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Lähdemme Kiasman edestä klo 9:00. Menomatkalla nautimme Design Hill Cafessa Halikossa pientä 
suolaista ja makeaa jonka jälkeen matkamme jatkuu kohti Turkua.

Turussa tutustumme opastetulla kierroksella Vares-dekkareista tuttuihin tapahtumapaikkoihin linja-autolla 
ja näemme mm. missä Turun alamaailma punoo juoniaan. Kierroksen jälkeen majoitumme Original Sokos 
hotel Wiklundiin. Päivällinen tarjoillaan Kellariravintolassa, josta siirrymme Turun kaupunginteatteriin 
katsomaan hullunhauskaa komediaa tuhoisasta Don Juan -sarjahurmaajasta. Eero Aho esittää Don Juania ja 
hänen Sganarelle -palvelijanaan nähdään Hannes Suominen.

Sunnuntaina ohjelmassa on tutustuminen oppaan johdolla ”Muutama sananen naisista”-näyttelyyn Turun 
linnassa. Näyttelyn jälkeen ajamme Tuorlan majataloon jossa tarjoillaan buffet lounas. Helsinkiin palaamme 
hyvissä ajoin iltapäivällä.

Retken hinta on 100 euroa/jäsen.

Henkilökohtaiset ilmoittautumiset 15.9. mennessä yhdistyksen toimistoon joko sähköpostilla  
heto.helsinki@elisanet.fi tai puhelimitse numeroon 010 423 6610 ti ja ke klo 14:00-16:00.

Huom. retki toteutetaan vain jos osallistujia on vähintään 30 henkeä. Kerrothan myös jos sinulla on 
museokortti niin sillä pääsee Turun linnan näyttelyyn.

Osallistumisvahvistuksen saat sähköpostilla tai puhelimitse. Tämän jälkeen omavastuu on maksettava 
viimeistään 20.9. yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68, viite 2820. Jos peruutus tapahtuu 20.9. jälkeen, 
perimme todelliset kustannukset (215 euroa).

Ilmoittautuessasi kerro puhelinnumerosi, josta sinut tavoittaa myös iltaisin ja mahdolliset erityisruokavaliot 
sekä toiveesi huonekaverista.

Tervetuloa! 
Virkistystoimikunta

MONIPUOLISESTI TURKUA 
26.-27.10.2019

Kuva O
tto-Ville Väätäinen



Kesällä on aikaa rauhoittua ja nauttia luonnon 
vehreydestä. Vaikka lomaa viettäisi lyhyissä 
jaksoissa tai sitä ei olisi juuri ollenkaan, voi 

kesäpäivien lämmöstä ja valoisista illoista ammentaa 
virtaa mielelle ja keholle syksyä varten.

Kevään eduskuntavaalien tuloksen myötä uusi hal-
litus muodostui ja ministerit saivat salkkunsa. Edus-
kunta on palaamassa kesätauolta ja on aika kääriä 
hihat ja ryhtyä töihin. Viime hallituksen vaatima kiky 
puhuttaa jälleen ja siihen on uusi hallitus jo kaavail-
lut muutoksia. Työmarkkinajärjestöjen neuvottelu-
pöytään tuodaan meitä kaikkia koskettavia asioita ja 
vääntö voi alkaa. Saamme niistä varmasti kuulla lisää 
tulevan syksyn aikana.

Nuorten oppimistulosten heikentyminen ja koulu-
tusjärjestelmän rahoituksen leikkaamisen vaiku-
tukset alkavat näkymään jo tulevina vuosina. Siksi 
jokaista nuorta on kannustettava opiskelemaan ja 
suorittamaan tutkinto, joka loisi paremmat edelly-

tykset työllistyä. Työikäisille on turvattava oikeus 
koulutukseen, myös aikuiskoulutuksen tarjontaa on 
parannettava työelämän muutokset huomioiden. On 
ilahduttavaa todeta, että Helsinki on ottanut haasteen 
vastaan ja on aloittanut syyslukukaudeksi kokeilun 
lukioiden oppimisaineiston maksuttomuudesta. Näin 
oppilailla on samat edellytykset opiskeluun, varalli-
suudesta riippumatta. Pienillä parannuksilla voi olla 
suuri vaikutus nuorten myöhempiin elämäntilantei-
siin. Ammattiliitto Pro huomioi myös opiskelijat ja 
tarjoaa maksutonta jäsenyyttä Pro Opiskelijat ry:ssä. 
Kun opiskelee työn ohessa, maksaa vain työssäolon 
ajalta jäsenmaksua. Kattavat jäsenedut on hyvä hyö-
dyntää, niistä lisätietoa löytyy Pron kotisivuilta.

Yhdistyksemme toimikunnat ovat järjestämässä syys-
kaudelle jälleen tilaisuuksia, joihin kannattaa osal-
listua. Niistä saa oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen 
ideoita ja samalla on mahdollisuus verkostoitua mui-
den yhdistyksemme jäsenien kanssa. Pron aluejohto-
kunnat järjestävät alueensa jäsenille myös työllisyyttä 
tukevia ja henkistäkin hyvinvointia kohottavia tapah-
tumia sekä elämyksiä. Syksyllä on jälleen luvassa 
monille jo tuttuja työllistymistä edistäviä seminaa-
reja, konsertteja sekä suosittu perhetapahtuma. Niistä 
voi lukea tarkemmin Proplussasta. Yhdistyksemme 
omista tilaisuuksista kerrotaan tässä sekä myöhem-
min ilmestyvissä Heto-lehdissä. Ilmoittautumiset 
tulee tehdä ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukai-
sesti. Kannattaa olla nopea, jotta saa varattua oman 
paikkansa tapahtumiin. 

Mukavaa alkavaa syksyä,

Tarja Flander
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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Tulossa syksyllä
Pro Pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uudenmaan aluejohtokunta järjestää mm. seuraavat tilaisuudet, joihin on 
ilmoitukset Proplussan tapahtumakalenterista luettavissa ja ilmoittautuminen sitä kautta ohjeen mukaan.

Työttömille ja työttömyysuhan alla oleville jäsenille:
17.09.2019 Onnistunut työnhaku –seminaari 

16.10.2019 Suunnitelma B –seminaari

09.10.2019 Sirkus Finlandia –perhetapahtuma alueensa jäsenille



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

Järjestämme koulutustilaisuuden yhdistyksemme jäsenille 30.11. klo 12:00  
alkaen Ammattiliitto Pron kokoustiloissa Pasilassa, osoitteessa 
Ratamestarinkatu 12 B, 2 krs. 

Aloitamme tilaisuuden nauttimalla yhdessä maukkaan brunssin. Samalla 
sinulla on oiva mahdollisuus tutustua muihin yhdistyksen jäseniin tai vaihtaa 
kuulumiset jo ennestään tuttujen kanssa.

Brunssin jälkeen kuulemme ensin ekonomisti Antti Koskelalta STTK:n talous- 
ja työmarkkinakatsauksen. Toinen luennoitsijamme puolestaan tuo terveiset 
Ammattiliitto Pron ajankohtaisista asioista kertoen mm. ainutlaatuisesta Pro 
Noste -jäsenetukokonaisuudesta. 

Tilaisuuden päätteeksi kuulemme vielä lähtökahvien lomassa yhdistyksen ajankohtaisista asioista 
puheenjohtaja Tarja Flanderin kertomana. Arvioimme koulutustilaisuuden päättyvän noin klo 16:30.

Sitovat, henkilökohtaiset ilmoittautumiset ma 30.9. mennessä sähköpostitse heto.helsinki@elisanet.fi 
tai puhelimitse ti ja ke klo 14:00 -16:00 puh. 010 423 6610.

Ilmoitathan yhteystietosi ja mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutustilaisuuden omavastuu on 15 euroa. Ilmoittautumisajan päätyttyä saat osallistumisvahvistuksen, 
jonka jälkeen omavastuu on suoritettava 10.10. mennessä yhdistyksen tilille FI30 8000 1801 3534 68 
viitenumerolla 2820. Mikäli peruutus tapahtuu 15.11. jälkeen, perimme tilaisuuden todelliset kulut  
(50 euroa).

Lämpimästi tervetuloa!
Koulutustoimikunta 

Koulutustilaisuus ja brunssi Pasilassa 
lauantaina 30.11.2019

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


