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Minea Pyykönen Päivikki Uimonen

Perjantaina Ammattiliitto Prosta johtaja Minea 
Pyykönen kertoo työehtosopimuskierroksien kuulumiset 
ja lakimies Päivikki Uimonen luennoi ajankohtaisesta 
liiton toiminnasta.

Lauantaina Minea antaa vinkkejä omien voimavarojen 
löytämiseen ja tehdään yhdessä istumatyöntekijän ja 
autoilijan jumppaa. 

Lauantaina Privat Shopping –hetki klo 10:30-11:30 
laivan Taxfreessä. Ilmoittautumiset ennakkoon.

Lauantaina on myös työsuhdeklinikka. Siellä voi Päivikin kanssa keskustella henkilökohtaisista työ- ja 
muista lakineuvontaa vaativista asioista sekä saada ohjeita ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Matkan hinta 50 euroa sisältää:
Majoituksen A-luokan kahden hengen hyteissä
Viking Buffet ruokajuomineen ja meriaamiaiset mennen tullen
Kokoustilassa kahvibuffet
Lauantaina vapaata aikaa klo 14:00 asti, ennen luentoja ja työsuhdeklinikkaa.

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset 14.6. mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti ja 
ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Mikäli matkan peruutus tapahtuu 12.8. jälkeen, perimme matkan 
todelliset kustannukset (159 euroa).

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

Osallistumisvahvistuksen saat ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostilla tai puhelimitse, jonka 
jälkeen matka on maksettava 12.8. mennessä yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68, viitenumero 
2820. Yksityiskohtainen matkaohjelma lähetetään vahvistuksen mukana.

Muistathan ottaa passin mukaan matkalle. Satamissa on ollut matkustusasiakirjojen tehotarkastuksia.

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

Tervetuloa!
Hallitus

Ilmoittauduthan mukaan
KOULUTUSRISTEILYLLE TUKHOLMAAN

27.-29.9.2019 Viking Line, M/S Gabriella
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Ilmassa on jo kevään tuntua, kun aikaisin aamulla 
on valoisaa ja linnut heräävät laulamaan. Aurin-
gon lämpö saa lumet sulamaan. Tuleva kevät tuo 

jännitystä jokaisen arkeen.

Suomen hallituksen eroaminen tuli varmasti lähes 
kaikille täydellisenä yllätyksenä. Hallitus ei lakkaa 
olemasta, vaan se jatkaa toimitusministeristönä ja 
hoitaa eduskunnan päättämät asiat loppuun ennen 
uuden hallituksen muodostumista vaalien jälkeen. 
Toimitusministeristöllä ei ole poliittista valtaa. Suo-
messa on ollut tapana, ettei toimitusministeristö tee 
uusia poliittisia ratkaisuja tai aloitteita. Ihmiset saa-
vat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut samalla 
tavoin kuten ennenkin. 

Eduskuntavaaleissa äänestäminen korostuu entises-
tään, kun moni pitkäaikainen poliitikko jättäytyy 
pois ja uusia, nuoria edustajia on ehdolla. Jokaisella 
ehdokkaalla on vahvat vaaliteemat, joita lupaa edis-
tää valituksi tultuaan. Työmarkkinajärjestöt ovat 
odottavalla kannalla, kuka tulee valituksi ja millainen 
hallituspohja saadaan Suomeen seuraavalle nelivuo-
tiskaudelle. Kaikki nämä vaikuttavat siihen, millaiset 
työmarkkinajärjestöjen neuvotteluista uuden halli-
tuksen kanssa muodostuvat. 

Muutama asia, jotka vaaliteemoina ovat nousseet 
esille ja koskettavat meitä kaikkia, ovat ainakin 
heikko-osaisimpien puolustaminen sekä ilmaston-
muutos. Jokainen voi taata lapsille turvallisen elin-
ympäristön ja kannustaa opiskeluun sekä puuttua 
kiusaamiseen. Me kaikki vanhenemme ja siksi on tär-
keää miettiä, millaisen vanhuusajan voimme järjestää 
jo nyt sitä kokeville. On myös tärkeää tukea työttö-
miä tiedollisin keinoin, eikä sanktioin. Ilmastonmuu-
toksen hidastaminen on globaali teko, johon voimme 
vaikuttaa. Jyrkillä säännöillä ei saada paljoa aikai-
seksi, vaan paremminkin tiedottamisella ja sillä on 
suuri vaikutus pitkällä tähtäimellä. Ajatuksien kautta 
muutos konkretisoituu edistäviksi teoiksi. Myöhem-
min keväällä, toukokuussa järjestetään myös euro-
parlamenttivaalit, joissa valitaan 14 edustajaa. Ilmas-
tonmuutos istuu teemana siihenkin hyvin. Vaaleissa 
jokaisella äänellä on merkitystä, kenelle sen antaa ja 
varsinkin, että sen antaa.

Yhdistyksemme järjestää monia hyödyllisiä tilaisuuk-
sia vuoden aikana ja toivomme jäsenistömme osal-
listuvan niihin aktiivisesti. Vaikka osallistuisi yksin, 
tulee tilaisuuksissa varmasti useat tutuiksi ja seuraa-
van kerran on jo helppoa lähteä mukaan toimikuntien 
järjestämille retkille, matkoille ja luennoille. Syksyllä 
järjestetään perinteinen jäsenkoulutusmatka Tukhol-
maan ja siellä on jälleen mielenkiintoiset luennoitsijat 
ja aiheet. Lisää tietoa tästä ja muistakin tapahtumista 
voi lukea juuri ilmestyneestä Heto-lehdestä. Osallis-
tukaa ja aktivoitukaa yhdistyksen toimintaan.

Hyvää vaalivuotta kaikille,

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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TALVIPÄIVÄ 16.2.2019

Perinteinen kolmen yhdistyksen yhteinen Talvipäivä vietettiin Helsingin Rastilan kartanossa ja pihapiirissä. 
Kaunis, aurinkoinen sää ja pieni pakkanen sopi mainiosti tapahtuman järjestämiseen. Osallistujia oli reilu 100 
henkeä. Luonnonihmeen tehokas tiimi ohjasi mukavaa tekemistä ulkona. Näppärällä tekniikalla jokainen pääsi 
rakentamaan lumiveistoksia ja ne olivatkin todella upeita. Ohjelmassa oli myös lumigolfia, lumikenkäilyä, 
potkukelkkailua, tossulätkää ja luontopolku tietovisailuin. Lapsille oli järjestetty piirustusta ja askartelua kar-
tanon sisätiloissa. Maukas keittolounas ja grillimakkarat tekivät kauppansa päivän aikana ja saunat lämpenivät 
rannassa. Perhepäivä oli siis jälleen erittäin onnistunut.

Lämmin kiitos osallistujille ja ohjelman järjestäjille.

Tarja Flander

Olethan tietoinen kaikista jäseneduistasi?
Liiton jäsenenä sinulla on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, oikeusturvaan työelämän ristiriitati-
lanteissa ja tukeen työpaikalla tai liiton työsuhdepäivystyksessä. 
Näiden lisäksi  Ammattiliitto Pron jäsenenä sinulla on lukemattomia muitakin eri etuja. 

 Liitto tarjoaa sinulle mm.
• tankkausedun Teboilin asemilla (ei Express)
• alennuksia vakuutusyhtiö Turvan vakuutuksista 
• maksutonta oikeudellista neuvontaa yksityiselämän lakiasioissa
• Pro Nosteen maksuttomat palvelut työnhakutilanteessa (CV ja hakemusneuvonta, webinaarit yms.)
• työpaikkatutkan joka poimii sinulle haluamillasi kriteereillä ilmoitukset avoimista työpaikoista

Etuja on niin valtavasti, että niitä on mahdoton tässä kaikkia luetella. Mene siis tutkimaan 

https://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/jasenedut   ja   https://www.jasenedut.fi/

ja ota kaikki edut irti jäsenyydestäsi! 

https://www.proliitto.fi/pron-jasenyys/jasenedut
https://www.jasenedut.fi/


EI KESÄÄ ILMAN UIT:TÄ 
Lähde katsomaan kesän UIT iloittelua ”Herkkua kuin heinänteko” Linnanmäen Peacock-teatteriin 

keskiviikkona 5.6.2019 klo 18:00

Linnanmäen Peacock-teatterissa vietetään keväällä 2019 hurmaavan hauskaa ilonkorjuujuhlaa. Luvassa on 
mahtava kattaus luomusketsejä, lähilaulua ja Jean S:n rakkaudella esittämää biodynaamista musiikkia. Roo-
leissa nähdään luonnonmukaisessa koossaan Sinikka Sokka, Nina Tapio, Sami Hintsanen, Pihla Penttinen, 
Antti Lang, Kai Vaine, Katariina Havukainen ja Panu Vauhkonen.

Tanssiherkkuja pienin hiilijalanjäljin tarjoavat Tanssii Tähtien Kanssa -tähdet Jutta Helenius ja Katri Mäkinen 
sekä GMO-vapaat mutta luonnollisesti treenimanipuloidut Emil Hallberg ja Antton Laine.

Kevytrevyyn ohjaa UIT:n oma luonnonlahjakkuus Sari Siikander. Koreografiasta vastaa luontevaan tyyliinsä 
TTK-veteraani Mikko Ahti. Tästä iloittelusta pääset nauttimaan hintaan 25 euroa jäsen ja avec 55 euroa.

Sitovat ilmoittautumiset 23.4. klo 16:00 mennessä heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse yhdistyksen toi-
mistoon ti ja ke klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti.  
Osallistumisvahvistuksen ja viitenumeron saat ilmoittautumisajan päätyttyä. Vahvistuksen jälkeen liput on 
maksettava yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68 viimeistään 29.4. Mikäli lippuja ei ole maksettu erä-
päivään mennessä, katsomme ilmoittautumisesi peruuntuneeksi. Jos peruutus tapahtuu 29.4. jälkeen, perimme 
todelliset kustannukset (55 euroa).

Tervetuloa mukaan!
Virkistystoimikunta

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
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MAKEA VIERAILU FAZERILASSA

Monille pääkaupunkiseutulaisille Fazerin 
tehtaat ovat tuttu vierailukohde jo koulu-
ajoilta. Niistä kokemuksista alkaa nuori-
sotoimikunnallakin olla kulunut jo aikaa, 
joten yhdistyksemme nuorisotoimikunta 
päätti järjestää joulukuussa vierailun 
makeisjätti Fazerin vuonna 2016 avaa-
maan vierailukeskukseen Vantaalla.
 
Keskukseen tultaessa vierailijoita vastassa 
oli jättimäinen jänis, joka näkyy jo ovelta. 
Teoksen koonnut taiteilija Viktor Krogius 
on liimannut jäniksen pintaan 9330 kanan-
munaa ja valtava teos onkin varsin vaikut-
tava näky. Aloitimme vierailun kokoon-
tumalla yhdessä saman pöydän ääreen maistelemaan suklaata suklaatastingin merkeissä. Ensimmäiset palat 
olivat kaikille melko tuttuja ja helppoja tunnistaa, mutta uutuuksiin päästyämme saivat makunystyrätkin enem-
män töitä, kun arvailtiin miltä suklaa maistuu.
 
Tasting:in jälkeen pääsimme opastetulle kierrokselle vierailukeskukseen, jossa opas tutustutti meidät Fazerin 
toimintaan, historiaan, tuotteisiin ja fazerilaisiin Karl Fazerista lähtien. Kierros tarjosi myös mahdollisuuden 
tarkistaa oman lounaslautasen terveellisyyden lautaskaveri-robotilla. Jokainen vieras sai koota puupalikoista 
omien syömistottumuksiensa mukaisen annoksen ja antaa sen robotin arvioitavaksi. Keskuksessa on myös 
esillä paljon vanhoja tuotepakkauksia ja muuta historiallista esineistöä vuosien varrelta, jota oli mielenkiin-
toista tutkiskella.
 
Erityisen elämyksellistä vierailukeskuksessa oli eksoottinen talvipuutarha, jonka trooppisessa lämmössä kas-
voivat sulassa sovussa niin ananas kuin kaakaopuu. Lopuksi saimme syödä vielä vatsat kipeiksi Fazerin kark-
keja ja saimme kotiinvietäväksi pienet tuotepaketit. 

Sini Pulkkinen

NAURETTAVAA MENOA STUDIO PASILASSA 
Nuorisotoimikunta järjesti lokakuussa reissun Studio Pasilaan katsomaan Club Act!Onen 
stand-up esitystä. Esityksen juonsi joukon nuorin Tommi Ylimäinen kertoen millaista on 
elää Kemissä. Iikka Kivi puolestaan jakoi vauva-arjestaan juttuja. Matti Patroselta kuu-
limme paljon hänen parisuhteestaan. Joukon vanhimpana Jack Björklund taasen antoi neu-
voja miten toimia työpaikalla. Yhteisenä juttuna kaikilla oli hauskoja, tai ei niin hauskoja 
kokemuksia matkustamisesta, lentämisestä ja lentokentän turvatarkastuksesta. Esityksissä 
illan aikana saimme kuulla monenlaista niin ylinopeussakoista kuin erityisruokavalioista. 
Jokainen esitys oli huolellisesti mietitty, ja hienoa oli nähdä miten esiintyjät osasivat ottaa 
yleisön mukaan. Illan aikana näimme neljä esitystä, joiden aikana nauramatta ei voinut olla. 

Sini Pulkkinen



NUORISOTOIMIKUNTA TARJOAA KESÄKIVAA 
HUIKEAAN JÄSENHINTAAN!

Lähde sinäkin viettämään kesän hauskinta lomapäivää 
perheen kanssa Linnanmäellä!!

Nuorisotoimikunta tarjoaa jäsenille Lintsi-rannekkeen etuhintaan 25€/jäsen. Lisärannekkeet 35€/kpl (nor-
maalihinta 42€) kesälle 2019.
 
Sitovat tilaukset ti 23.4. klo 15:00 mennessä sähköpostitse heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse ti-ke 
klo 14:00-16:00 puh. 010 423 6610. 
 
Tilatessa kerrothan: tilattavien rannekkeiden lukumäärän, nimesi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, 
josta sinut tavoittaa iltaisin/vapaa-aikana. Kerro lisäksi noudatko liput toimistolta vai haluatko ne postitse, 
siinä tapauksessa ilmoita myös osoitteesi. 
 
Vahvistukset ja maksuohjeet toimitamme tilaajille sähköpostilla 24.4. , jonka jälkeen rannekkeet on mak-
settava yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68.

Rannekkeet on noudettavissa ti 21.5.  klo 14:00-17:00 Heto Pro ry:n toimistosta Helsingin Hakaniemestä 
(Hämeentie 14). Voimme myös tarvittaessa postittaa ne. 
 

Rannekkeet voit käyttää milloin haluat kauden 2019 aikana.
 
*Hupirannekkeen hinta on asiakkaille sama pituudesta tai iästä riippumatta. Hupirannekkeella pääsee 
huvipuistolaitteisiin laitteiden pituus- ja turvarajoituksia noudattaen. Hupiranneke on voimassa yhden 
vierailupäivän ajan.
 
Sisäänpääsy huvipuiston alueelle on maksuton. Pääset siis nauttimaan huvipuiston tunnelmasta, Estradin 
ohjelmasta sekä yhdeksästä maksuttomasta laitteesta (pituusrajat huomioiden) täysin veloituksetta!
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JÄSENKOULUTUSMATKA LAULASMAALLE 
Syksyn perinteinen jäsenkoulutusmatka suuntautui tällä kertaa syys-
kuun puolessavälissä Viroon Laulasmaan kylpylään. Lauantai-aamuna 
kokoonnuimme Länsiterminaaliin, josta matka kohti Tallinnaa sujui 
mukavasti maittavasta buffet -aamiaisesta nauttien. Perillä matka jatkui 
bussilla Laulasmaalle. 

Matkalle mukaan olimme saaneet sopimusala-asiamies Päivi Makkosen 
Ammattiliitto Prosta. Hän luennoi meille tärkeästä aiheesta – muutostilan-
teen kohtaamisesta ja muutoksen hallinnasta. Näitä tilanteita voivat työyhtei-
sössä aiheuttaa mm. kärjistyneet yhteistyöongelmat ja -ristiriidat, yhteisöllinen stressi ja uupumus tai yksilölähtöiset 
ongelmat. Saimme hyviä vinkkejä ja työkaluja mitä itse voimme tehdä muutostilanteista selviämiseksi. Kiireenkin 
kehästä on pyrittävä pois, ja mikäli omat keinot eivät riitä, ei ulkopuolisen avun hakemista pidä aprikoida. 

Ilta jatkui illallisesta nauttien ja muitten matkalaisten kanssa verkostoituen. 

Sunnuntai-aamuna oli hyvää aikaa käydä rentoutumassa kylpylän lukuisissa saunoissa ja sekä sisä- että ulko-
uima-altaissa. Aamuun oli myös varattu aikaa keskustella henkilökohtaisesti Päivi Makkosen kanssa mieltä 
painavista ongelmatilanteista työsuhteissa. Puolen päivän aikoihin lähdimme kohti Tallinnaa, missä oli vielä 
aikaa käydä tekemässä tuliaisostoksia tai vain nauttia ulkoilmasta ja kauniista syyssäästä. 

Kotimatka taittui laivan illallispöydän ääressä. Helsinkiin laiva rantautui klo 18.30. 

Margit Antinoja

KUVATAIDETTA JA KELLOHELMOJA 
RETKELLÄ SALOON 

Lokakuisena lauantaiaamuna lähdimme matkaan Postitalon edestä,  ja ensimmäinen 
kohteemme oli Somero ja siellä kahvila Toritupa. Nautittuamme kahvit ja maitta-
vaa purtavaa suuntasimme vanhalle meijerille, jossa nykyään toimii Muotiputiikki 
Helmi. Helmessä meidät otti vastaan omistaja Anita Hallapelto joka kertoi liikkeen 
historiasta. Osa ryhmäläisistä sovitteli hameita ja kauppojakin syntyi. Muutama 
kävi tutustumassa vieressä sijaitsevaan Pellavakeskukseen.

Somerolta matkamme jatkui Saloon,  ja siellä meitä oli vastassa oppaamme Liisa 
Anttila. Tutustuimme Salon taidemuseon Veturitallissa kahteen näyttelyyn;  Nanna 
Susi In the Moods ja Canal Cheong  Jagerroos, Floating Island – Tower. Teimme 
vielä opastetun kiertoajelun teemana Salo – Presidentillinen pikkukaupunki.

Kotimatkalla pysähdyimme Kasvihuoneilmiöön, jossa ruokailimme ja tutustuimme elämystavarataloon. Kun 
palasimme bussiin meitä odottikin yllätys. Markku, joka on kuljettanut hetolaisia 30 vuotta,  tarjosi meille kuo-
huviiniä pitkän yhteisen taipaleen kunniaksi. Kiitämme Markkua turvallisista ja mukavista kyydeistä ympäri 
Suomea. Toivomme yhteistyön vielä jatkuvan.

Hyvillä mielin palasimme illalla Helsinkiin.

Eija Kuhanen
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Heto Pro ry:n hallituksen jäsenet ja heidän yhteystietonsa:

Vuosikokous pidettiin Ostrobotnialla, Töölössä. Kokoukseen osallistui vajaa parikymmentä yhdistyksen 
jäsentä. Asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tarja Flander. 
Tervehdyspuheessa käsiteltiin liiton ajankohtaisia asioita. 

Kokouksessa esitettiin edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä 
vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Hyväksyttiin 
myös hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Tarja Flander. Hallitukseen tuli valituiksi äänestyksien 
jälkeen 10 jäsentä. Koska ensimmäisessä äänestyksessä kaksi ehdokasta saivat saman määrän ääniä, 
jouduttiin äänestämään vielä toistamiseen heidän kesken. Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan 
alkavan vuoden tilejä ja toimintaa. Päätettiin, että yhdistyksen omaa jäsenmaksua ei peritä. 

VUOSIKOKOUS 7.3.2019


