
Eikö viesti näy oikein? Klikkaa tästä.

Jäsenkirje 1/2018

TEITKÖ LUPAUKSEN LIIKUNNALLISEMMASTA
UUDESTA VUODESTA?

Yhteistyömme Rantaperkiön Iskun kanssa tuo uusia vaihtoehtoja!

Tule keskiviikkona 31.1.2018 kuulemaan suoraan Iskun edustajilta, mitä erilaisia 
liikuntamahdollisuuksia (esim. aikuinen-lapsi -ryhmiä, muokkausta,
kuntolentopalloa yms.) heillä tarjotaan: voimme
kartoittaa myös yhdistyksen oman porukan
ryhmävaihtoehtoja, jos kiinnostusta on riittävästi.

Jos et pääse paikalle, niin kerrothan meille
sähköpostilla, olisitko kiinnostunut osallistumaan
liikunnalliseen harrastukseen kauttamme. Laitathan
myös vinkkejä asioista, joita Iskun kanssa voisi
järjestää! Vieraile jo etukäteen tutustumassa sivulla
http://www.rantaperkionisku.com/harrasteliikunta/ -
samalla voit myös jo nyt ilmoittautua itseäsi
kiinnostavaan ryhmään.

PAIKKA: Tampereen aluetoimisto, Pyhäjärvenkatu 5 B
AIKA: Keskiviikkona 31.1.2018 klo 17:00
ILMOITTAUTUMISET: Sitovat ilmoittautumiset 24.1.2018 mennessä s-postilla
osoitteeseen jarjestojaosto@gmail.com 

Tiesithän, että Pron jäsenkorttia vilauttamalla (myös uutta puhelimeen ladattavaa
sovellusta!) saat kotiottelut Pyynikin palloiluhallilla pelikaudelle 2017-2018
Pro-hintaan 8€ - ja mukana tulee vielä yksi perheenjäsen samaan, alennettuun
hintaan- alennusta tulee roimat 6€. Seuraava kotiottelu on
21.1.2018 klo 17:00 Pyynikin Palloiluhallilla.

#yhdessäiskussa #TreSPro

VIINITASTING
2.2.2018 KLO 18:00

RAVINTOLA
TAMPELLASSA
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Vuosi 2017 meni hujauksessa hyvässä seurassa ja TreSPron
monimuotoisissa tapahtumissa. Jäsentemme toivomat tapahtumat jatkuvat
tänäkin vuonna, ensimmäinen on paljon toivottu viinikurssi, jossa
pääsemme maistelemaan viittä erilaista viiniä: kahta valkoviiniä ja kolmea
punaista. Viinin kanssa sopii tietysti pieni purtava viinin makua
korostamaan! 

PAIKKA: Ravintola Tampella , Kelloportinkatu 1
AIKA: Perjantaina 2.2.2018 klo 18:00
OMAVASTUUHINTA: 15€ / TreSPron jäsen
ILMOITTAUTUMISET: Sitovat ilmoittautumiset alkaen perjantaina 12.1.2018 klo 09:00 ja
viimeistään perjantaihin 19.1.2018 mennessä s-postilla osoitteeseen
jarjestojaosto@gmail.com   Mukaan mahtuu 25 ensimmäisenä ilmoittautunutta! 

Ilmoita samalla jäsennumerosi. Vahvistusviestissä saat VIITTEEN, ja vahvistat paikkasi
maksamalla omavastuun 22.1.2018 mennessä yhdistyksen tilille FI10 5730 0820 6929 17.
Muista käyttää saamaasi viitettä!

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, 43 €/ hlö

Ole nopea - tilaisuutemme täyttyvät nopeasti!
TreSPro / hallitus

Yhteystiedot

Tampereen Seudun
Toimihenkilöt

PRO ry
Jannentie 2 D 16
33480 Ylöjärvi

(toimistolla ei
päivystystä) 

Tampereen Seudun Toimihenkilöiden Facebook-sivut

Tarkistathan lisäksi ProPlussasta omat tietosi - vinkkaa myös kaverille!

Meillä on myös Twitter –tili! #TreSPro #TreSProkouluttaa

Osoitelähde:
Tampereen Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n jäsenrekisteri.
Jos tahdot poistua postituslistaltamme, otathan yhteyttä 

Ammattiliitto Pron jäsenpalveluun.

.
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