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Koulutusmatka Tallinnaan 6.9 - 7.9.2014
Koulutusjaosto järjestää koulutusmatkan Tallinnaan syyskuun alussa. Lähtö on lauantaiaamuna
Tampereen keskustasta bussilla kohti Helsinkiä ja ylitämme lahden Tallinkin Superstarilla.
Perillä majoitumme Sokos Hotel Virussa. Iltapäivällä meille pitää koulutuksen Harri Veirto
Ammattiliitto PRO:sta. Koulutuksen aiheina on muun muassa PRO:n työmarkkinatutkimuksen
tulokset sekä muut ajankohtaiset ammattiyhdistyksen asiat. Illaksi on varattu yhteinen
buffetillallinen, joka kuuluu matkan hintaan. 

Sunnuntaina huoneet luovutetaan viimeistään klo 12, jonka jälkeen on pari tuntia aikaa
kierrellä vielä kaupungilla. Tallink Star lähtee satamasta klo 16:30 kohti Helsinkiä, josta matka
jatkuu Tampereelle yhteisellä bussikuljetuksella. Perillä Tampereella olemme noin klo 21.

Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen koulutus.prosyyri@gmail.com. Ilmoittautuminen
aukeaa torstaina 10.7.2014 klo 9:00. Tätä ennen saapuneita ilmoittautumisia ei huomioida.
Muistathan kertoa ilmoittautumisen yhteydessä syntymäaikasi
ja mahdollisen huonekaveritoiveesi. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 45 euroa/hlö.
Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 25.7.2014 tai aiemmin mikäli kaikki paikat täyttyvät tätä
ennen. Koulutusmatkan hinta on jäsenelle 80 euroa ja avecille 170 euroa. Maksuohjeet ja
tarkempi matka-aikataulu tulee sähköpostilla ilmoittautuneille elokuun alussa.

HUOM! Voimassaoleva passi tai EU:n virallinen kuvallinen henkilökortti tarvitaan matkalla
mukana. Ajokortti ei käy!

Mahdollinen peruminen ainoastaan lääkärintodistuksella, muussa tapauksessa veloitamme
yhdistykselle peruuntuneesta paikasta aiheutuneet kustannukset.

 

Perheille: Lastenteatteri Pekka Töpöhäntä

Järjestöjaosto on hankkinut lippuja jäsenistölle koko perheen teatterinäytelmään Pekka
Töpöhäntä. Gösta Knutssonin rakastettu lasten näytelmä esitetetään Tampereen Työväen
Teatterin Eino Salmelaisen näyttämöllä. Tämän ajattoman tarinan hahmot seikkailevat
neonvaloin valaistussa metropolissa. Myös Pentti Rasinkankaan laulut on päivitetty nykyhetkeen
elektronisen musiikin soundeilla. Näytös on torstaina 18.9.2014 kello 18:30. Liput aikuisilta
maksavat 15 euroa ja alle 12-vuotiaat vanhempien kanssa veloituksetta.

Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen harri.sandell@luukku.com. Ilmoittautuminen aukeaa
torstaina 10.7.2014 klo 9:00. Tätä ennen saapuneita ilmoittautumisia ei huomioida. Ilmoitathan
paluuviestissä myös postiosoitteen johon liput voidaan toimittaa. Ilmoittautuminen teatteriin

 

http://tampereen-seudun-toimihenkilot-ry.creamailer.fi/email/53ba387152c8e#
mailto:harri.sandell@luukku.com


paluuviestissä myös postiosoitteen johon liput voidaan toimittaa. Ilmoittautuminen teatteriin
päättyy viimeistään sunnuntaina 3.8.2014.

Maksamalla lippusi viimeistään 7.8.2014 yhdistyksen tilille FI46 8000 60122 5981, vahvistat
paikkasi teatteriesityksessä. Maksetut liput postitetaan antamaasi osoitteeseen noin kaksi
viikkoa ennen esitystä.

Toimi nopeasti, sillä lippuja on rajoitetusti! TERVETULOA!
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 Tykkää Tampereen Seudun Toimihenkilöistä Facebookissa:

Tampereen Seudun Toimihenkilöiden Facebook sivut

 

 
Osoitelähde:

Tampereen Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n jäsenrekisteri.
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