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Torstaina 7.3.2019 klo 17:30
Oy Ostrobotnia Ab, os. Museokatu 10, 00100 Helsinki

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

muille vastuuvelvollisille
• esitetään hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019
• valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019
• 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
• hyväksytään Ammattiliitto Pron ennakkotarkastetut liiton uudet mallisäännöt yhdistyksen 

säännöiksi
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jäsenkortit tarkistetaan jäsenyyden varmistamiseksi.

Ennakkoilmoittautumiset kahvitarjoilua varten 27.2. 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 paukkunut pakkasilla ja lu-
mipyry tuonut kaivattua valoisuutta pimeään 
vuodenaikaamme. Nyt on hyvät mahdolli-

suudet myös pääkaupunkiseudulla päästä nauttimaan 
perinteisistä talviurheilulajeista.

Kevään eduskuntavaalit lähestyvät ja paneelikes-
kusteluja voi käydä kuuntelemassa erilaisissa tilai-
suuksissa ja seurata TV:stä. Nyt kannattaakin olla 
tarkkana, miten ehdokkaat ja heidän edustamansa 
puolueet lupaavat kehittää Suomea ja mm. työnte-
kijöiden etuja seuraavat neljä vuotta. Ammattiliitto 
Pro on puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta sil-
läkin on omat vaaliteemat, joissa on vahva sanoma 
jäseniemme hyvinvoinnin ja kehittämisen edistämi-
seksi. Suomessa työelämän kehittäminen on lähes 
pysähdyksissä ja jäämässä muiden maiden kehityk-

sestä jälkeen. Siksi omaa osaamista on päivitettävä 
jatkuvasti. Työaikajärjestelyt eivät jousta riittävästi 
elämäntilanteen mukaan, eikä työlainsäädännössä 
huomioida tarpeeksi henkisiä kuormittavuustekijöitä. 
Näihin liitto esittää uudistuksia yhteistoimintalakiin 
ja työsuojelulainsäädäntöön. Työpaikoilla, joissa on 
jo nykyään huomioitu työntekijöiden työn kuormit-
tavuus ja joustava työaika eri tavoin, henkilöstön työ-
teho ja tuottavuus kasvaa hyvän työilmapiirin myötä. 
Nuorten oppimistulosten heikentyminen ja koulu-
tusjärjestelmän rahoituksen liiallinen leikkaaminen 
alkaa näkyä tulevana vuosikymmenenä. Jokaiselle 
nuorelle on tarjottava maksuton toisen asteen opiske-
lupaikka ja riittävä tutkintoon tähtäävä koulutus. Näin 
voidaan varmistaa kansallinen osaamistason nousu. 
Työikäisille on turvattava oikeus koulutukseen, myös 
aikuiskoulutuksen tarjontaa on parannettava työelä-
män tarpeet huomioiden. Suurempia kokonaisuuksia 
ovat mm. teknologiamurros ja ilmastokriisiin reagoi-
minen, sosiaaliturvan ja perhevapaiden uudistaminen 
sekä logistiikan, yritysympäristön ja infran kehit-
täminen. Haasteita varmasti riittää ja siksi on hyvä 
herätellä keskustelua myös yleisellä tasolla. On aika 
äänestää omia näkökantoja tukevaa ehdokasta ja vai-
kuttaa – jokaisella äänellä on merkitystä.

Yhdistyksemme toimikunnat ovat suunnitelleet 
kevätkaudelle mielenkiintoisia tapahtumia, joista 
jäsenistömme saa vinkkejä omaan hyvinvointiin ja 
virkeyttä arkeen. Niistä kerrotaan tässä sekä myö-
hemmin ilmestyvissä Heto-lehdissä. Maaliskuun 
alussa pidetään vuosikokous, jossa valitaan alka-
neelle vuodelle yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. 
Kokouksessa käsitellään liiton mallisäännöt, jotka 
otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana. Huomionar-
voista on liiton jäsenmaksuprosentin alentuminen 
1,25%:iin palkkatulosta tai maksukatto enintään 49 
euroa/kk. Pron aluejohtokunnat järjestävät alueensa 
jäsenille työllisyyttä tukevia ja henkistäkin hyvin-
vointia kohottavia tilaisuuksia. Kannattaa osallistua 
ja tuoda uusia ideoita toimintaan. 

Mukavaa toimintavuotta kaikille,

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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1. JOHDANTO
Yhdistyksen toiminta alkoi tammikuussa hallituksen 
ja toimikuntien jäsenien seminaarilla, jossa käytiin 
läpi vastuut ja velvoitteet sekä tehtiin toimintakerto-
mukset edelliseltä vuodelta.
 
Helmikuussa järjestimme kahden yhdistyksen 
kanssa perinteisen talviulkoilupäivän eli talviriehan 
Kiljavanrannassa, Helsingistä noin 50 km päässä. 
Tapahtumapäiväksi saimme aurinkoisen ja pirteän 
pakkassään. Ohjatussa liikunnallisessa päivässä, jär-
ven jäällä oli lumikenkäretkiä, lasten seikkailurata, 
lumigolfia, alppicurlingia, jäämölkkyä ja potkukelk-
kasprinttejä. Lapsille oli askartelua ja väritystä. Jäällä 
voitiin tutustua myös pilkkimiseen. Päärakennuksen 
ruokalassa nautimme maittavan lounaan. Ohjelmaan 
kuului myös perinteisesti luontopolkuvisailu.

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 
sekä lokakuussa ylimääräisessä edustajiston kokouk-
sessa Pron pääkonttorilla Ruoholahdessa.

Toukokuussa yhdistyksemme puheenjohtaja osallis-
tui Pron järjestämille Puheenjohtajapäiville. Siellä 
käsiteltiin mm. Proplussan kehittämistä, liiton opis-
kelijatoimintaa sekä pienryhmätyöskentelyinä yhdis-
tyslakia, tapahtumaviestintää ja jäsenpitoa. Eniten 
puhututti liiton jäsenmaksupalautusmallin uudistus.

Syyskuussa järjestimme jäsenillemme perinteisen 
koulutustapahtuman, joka pidettiin Laulasmaalla, 
Virossa. Matkan ensimmäisenä päivänä Pron sopi-
musala-asiamies Päivi Makkonen luennoi työhy-
vinvoinnista ja kertoi ajankohtaiset kuulumiset työ-
markkinatilanteesta. Seuraavana päivänä häneltä oli 
mahdollisuus saada neuvontaa suositulla työsuhde-
klinikalla. Saimme konkreettista hyvinvointia nautti-
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malla Laulasmaan kylpylän palveluista.

Lokakuussa yhdistyksemme hallituksen ja toimikun-
tien jäsenet kokoontuivat yhteisesti tekemään toimin-
tasuunnitelman vuodelle 2019.

Lokakuun lopulla oli Suurten yhdistysten kokous 
Varkaudessa. Ammattiliitto Pron puheenjohtaja 
Jorma Malinen kertoi työmarkkinoiden keskeisistä 
neuvotteluista ja ajankohtaisista liiton toiminnoista. 
Liiton sopimusalavastaavat Tanja Lehtoranta ja Tanja 
Luukkanen luennoivat epäasiallisesta kohtelusta sekä 
miten stressiä voi hallita ja siitä palautumisesta. Tilai-
suudessa Varkauden kaupungin hallituksen puheen-
johtaja Timo Suhonen kertoi kaupungin kehittyvistä 
olosuhteista ja odotuksista. Savon murremestari 
Lauri Andersin lausui elävästi savolaisten iloittelua 
runoillen.

Marraskuussa saimme yhdistyksemme kummi-asia-
miehen Tiina Korjulan Prosta toimistollemme ker-
tomaan Pron jäseneduista ja toiminnasta. Saimme 
häneltä hyviä vinkkejä toimintamme kehittämiseen ja 
tilaisuuksien järjestämiseen.

Jäsenillämme oli mahdollisuus osallistua liiton järjes-
tämään vuoden huipentumaan, Pro on Stage ja Nenä-
päivä –tapahtumaan Energia Areenalla, Vantaalla. 
Kannustimme myös osallistumaan Pron aluejohto-
kuntien järjestämiin alueellisiin tilaisuuksiin.

Yhdistyksemme myönsi perinteistä, vuosittaista toi-
minta-avustusta yhdistyksemme työpaikkaosastoille 
hakemuksesta. Niitä myönnettiin seitsemälle työ-
paikkaosastolle.

2. JÄSENET   
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 2070. 
Vähennystä edelliseen vuoteen oli 148. 

3. KOKOUKSET
Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin yksi; vuosiko-
kous 1.3.2018 Ostrobotnialla. Vuosikokouksessa 
esitettiin edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakerto-
mus, kuultiin tilintarkastajien lausunto sekä myönnet-



tiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Lisäksi käytiin läpi 
vuodelle 2018 laadittu toimintasuunnitelma. Yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Flander ja hal-
litukseen 9 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 (9)
Ahvonen-Hartikainen Maria (9)
Hartikainen Mikko (10)
Heikkinen Päivi (9)
Hollström Minna (10)
Häyrinen Erja maalis-joulukuu (7)
Kuhanen Eija (10)
Kuhanen Riitta maalis-joulukuu (7)
Lindahl Pia (9)
Pylkkänen Raili tammi-maaliskuu (2)

5. TOIMIKUNNAT

5.1 Koulutustoimikunta
Toimikunta järjesti kaksi tilaisuutta vuoden aikana ja 
yksi tilaisuus peruuntui vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi.

Helmikuussa järjestetyssä koulutusillassa kehittämis-
päällikkö Annemarje Salonen Ammattiliitto Prosta 
kertoi ajankohtaisista asioista sekä jäseneduista. 
Samalla pääsimme tutustumaan Ammattiliitto Pron 
tiloihin Ruoholahteen.

Toukokuuksi suunniteltu kevätretki Tallinnaan 
yhdessä virkistystoimikunnan kanssa peruuntui 
vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 

Joulukuussa järjestettiin Sokos Hotel Presidentissä 
Helsingissä Työttömyys- ja eläketurvainfo sekä 
Show&Dinner. Tilaisuus alkoi Ammattiliitto Pron työt-
tömyyskassan Tiina Partasen luennolla työttömyys-
turva-asioista ja sen jälkeen kuulimme Eläketurvakes-
kuksen Taina Hedmanin luennon eläketurva-asioista. 
Sen jälkeen pääsimme nauttimaan maukkaasta illalli-
sesta ja illan päätteeksi Minttu sekä Ville -show:sta.

Toimikuntaan kuuluivat Mikko Hartikainen (koulu-

tussihteeri ja hallituksen edustaja), Maria Ahvonen-
Hartikainen ja Riitta Kuhanen. 

5.2 Nuorisotoimikunta
Vuoden aikana toteutui kaksi tilaisuutta. Lokakuussa 
järjestettiin Stand up -ilta Studio Pasilassa. Esiinty-
jinä olivat Iikka Kivi, Tommi Ylimäinen, Jack Björk-
lund ja Matti Patronen. 

Joulukuussa oli opastettu kierros suklaatastingin 
kera Fazerin vierailukeskuksessa. Opas kertoi laa-
jasti Fazerin historiasta ja uusista tuulista. Lopuksi 
saimme suut makiaksi.

Toukokuulle suunniteltu keila-ilta Kampin keilahal-
lissa peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Alkuvuonna toimikunta otti käyttöön sosiaalisen 
median viestinnässä avaamalla Facebook -sivun nuo-
risojäsenille.

Toimikuntaan kuuluivat Pia Lindahl (nuorisovas-
taava ja hallituksen edustaja), Johanna Kantanen, Sini 
Pulkkinen ja Tanja Rissanen.

5.3 Tiedotustoimikunta
Vuoden aikana julkaistiin neljä sähköistä Heto-leh-
teä. Niissä tiedotettiin ay-asioista, tilaisuuksista ja 
retkistä. 
 
Lisäksi jäsenille lähetettiin muutamia kertoja erillisiä 
sähköpostitiedotteita, joissa muistutettiin tapahtumiin 
ilmoittautumisesta. Syksyn tiedotteessa pyydettiin 
myös palautetta yhdistyksen toiminnasta ja toiveita 
järjestettävistä aktiviteeteista. 

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
Koulutus- ja virkistystoimikunnan yhdessä järjes-
tämä kevätretki Tallinnaan peruuntui vähäisen osal-
listujamäärän takia.

Syksyn päiväretki suuntautui Somerolle ja Saloon. 
Tutustuimme Muotiputiikki Helmeen Somerolla, 
joka on Suomen uniikein vaateliike. Salossa kävimme 



ensimmäiseksi Salon taidemuseo Veturitallin näyt-
telyissä: Nanna Susi Moodissa - In The Mood sekä 
Tornissa esillä olleessa taidemaalari Canal Cheong 
Jagerroosin näyttelyssä Floating Island. Opastetun 
kaupunkikiertoajelun teemana oli Salo-presidentilli-
nen pikkukaupunki. Kierroksella opas kertoi meille 
värikkäästi tarinoita Sauli Niinistön elämästä, lap-
suudesta nykypäivään. Paluumatkalla pysähdymme 
ilmiömäiseen elämystavarataloon Kasvihuoneilmi-
öön, jossa ruokailimme.

Joulukuussa katsoimme Pullo Cavaa ja aurinkoa –
esityksen Arena-näyttämöllä. Näytelmä oli oivaltava 
komedia naisten ystävyydestä ja se oli upeiden nais-
näyttelijöiden juhlaa.

Toimikuntaan kuuluivat Päivi Heikkinen (virkistys-
toimikunnan vastaava ja hallituksen edustaja), Eija 
Kuhanen, Riitta Kuhanen ja Anu Laakkonen.

6. MUU TOIMINTA
Yhdistyksen edustukset:

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

Edustajiston varsinaiset jäsenet
Flander Tarja, palvelusektori (edustajiston 3. varapj. 
25.5. alkaen)
Hartikainen Mikko, teollisuussektori
Hollström Minna, teollisuussektori

Edustajiston varajäsenet
Janné Ari, teollisuussektori
Kieleväinen Jukka, teollisuussektori (edustajiston 
varsinainen jäsen 9.11. alkaen)

Neuvottelukunnan jäsen
Kieleväinen Jukka, elintarvikeala

STTK
Hollström Minna, Uudenmaan aluetoimikunta

Yhteistyö toimikuntien kesken tulee jatkumaan tii-
viinä. Samalla panostamme jäsenhankintaan osana 
jäsenhuoltoa. Yhteistyö yhdistysten ja aluejohto-
kuntien kanssa jatkuu tulevanakin toimintavuotena. 
Tarjoamme muille yhdistyksille mahdollisuutta 
osallistua järjestämiimme erilaisiin tapahtumiin. 
Kannustamme jäseniämme osallistumaan myös 
liiton koulutustilaisuuksiin sekä aluejohtokuntien 
tarjoamiin työllistymisen ja työhyvinvoinnin edis-
tämiseen liittyviin seminaareihin. Aluejohtokuntien 
tapahtumiin jäsenellä on mahdollisuus osallistua 
joko asuinpaikkansa tai työpaikan sijainnin mukaan.

Yhdistys ottaa huomioon liiton hallinnon ja edusta-
jiston tekemiä päätöksiä, noudattaa liiton ja yhdis-
tyksen sääntöjä sekä yhdistyslakia.

2.  HALLINTO
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjes-
tetään kerran vuodessa helmi-maaliskuun aikana. 
Kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 

1.  JOHDANTO
Yhdistyksemme päätehtävä on edunvalvonta, jonka 
toteuttamiseksi järjestetään koulutus- ja virkistys-
tilaisuuksia koko jäsenistölle. Tärkeimpiä tehtäviä 
ovat jäsenhankinta, työehtosopimusten noudattami-
seen liittyvien tapausten selvittäminen Ammattiliitto 
Pron sopimusalavastaavien avulla, työpaikkaosasto-
jen toiminnan tukeminen taloudellisesti sekä tasa-
arvon huomioiminen työpaikoilla. Tarkoituksena on 
yhdessä edistää liiton tavoitteiden toteutumista.

Yhdistyksemme tavoitteina ovat toimikuntia apuna 
käyttäen edunvalvonnallisten tilaisuuksien järjes-
täminen, jäsenhankintaan sekä jäsenpitoon koh-
dentuvat tapaamiset toiminta-avustusta saavien 
työpaikkaosastojen ja luottamusmiesten kanssa. 
Yhdistyksemme edustajat tulevat osallistumaan lii-
ton järjestämiin yhdistystapahtumiin, mm. puheen-
johtajapäiville ja alueellisiin yhdistysseminaareihin. 
Tulemme kehittämään yhdistyksen tilikarttaa sekä 
valvomaan toimintakertomusten ja –suunnitelmien 
toteutumista tarkemmin.

TOIMINTASUUNNITELMA 2019



Toiminta-avustukset vuodelle 2019
Työpaikkaosastojen tulee toimittaa toiminta-avustushakemukset hallitukselle 30.9. 
mennessä. Tämän jälkeen avustuksia vuodelle 2019 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

sekä hallitus. Lisäksi esitetään tilinpäätös, vuosiker-
tomus, toiminta- ja taloussuunnitelma.

3.  HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimi-
kausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen 
tehtävänä on johtaa yhdistystä sääntöjen, yhdistyk-
sen kokousten ja liiton päätösten mukaisesti. Halli-
tus hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, 
päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä huo-
lehtii kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumi-
sesta. Hallitus voi nimetä avukseen tarvittavia toi-
mielimiä, joiden tehtävät määrittelee hallitus.

4. TOIMIKUNNAT
Koulutustoimikunta
Tilaisuuksien tavoitteena on jäsenten innostaminen 
ja mielenkiinnon herättäminen yhteiskunnallisiin ja 
edunvalvonnallisiin asioihin. Toimikunta järjestää 
vuoden aikana kahdesta kolmeen tilaisuutta, joissa 
kerrotaan mm. liiton tarjoamista jäseneduista. Tam-
mikuun lopulle on suunniteltu keilaus-/hohtokeilaus- 
iltaa, jonka yhteydessä kuullaan liiton edustajan 
kertovan ajankohtaisista asioista ja jäseneduista. 
Kevääksi on suunnitteilla päiväristeily Tallinnaan. 
Laivalle pyydetään Prosta jäsenkouluttaja luennoi-
maan työhyvinvoinnista. Syksyksi suunnittelimme 
Show & Dinner -tapahtumaa. Luennoitsijaksi pyy-
detään STTK:n edustajaa kertomaan ajankohtaisesta 
työmarkkinatilanteesta. Luottamusmiehille, työsuo-
jeluvastaaville ja Pro-vastaaville järjestetään tilai-
suus kevään aikana.

Nuorisotoimikunta
Nuorisotoimikunta selvittää yhteistyötä Pro opis-
kelijat ry:n kanssa. Tavoitteena on saada lisää nuo-

risojäseniä. Sen lisäksi aktivoidumme sosiaalisen 
median käytössä (facebook ja instagram). Vuoden 
aikana järjestämme kaksi isompaa tapahtumaa: 
kevätkaudella kuumailmapallolento ja syyskaudella 
Paulig Barista –kurssi. Näiden lisäksi järjestetään 
pienempiä spontaanimpia tapahtumia.

Tiedotustoimikunta
Vuoden aikana julkaistaan 3-5 sähköistä Heto-leh-
teä, jonka ilmestymisestä lähetetään linkki jäsenien 
sähköpostiin. Tarvittaessa jäsenille tiedotetaan säh-
köpostitse muistakin ajankohtaisasioista.
Jäseniä kannustetaan antamaan kehitysehdotuksia 
ja palautetta yhdistyksen toiminnasta.  Lehdissä tie-
dotetaan yhdistyksen tilaisuuksista ja tapahtumista, 
kuten myös ajankohtaisista ay- ja työmarkkina-
asioista. Niissä on myös juttuja toteutuneista tilai-
suuksista. Lehti julkaistaan Pro+:ssa yhdistyksen 
kotisivuilla, ja se tallennetaan dokumenttipankkiin. 
Kotisivuilla päivitetään myös tapahtumakalenteria.

Virkistystoimikunta
Toimikunta järjestää jäsenille yhteisiä vapaa-ajan 
virkistys- ja kulttuuritapahtumia.
Kevätkauden tapahtumat kohdistuvat pääkaupunki-
seudun kulttuuritarjontaan.
Syksyllä viikonloppuretkemme suuntautuu kiinnos-
tavaan kaupunkikohteeseen.
Teatteri-ilta Helsingissä päättää perinteisesti vuoden.

5. MUU TOIMINTA
Yhdistyksen tulee olla aktiivinen, jotta saamme 
edustajamme Ammattiliitto Pron alueelliseen 
yhteistoimintaan, edustajistoon ja hallintoon, sekto-
rikohtaisiin neuvottelukuntiin sekä STTK:n alue- ja 
paikallistoimikuntiin.  



Huomio! 
Ennakkotietoa – olemme varanneet lippuja
UIT:n esitykseen Herkkua kuin heinänteko ke 5.6.2019 klo 18:00
Tarkemmat tiedot seuraavassa Heto-lehdessä. 

KOULUTUKSEN KEVÄTRISTEILY 
TALLINNAAN 

Eckerö Linen m/s Finlandialla
lauantaina 13.4.2019 

Ammattiliitto Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta luennoi meille aiheesta 
”Monimuotoinen työyhteisö”. Koulutuksen aikana tarjoillaan pientä välipalaa. Laiva kohti Tallinnaa lähtee 
Länsiterminaalista klo 9:00. Liput jaetaan terminaalin ala-aulassa klo 8:00 alkaen (olethan hyvissä ajoin 
paikalla). Laiva saapuu Tallinnaan klo 11:15. 

Tallinnassa on vapaata aikaa ostosten tekoon ja kaupunkiin tutustumiseen laivan saapumisesta klo 17:30 
asti (laivaan on hyvä saapua ajoissa). Paluumatkalla nautimme yhteisestä illallisbuffetista klo 18:15 alkaen.  
Klo 18:30 laiva lähtee kohti Helsinkiä jonne saavumme klo 21:00. 

Tästä kaikesta pääset nauttimaan 20 euron omavastuulla. 

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset 22.2. mennessä sähköpostitse heto.helsinki@elisanet.fi  
tai puhelimitse ti ja ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Ilmoitathan yhteystietosi ja syntymäaikasi 
ilmoittautuessasi. Kerro myös, jos sinulla on jokin erityinen ruokarajoite. Jos ilmoittautuneita on enemmän 
kuin 30 jäsentä, arvomme osallistujat. 

Osallistumisvahvistuksen saatuasi omavastuu maksetaan 28.2. mennessä yhdistyksen tilille  
FI30 8000 1801 3534 68 viitenumerolla 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 28.2. jälkeen, perimme tilaisuuden 
todelliset kulut 64 euroa.

Tervetuloa mukaan!
Koulutustoimikunta



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

Taidekoti Kirpilä Pohjoisella Hesperiankadulla on 
ainutlaatuinen yksityiskodissa sijaitseva taidemuseo, 
joka esittelee intohimoisen taiteenkeräilijän 
kokoelmaa ja yläluokkaista elämää 1900-luvun 
jälkipuoliskon Helsingissä. Taidekoti Kirpilä oli 
lääketieteen lisensiaatti Juhani Kirpilän (1931–1988) 
ja hänen elämänkumppaninsa, antiikkikauppias 
Karl (Kalle) Rosenqvistin koti vuosina 1979–1988. 
Se kattaa lähes 350 neliötä töölöläisen funkistalon 
ylimmässä kerroksessa ja tällä hetkellä kokoelmaan 
kuuluu 540 teosta. Vierailu sisältää noin tunnin 
mittaisen opastuskierroksen.

Kokoontuminen klo 16:50, Pohjoinen Hesperiankatu 7 katutaso

Kierroksen jälkeen siirrymme kolmen ruokalajin päivälliselle ravintola Eliteen, joka on Suomen oloissa 
ainutlaatuinen kulttuuri- ja taiteilijaravintolaelämän estradi ja taiteilijoiden olohuone vuodesta 1932. Tässä 
oikean elämän teatterissa ovat viihtyneet niin näyttelijät kuin muusikot, kirjailijat ja tanssijat, ja myös 
kuvataiteilijat, joiden teokset nyt koristavat Eliten seiniä.

Tilaisuuden hinta on 25 euroa/jäsen.

Sitovat ilmoittautumiset 21.2. 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. Mikäli ilmoittautuneita on 
enemmän kuin 20 jäsentä, arvomme osallistujat. 

Osallistumisvahvistuksen ja viitenumeron saat ilmoittautumisajan päätyttyä. Vahvistuksen jälkeen on 
retken omavastuu 25 euroa maksettava yhdistyksen tilille FI3080001801353468 viimeistään 26.2. Mikäli 
omavastuuta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, katsomme ilmoittautumisesi peruuntuneeksi. Jos 
peruutus tapahtuu 26.2. jälkeen, perimme todelliset kustannukset (53 euroa). 

Tervetuloa! 
Virkistystoimikunta

TAIDEKOTI KIRPILÄ JA 
RAVINTOLA ELITE

kulttuuri-ilta Helsingissä
keskiviikkona 20.3.2019 alkaen klo 17:00

Riitta Supperi


