
Eikö viesti näy oikein? Klikkaa tästä.

JÄSENKIRJE 04/2016

LÄHDETÄÄN 

PIKKU-
PIKKU-

JOULUIHIN!
Tule mukaan Ammattiliitto Pron Pirkanmaan alueen 

yhdistysten yhteiselle pikkujouluristeilylle! 

Tervetuloa joukolla risteilemään, kuulemaan ajankohtaisista asioista koulutuksessamme ja 

tutustumaan uusiin Prolaisiin sekä moikkaamaan jo tutuksi tulleita!

Mukaan on jo alustavasti ilmoittautunut yli 300 Pirkanmaalaista jäsentämme ja TreSPro on varannut 

näistä paikoista 50.

Laiva lähtee Turusta perjantaina 4.11.2016 klo 20:55 Laiva lähtee Turusta perjantaina 4.11.2016 klo 20:55 Laiva lähtee Turusta perjantaina 4.11.2016 klo 20:55 Laiva lähtee Turusta perjantaina 4.11.2016 klo 20:55 

ja on takaisin Turussa lauantaina 5.11.2016 klo 19:50.ja on takaisin Turussa lauantaina 5.11.2016 klo 19:50.ja on takaisin Turussa lauantaina 5.11.2016 klo 19:50.ja on takaisin Turussa lauantaina 5.11.2016 klo 19:50.

Turkuun menemme yhteiskuljetuksilla Pirkanmaan alueelta linja-autoilla, reitit ja pysähtymispaikat 

ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. Pyrimme järjestämään kuljetukset mahdollisimman kattavasti 

Tampereelta ja lähikunnista, joten kerrothan ilmoittautuessasi, mistä yleisestä paikasta helpoiten 

pääsisit bussin matkaan. Noutopaikat vahvistetaan hyvissä ajoin ennen matkaamme. 

Hytit Viking Gracella ovat neljän hengen hyttejä, joista osaan voidaan majoittaa kaksi matkaajaa. Koska 

kuitenkin oletamme risteilymme suosion olevan suuren, saatamme joutua sijoittamaan neljä henkeä 

samaan hyttiin. Esitäthän hyttikaveritoiveesi ilmoittautumisen yhteydessä. 

PAIKKA: Viking Grace

AIKA:     Perjantai 4.11.16 lähtöpaikan mukaan (vahvistus myöh.) - 5.11.16 klo n. 22:30

HINTA:   Jäsenhintamme on 25€/ neljän hengen hytissä tai 40€/ kahden hengen hytissä jäseneltä. 

Hintaan sisältyy matkat, koulutus ja ruokailut.

ILMOITTAUTUMINEN:  Sitovat ilmoittautumiset alkaen maanantaina 1.8.2016 klo 09:00,

mutta keskiviikkoon 17.8.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 
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tampereenseuduntoimihenkilot@gmail.com. Kerro ilmoittautuessasi sekä jäsennumerosi että 

syntymäaikasi. 

Vahvistusviestin saatuasi voit maksaa omavastuun osuuden tilillemme 

FI1057300820692917FI1057300820692917FI1057300820692917FI1057300820692917 viimeistään 17.8.2016. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Muistathan, että 

maksamatta jättäminen ei ole peruutus ja omavastuun osuus palautetaan vain lääkärintodistusta 

vastaan. Ilman pätevää syytä (esim. lääkärintodistus) paikalle saapumatta jääneiltä veloitamme 

tilaisuudesta koko omakustannushinnan  ( 160€).

Mukaan urbaaneille Blockfesteille! Mukaan urbaaneille Blockfesteille! Mukaan urbaaneille Blockfesteille! Mukaan urbaaneille Blockfesteille! 

Tervetuloa iltakoulutukseenTervetuloa iltakoulutukseenTervetuloa iltakoulutukseenTervetuloa iltakoulutukseen

perjantaina 19.8.2016 klo 18:00.perjantaina 19.8.2016 klo 18:00.perjantaina 19.8.2016 klo 18:00.perjantaina 19.8.2016 klo 18:00.

Aiheena onAiheena onAiheena onAiheena on

Hyvä CV ja työhakemus  Hyvä CV ja työhakemus  Hyvä CV ja työhakemus  Hyvä CV ja työhakemus  

Paikka:Paikka:Paikka:Paikka: Kalevan Kilta osoitteessa Teiskontie 8 A.

Koulutuksessa on tarjolla iltapala. Kouluttajanamme toimii 

tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija Pia KonttilaPia KonttilaPia KonttilaPia Konttila.

Koulutuksen jälkeen jaamme liput lauantain 20.8.2016

Blockfesteille, Pohjoismaiden suurimmille hip-hop -festareille!

 Lavalla nähdään mm. seuraavat kotimaiset artistit:

Hinta koko lystille on vain 20€!
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Ilmoittautuminen sähköpostiin 

nuorisojaostotre@gmail.com 5.8.2016 mennessä.

Mukaan mahtuu 20 nopeinta!Mukaan mahtuu 20 nopeinta!Mukaan mahtuu 20 nopeinta!Mukaan mahtuu 20 nopeinta!

Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!

Vahvistusviestin saatuasi voit maksaa omavastuun osuuden tilille 

FI1057300820692917FI1057300820692917FI1057300820692917FI1057300820692917 viimeistään 5.8.2016. Ilmoittautumiset ovat sitovia.Ilmoittautumiset ovat sitovia.Ilmoittautumiset ovat sitovia.Ilmoittautumiset ovat sitovia.

Muistathan, että maksamatta jättäminen ei ole peruutus

ja omavastuun osuus palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.

Ilman pätevää syytä (esim. lääkärintodistus) paikalle saapumatta jääneiltä

veloitamme tilaisuudesta koko omakustannushinnan (72,50 €). 

Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry/Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry/Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry/Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry/

NuorisojaostoNuorisojaostoNuorisojaostoNuorisojaosto

Yhteystiedot

Tampereen Seudun Tampereen Seudun Tampereen Seudun Tampereen Seudun 

Toimihenkilöt PRO ryToimihenkilöt PRO ryToimihenkilöt PRO ryToimihenkilöt PRO ry

Teiskontie 8 A

33500 Tampere

(toimistolla ei 

päivystystä) 

Tampereen Seudun Toimihenkilöiden Tampereen Seudun Toimihenkilöiden Tampereen Seudun Toimihenkilöiden Tampereen Seudun Toimihenkilöiden FacebookFacebookFacebookFacebook-sivut-sivut-sivut-sivut

Tarkistathan lisäksi ProPlussasta omat tietosi - vinkkaa myös kaverille!

Meillä on myös Meillä on myös Meillä on myös Meillä on myös Twitter Twitter Twitter Twitter –tili!–tili!–tili!–tili!

Osoitelähde:

Tampereen Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n jäsenrekisteri.

Jos tahdot poistua postituslistaltamme, otathan yhteyttä 

Ammattiliitto Pron jäsenpalveluun.
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