisäksi 10 kertaa. Hallituksen jäsenet ja heidän 
osallistumisensa kokouksiin (suluissa).

Puheenjohtaja
Flander Tarja (10)

Hallitusjäsenet
Antinoja Margit (8)
Ahvonen-Hartikainen Maria (9)
Hartikainen Mikko (10)
Heikkinen Päivi (9)
Hollström Minna (7)
Häyrinen Erja tammi-helmikuu (2)
Kalenius Anu maalis-joulukuu (7)
Kuhanen Eija (8)
Kuhanen Riitta (10)
Lindahl Pia tammi-helmikuu (1)
Pulkkinen Sini maalis-joulukuu (5)
Virtanen Kirsi maalis-joulukuu (6)

5. TOIMIKUNNAT
5.1 Koulutustoimikunta
Toimikunta järjesti viisi onnistunutta tilaisuutta vuo-
den 2019 aikana. Yksi suunniteltu koulutustilaisuus 
peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Helmikuussa järjestetyssä koulutusillassa Ammatti-
liitto Pron kehittämispäällikkö Annemarje Salonen 
kertoi liiton ajankohtaisista asioista. Osallistujilla 
oli mahdollisuus esittää kysymyksiä luennon aikana. 
Illan päätteeksi keilattiin yhdessä. Tilaisuuteen osal-
listui yhdeksän henkilöä.

Huhtikuussa järjestettiin koulutusristeily Tallinnaan. 

Menomatkalla kuultiin Ammattiliitto Pron työympä-
ristö- ja tasa-arvokouluttaja Tanja Lehtorannan luento. 
Tallinnassa vietetyn päivän jälkeen palattiin illaksi takai-
sin Helsinkiin. Koulutusristeilylle osallistui 26 henkilöä.

Lokakuussa tehtiin tutustumisvierailu Suomen Pankin 
rahamuseoon, jossa kuultiin rahamuseon toiminnasta 
ja Suomen Pankin tehtävistä. Lisäksi näyttelyssä oli 
esillä eri aikakausilla Suomessa käytössä olleita rahoja. 
Vierailun jälkeen oli yhteinen ruokailu Ristorante 
Rodolfossa. Ennen illallista yhdistyksen puheenjohtaja 
kertoi yhdistyksen toiminnasta ja tulevista tapahtu-
mista. Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä.

Marraskuussa järjestettiin vierailu Eduskuntataloon, 
jonka aikana tutustuttiin Eduskuntatalon tiloihin ja 
toimintaan kansanedustaja Suna Kymäläisen ja hänen 
avustajansa Anniina Tellan johdolla. Kierroksen jäl-
keen kuultiin vierailutilassa kansanedustajan työstä 
sekä ajankohtaisista, eduskunnan käsittelyssä olevista 
asioista. Tilaisuuteen osallistui 13 jäsentä, joilla oli 
mahdollisuus esittää kysymyksiä Suna Kymäläiselle. 
Keskustelua herättivätkin mm. HSL:n lippu-uudistus, 
Suomen tiestön kunto, kohtuuhintainen asuminen ja 
eduskunnan käytännöt. Vierailun jälkeen siirryttiin 
Bistro Manuun illalliselle.

Marraskuun loppuun suunniteltu koulutustapahtuma 
ja brunssi Pasilassa peruuntui vähäisen osallistuja-
määrän vuoksi. 

Joulukuussa tutustuttiin Kaupungintalon ravintolaan, 
jossa kuultiin aluksi rakennuksen mielenkiintoisesta 
historiasta. Tutustumisen jälkeen nautittiin illallinen 
ja katsottiin esitys ”Sähkeet Uutiskomedia Show”, 
jossa saatiin katsaus vuoden 2019 tapahtumista huu-
morilla höystettynä. Tilaisuuteen osallistui 13 jäsentä.

Toimikuntaan kuuluivat Mikko Hartikainen (koulu-
tussihteeri ja hallituksen edustaja), Maria Ahvonen-
Hartikainen, Minna Hyvönen ja Anu Kalenius. 

5.2 Nuorisotoimikunta
Toimikunta järjesti kaksi tilaisuutta vuoden aikana ja kaksi 
tilaisuutta peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 

Keväällä pidettiin suunnittelupalaveri yhteistyöstä 
Pro Opiskelijat ry:n kanssa. Jatkoimme yhteydenpi-
toa sähköpostitse. 

Syyskuulle suunniteltu kaupunkiseikkailu Foxtrail jou-
duttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi.



Marraskuussa järjestettiin Brewmaster -kahvikurssi 
Johan & Nyströmin Konseptimyymälässä Helsingin 
Kanavarannassa. Kurssin aikana tutustuimme eri kah-
vimaihin, kahvilaatuihin ja makuihin. Opimme, miten 
lajike, maaperä ja sadonkorjuumenetelmä vaikuttavat 
kahvin makuun. Maistelimme useita erilaisia alkuperä-
kahveja sekä opettelimme uuttamaan kahvia pour over 
-menetelmällä. Tilaisuuteen osallistui 20 jäsentä.

Joulukuussa keräännyimme Hartwall Arenalle 15-vuo-
tisjuhlaansa viettävään Raskasta Joulua -konserttiin. 
Kuuntelimme miten korkealta ja kovaa voi laulaa jou-
lulauluja ja miten nopeasti Nisse-polkka taipuu. Hil-
jennyimme Ave Marian tahdissa ja katselimme, kun 
matkapuhelimien valot loistivat tähtinä ylintä riviä 
myöden pitkin hallia. Konsertissa nähtiin kovatasoinen 
joukko kotimaisia ja kansainvälisiä metalli- ja rocklau-
lajia tulkitsemassa raskaammiksi versioiksi sovitettuja 
joululauluja. Lavalle nousivat mm. Marko Hietala, 
Floor Jansen, JP Leppäluoto, Antony Parviainen sekä 
Bernie Shaw. Tapahtuma taltioitiin ja esitettiin TV4 
-kanavalta jouluna. Tilaisuus oli jäsenhankinnallinen 
ja siihen osallistui yhteensä 24 henkeä.

Tammikuun 2020 alkuun suunniteltu Jokerit-SKA 
Pietari jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamää-
rän vuoksi.

Toimikuntaan kuuluivat Kirsi Virtanen (nuorisovas-
taava ja hallituksen edustaja), Sini Pulkkinen ja Tanja 
Rissanen. 

5.3 Tiedotustoimikunta
Vuoden aikana julkaistiin neljä sähköistä Heto-leh-
teä. Niissä tiedotettiin ajankohtaisista ay-asioista, 
tilaisuuksista ja retkistä. Lisäksi jäsenille lähetettiin 
muutamia kertoja erillisiä sähköpostitiedotteita tilai-
suuksista ja muistutettiin tapahtumiin ilmoittautumi-
sesta.
 
Toimikunta päivitti kotisivuja, josta löytyy mm. tie-
toa yhdistyksestä, ilmoitukset tilaisuuksista ja jul-
kaistut Heto-lehdet.

Toimikuntaan kuuluivat Margit Antinoja (tiedotus-
sihteeri ja hallituksen edustaja), Minna Hollström ja 
Erja Häyrinen.

5.4 Virkistystoimikunta
Kevätkauden tapahtumamme suuntautuivat pääkau-
pungin kulttuurikohteisiin.

Maaliskuussa tutustuimme oppaan johdolla Taidekoti 
Kirpilään Pohjoisella Hesperiankadulla. Se on ainut-
laatuinen yksityiskodissa sijaitseva taidemuseo, joka 
esittelee intohimoisen taiteenkeräilijän kokoelmaa ja 
yläluokkaista elämää 1900-luvun jälkipuoliskon Hel-
singissä. Museokierroksen jälkeen siirryimme kol-
men ruokalajin päivälliselle ravintola Eliteen, joka on 
Suomen oloissa ainutlaatuinen kulttuuri- ja taiteilija-
ravintola. Tapahtumaan osallistui 26 jäsentä.

Kesäkuussa pääsimme nauttimaan hurmaavan haus-
kaa ilonkorjuujuhlaa UIT-ilottelua ”Herkkua kuin 
heinänteko” Linnanmäen Peacock-teatterissa. Osal-
listujia oli 37 henkilöä.

Lokakuulle suunniteltu Turun retki edellytti toteutu-
akseen 30 hengen ryhmää. Koska ilmoittautuneita oli 
vähemmän, retkeä ei voitu valitettavasti toteuttaa. 

Kauden päätteeksi katsoimme Helsingin Kaupun-
ginteatterissa ”Parasta elämässä ” -näytelmän. Martti 
Suosalon mestarillinen monologi oli surullisen hauska 
ja toiveikas kertomus kroonisesti masentuneen äidin 
pojasta. Tilaisuuteen osallistui 35 henkilöä.

Toimikuntaan kuuluivat Päivi Heikkinen (johtokun-
nan edustaja), Eija Kuhanen ja Riitta Kuhanen.

6. MUU TOIMINTA
Yhdistyksen edustukset:

PRO 
Flander Tarja, Pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uuden-
maan aluejohtokunnan varajäsen

Edustajiston varsinaiset jäsenet
Flander Tarja, palvelusektori (Edustajiston 3. varapj.)
Hartikainen Mikko, teollisuussektori
Hollström Minna, teollisuussektori
Kieleväinen Jukka, teollisuussektori

Edustajiston varajäsen
Janné Ari, teollisuussektori

Neuvottelukunnan jäsenet
Kieleväinen Jukka, elintarvikeala
Partista Nora, pahvin- ja paperinjalostusala

STTK
Hollström Minna, Vantaan ja Keski-Uudenmaan pai-
kallistoimikunta (VAKU)



1. JOHDANTO
Kokoomayhdistyksemme tavoitteina ovat toimikun-
tia apuna käyttäen edunvalvonnallisten tilaisuuksien 
järjestäminen ja jäsenhankintaan sekä jäsenpitoon 
kohdentuvat tapaamiset toiminta-avustusta saavien 
työpaikkaosastojen ja luottamusmiesten kanssa. 
Yhdistyksemme tekee suunnitelman, miten aktivoi-
daan jäseniä osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin 
ja hankkimaan uusia jäseniä omalta työpaikalta. 
Yhdistyksemme tukee työpaikkaosastoja ja Pro-
klubeja rahallisella toiminta-avustuksella, jonka saa 
hakemusta vastaan. Avustuksen määrä on 25 euroa/
yhdistyksen jäsen/vuosi. Näin työpaikkaosasto tai 
Pro-klubi voi järjestää työpaikallaan omia kokouksia 
ja muuta toimintaa. Jäsenillä on myös mahdollisuus 
kirjallisesti anoa samaa avustusta johonkin maksul-
liseen tilaisuuteen, joka ei ole Heto Pron järjestämä.  
Yhdistyksemme edustajat tulevat osallistumaan liiton 
järjestämiin yhdistystapahtumiin, mm. puheenjoh-
tajapäiville ja alueelliseen yhdistysseminaariin sekä 
yhdistysten yhteiseen kehittämispäivään. Tulemme 
edelleen kehittämään yhdistyksen tilikarttaa sekä 
valvomaan toimintakertomuksen ja –suunnitelman 
toteutumista. 

Yhteistyö toimikuntien kesken tulee jatkumaan tii-
viinä. Panostamme jäsenhankintaan osana jäsenhuol-
toa sekä teemme suunnitelman jäsenhankinnan ja 
jäsenpidon edistämiseksi liiton tavoitteiden mukai-
sesti. Luottamusmiehille lähetetään kirjeitä toimin-
tavuoden aikana, joissa kannustetaan jäsenhankin-
taan työpaikalla. Jäseniä muistutetaan Heto-lehdessä 
jäsenhankinnasta ja Pron jäsenhankintakampanjasta, 
jossa uuden jäsenen liittymisestä liittoon palkitaan 
kauppaketjun lahjakortilla. Valitsemme edunvalvon-
tavastaavan, joka on yhteydessä jäsenistön luottamus-
miehiin ja työsuojeluvaltuutettuihin ja koordinoi ns. 
yritystapaamisia työpaikkojen lähistölle. Tapaamiset 
ovat jäsenhankinnallisia ja tiedottavia tilaisuuksia ja 
niihin kutsutaan yrityksen hetolaisten jäsenien lisäksi 
järjestäytymättömiä työntekijöitä. Siten panostamme 
vuoden teemavuoteen, eli jäsenhankintaan ja jäsenpi-
toon. Edunvalvonnallisissa asioissa ohjaamme luotta-
musmiehiä ja jäseniämme ottamaan yhteyttä suoraan 
Ammattiliitto Pron sopimusala-asiamiehiin.  

Yhteistyötä tiivistetään yhdistysten ja aluejohto-
kuntien kanssa tulevana toimintavuotena. Yhdis-

tyksemme on mukana järjestämässä joka vuosi 
helmi-maaliskuussa perinteistä Talvipäivä-perheta-
pahtumaa kahden muun yhdistyksen, Helsingin Toi-
mihenkilöt Pro ry:n ja Suunnittelutoimihenkilöt Pro 
ry:n kanssa. Pyrimme saamaan osallistujiksi yhteensä 
yli 100 henkeä. Vuosittainen jäsenkoulutustapahtuma 
toteutetaan syys-lokakuussa ja tavoitteena on saada 
reilu 60 jäsentä osallistumaan. Tarjoamme myös 
muille yhdistyksille mahdollisuutta osallistua järjes-
tämiimme erilaisiin tilaisuuksiin. Kannustamme jäse-
niämme osallistumaan liiton koulutustilaisuuksiin ja 
webinaareihin sekä aluejohtokuntien tarjoamiin työl-
listymisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviin 
seminaareihin. Aluejohtokuntien tapahtumiin jäse-
nellä on mahdollisuus osallistua joko asuinpaikkansa 
tai työpaikan sijainnin mukaan. Yhdistys ottaa huo-
mioon liiton hallinnon ja edustajiston tekemät pää-
tökset, noudattaa liiton ja yhdistyksen sääntöjä sekä 
yhdistyslakia. 
 
2. HALLINTO
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjes-
tetään kerran vuodessa helmi-maaliskuun aikana. 
Kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 
sekä hallitus, jossa on enintään 10 jäsentä. Lisäksi 
esitetään ja vahvistetaan tilinpäätös, vuosikertomus 
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma.

3. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimikausi 
on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen teh-
tävänä on johtaa yhdistystä sääntöjen, yhdistyksen 
kokousten ja liiton päätösten mukaisesti. Hallitus 
hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, laatii 
toiminta- ja taloussuunnitelman sekä huolehtii kir-
janpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta. Hallitus 
voi nimetä avukseen tarvittavia toimielimiä, joiden 
tehtävät määrittelee hallitus. 

4. TOIMIKUNNAT
Koulutustoimikunta
Koulutustoimikunnan tilaisuuksien tavoitteena on jä-
senten innostaminen ja mielenkiinnon herättäminen 
yhteiskunnallisiin ja edunvalvonnallisiin asioihin. 
Toimikunta järjestää vuoden aikana vähintään neljä 
tilaisuutta, joissa kerrotaan mm. liiton tarjoamista 
jäseneduista ja yhdistyksen tapahtumista. Alkuvuo-
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Proliiton jäsenetuja
Ammattiliitto Prolla on kotisivullaan paljon jäsenistölleen tarjoamia jäsenetuuksia, mm. koulutuksia ja 
tapahtumia, vakuutuksia, neuvontaa lakiasioissa ja matkailuun liittyviä etuja. Kannattaa tutustua ja käyttää 
hyödyksi.  Niistä löytyy tarkempaa tietoa https://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/jasenedut

Liitolla on edelleen jäsenhankintaan liittyvä Kaverille kans´ -kampanja. 
Suosittele Pron jäsenyyttä työkaverillesi tai ystävällesi. Kaverin liityttyä 
jäseneksi, saat 40 euron S- tai K-ryhmän lahjakortin. 
Ohjeet löytyvät https://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/suosittele-jasenyytta

desta maaliskuussa suuntamme risteilylle Tallinnaan, 
jonka aikana Ammattiliitto Pron jäsenkouluttaja pitää 
Vähänks’ ollaan Pro! -koulutuksen. Virkistystoimi-
kunnan kanssa on suunnitteilla yhteinen kevätretki 
toukokuussa Porvooseen. Selvitämme mahdollisuut-
ta päästä lokakuussa vierailulle yritykseen, jossa on 
yhdistykseemme kuuluvia jäseniä. Marras-joulukuul-
le suunnittelemme Show & Dinner –tapahtumaa. Ti-
laisuuden alkuun pyydämme luennoitsijaksi STTK:n 
edustajaa kertomaan ajankohtaisesta työmarkkinati-
lanteesta. 

Nuorisotoimikunta 
Toimikunta järjestää kaksi tapahtumaa vuoden 2020 
aikana, jotka ovat ensisijaisesti suunnattu yhdistyksen 
nuorisojäsenille. Kevätkaudella suunnitteilla jääkiek-
ko-ottelu ja syyskaudelle murhamysteeri-illallinen 
mahdollisuuksien mukaan tai vierailu The Helsinki 
Distilling Company:n tislaamolla. Näiden vuoden 
päätapahtumien lisäksi järjestetään pienempiä iltati-
laisuuksia resurssien mukaan. Yhteistyötä jatketaan 
ja kehitetään Pro Opiskelijat ry:n kanssa. Toimikunta 
tiedottaa tapahtumista myös www.facebook.com/he-
topronuoriso -sivuillaan. 

Tiedotustoimikunta 
Heto-lehti julkaistaan sähköisesti 3-5 kertaa vuo-
dessa. Sen ilmestymisestä lähetetään linkki jäsenien 
sähköposteihin. Lehdissä julkaistaan ilmoituksia ja 
ennakkotietoa tulevista tapahtumista sekä jäsenien 
kirjoittamia juttuja toteutuneista tilaisuuksista. Tar-
vittaessa kerrotaan myös muista ajankohtaisista työ-
markkina-asioista. Lehti julkaistaan Proplussassa 
yhdistyksen kotisivuilla ja tallennetaan dokumentti-
pankkiin. Kotisivuilla päivitetään myös tapahtuma-
kalenteria. Ajankohtaisista asioista ja tapahtumista 
tiedotetaan erillisillä sähköpostiviesteillä.  Vuosiko-

kouksessa valitut ehdokkaat edustajistoon esitellään 
erillisessä kotiin postitettavassa Vaaliextrassa. 

Virkistystoimikunta 
Toimikunta haluaa pitää huolta jäsenistön hyvinvoin-
nista järjestämällä erilaisia tapahtumia ympäri vuo-
den. Maaliskuun alkupuolella järjestetään iltatilaisuus 
pääkaupunkiseudun kulttuurikohteeseen. Kevätret-
ken kohteena on päiväretki Porvooseen toukokuussa 
ja tapahtuma toteutetaan yhdessä koulutustoimikun-
nan kanssa. Syyskauden avaa elokuun lopussa päivän 
kestävä sokkoretki. Perinteeksi muodostunut teatteri-
ilta pidetään Helsingissä joulukuussa. 

5. MUU TOIMINTA
Yhdistys on aktiivinen, jotta saamme edustajamme 
Ammattiliitto Pron alueelliseen yhteistoimintaan, 
edustajistoon ja hallintoon, sektorikohtaisiin neu-
vottelukuntiin sekä STTK:n alue- ja paikallistoimi-
kuntiin. Edustajiston vaalit pidetään syksyllä 2020 ja 
ehdokasasettelu on ajankohtainen vuosikokouksessa. 

6. TALOUS
Yhdistys saa toimintaansa varat Ammattiliitto Prolta, 
kun liiton asettamat tavoitteet toteutuvat. Yhdistyk-
sen talous keskittyy kaikessa tarjoamaan jäsenis-
tölle mielenkiintoisia ja tiedottavia koulutuksia sekä 
työ- ja muuta hyvinvointia edistäviä tilaisuuksia, 
myös ay-aiheisia infohetkiä. Lisäksi taloudessa on 
huomioitu jäsenhankinnallinen toiminta luottamus-
miesten ja työsuojeluvaltuutettujen kannustamisena 
sekä työpaikkatoiminnan ja Pro-klubien rahallinen 
tukeminen työpaikalla tapahtuvaan jäsentoimintaan. 
Yhdistys laatii vuosittain talousarvion toiminnasta. 
Toimikunnat toimivat talousarviossa kerrotun budje-
tin puitteissa. Jos jokin tilaisuus peruuntuu, on silloin 
mahdollisuus järjestää korvaavia tilaisuuksia.



Huom. ennakkotietoa!
Lauantaina 16.5. koulutus- ja virkistystoimikunnan yhdessä järjestämä päiväretki Porvooseen sekä Haikon 
kartanoon.Tarkemmat tiedot seuraavassa Heto-lehdessä.

Jäsenkoulutukset 
(Webinaarit) 
Kevät 2020 

Koulutukset ovat Pron jäsenille maksuttomia.

Tiimin johtaminen ja hyvä esimiestyö
Ajankohta: 27.2. klo 18-19
Kouluttajana toimii MTV Uutisten entinen päätoimittaja, nykyinen itsenäinen yrittäjä Anu Kuistiala

Kestävä kulutus ja ilmastonmuutos
Ajankohta: 17.3. klo 18-19
VINKKI: Kokoa porukka työpaikaltasi ja katsokaa webinaari yhdessä. Tähän webinaariin voit kutsua mukaan 
myös ei-prolaisia työkavereitasi. Pro tarjoaa teille kahvin ja pullat. Mikäli kiinnostuit, niin ota yhteyttä 
koulutus@proliitto.fi 10.3. mennessä, niin sovitaan käytännön järjestelyistä.
Kouluttaja: asiantuntija Elina Ovaskainen, Motiva Oy

Osaaminen esiin!
Ajankohta: 1.4. klo 18.00-19.00
Kouluttajat: Anna-Maria ‘Ama’ Leogrande (FM, KK) ja Minna Rantama (YTK, VTM)

Arjen talousvinkkejä – säästöä järkevillä kulutusvalinnoilla
Ajankohta: 16.4. klo 18-19
Kouluttaja: Kuluttajaekonomisti, Kuluttajaliiton varapääsihteeri Paula Pessi

Ergonomiaa aivotyöhön
Ajankohta: 22.4. klo 18-19
Kouluttaja: Virpi Kalakoski, johtava tutkija, Työterveyslaitos

Ilmoittaudu eTapahtuman kautta jäsennumerolla. Jos linkki ei toimi niin kopioi osoite: 
https://pro.etapahtuma.fi/fi-fi/Tapahtumakalenteri/Tapahtumakalenteri-Julkinen

Tapahtumakalenterissa myös tarkemmat tiedot webinaarien sisällöistä.



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

Päivikki ja Sakari Sohlbergin toivomuksen mukaisesti heidän 
Kauppiaankatu 11:ssa jugendtalon ylimmässä kerroksessa sijanneesta 
kodistaan tehtiin kotimuseo, joka avasi ovensa yleisölle vuonna 2003. 
Kotimuseon tarkoitus on säilyttää pariskunnan koti sellaisena kuin se 
heidän eläessään oli ja tarjota yleisölle mahdollisuus kokea aikamatka 
1900-luvun tyypillisessä porvariskodissa. Sohlbergien koti on esineiden 
aarreaitta, joka sisältää esineistöä aina viime vuosisadan alkupuolelta 
lähtien. Kodissa on havaittavissa molempien lapsuudenkotien 
interiöörien vaaliminen. Huoneita koristavat maalaukset ovat valtaosin 
1800-luvun lopulta 1980–luvulle. Teoksia ei ole aiemmin esitelty 
julkisesti. Vierailu sisältää reilun tunnin pituisen opastuskierroksen.

Kokoontuminen klo 16:50, Kauppiaankatu 11 A 7, 00160 Helsinki

Kierroksen jälkeen tarjoillaan kolmen ruokalajin päivällinen Salutorget -ravintolassa, joka on vilkas ja 
mutkaton kohtauspaikka merellisen Kauppatorin kulmalla, Helsingin historiallisessa keskustassa. Ravintolan 
sykkivä sydän on vanhaan kauppiastaloon rakennettu, upea jugendtyylinen pankkisali.

Tilaisuuden hinta on 25 euroa/jäsen.

Sitovat ilmoittautumiset 19.2. klo 16:00 mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse yhdistyksen 
toimistoon ti ja ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti. 
Kerro erityisruokavaliosi ja puhelinnumero, josta sinut tavoittaa myös iltaisin. Huom. Ryhmään mahtuu 
enintään 15 henkilöä ja mikäli ilmoittautuneita on enemmän arvomme osallistujat. 

Osallistumisvahvistuksen saat ilmoittautumisajan päätyttyä. Vahvistuksen jälkeen on tapahtuman  omavastuu 
25 euroa maksettava viimeistään 26.2. yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68,
viite 2820. Mikäli omavastuuta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, katsomme ilmoittautumisesi 
peruuntuneeksi. Jos peruutus tapahtuu 26.2. jälkeen, perimme todelliset kustannukset (65 euroa). 

Tervetuloa! 
Virkistystoimikunta

PÄIVIKKI JA SAKARI SOHLBERGIN 
KOTIMUSEO JA

RAVINTOLA SALUTORGET
kulttuuri-ilta Helsingissä

keskiviikkona 18.3.2020 alkaen klo 17:00


