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1 viesti

Helsingin Toimihenkilöt Pro ry <helto048@gmail.com> 11. elokuuta 2019 klo 17.36
Vastausosoite: Helsingin Toimihenkilöt Pro ry <helto048@gmail.com>
Vast. ott.: anu.jauhiainen67@gmail.com

Jos viesti ei näy oikein, klikkaa tästä.

11.8.2019 | HELSINGIN TOIMIHENKILÖT PRO ry tiedottaa

Kesää on vielä jäljellä!
Moni on jo palannut lomilta ja osalla lomat vielä jatkuvat. Kesää on onneksi vielä jäljellä ja voit vielä ensiviikon aikana ilmoittua Tytyrin
retkelle ja Jarkko Tammisen Show’n. Toimi siis pikaisesti!

Helsingin Toimihenkilöt Pro ry toivottaa kaikille hyvää loppukesää sekä alkavaa syksyä!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

Tytyrin kaivos ja Alitalon viinitila 7.9.2019 -> Vielä
ehdit ilmoittautua!
Tutustumme ensin Tytyrin kaivokseen oppaan johdolla. Laskeudumme -110
tasolle Kone Oy:n elämyshissillä 100 metrin syvyyteen Siellä näemme
mainareiden käden jäljet, Nordkalkin näyttelyn ja kaivoslouhoksen valoteokset.
Opastettu kierros kestää n.1,5h. www.tytyrielamyskaivos.fi. Kuilukatu 2, Lohja.
Kaivoksen vierastuvalta saadaan kypärät, varaa hyvät jalkineet ja lämpimät vaatteet.

Kaivokselta siirrymme Alitalon viinitilalle, matkalla kuulemme tarinaa Lohjan menneisyydestä ja nykyisyydestä.
Ruokailemme tilalla, jonka jälkeen on viinimaistiaiset ja mahdollisuus tehdä ostoksia.
Kiertoajelu Lohjanjärven ympäri pohjoispuolta, josta matkaamme kohti Helsinkiä.

9.00 Lähtö Kiasman tilausajo pysäkiltä, olethan ajoissa paikalla.
10.00–11.30 Tytyrin kaivokseen tutustuminen
11.30–12.15 Siirrymme Alitalon viinitilalle
12.15–14.30 ruokailu ja viinin maistiaiset ja ostoksia
14.30 Lähdemme kohti Helsinkiä Lohjanjärven ympäri pohjoispuolta
n. 16.00 Kiasman tilausajo pysäki

Avecit ovat tervetulleet mukaan!

Ilmoittaudu viimeistään 16.8.

Omavastuu 35 €/jäsen ja 70 €/avec ja alle 18 v. 20 €/hlö
Lisätietoja: Pia Hagelberg pia@helsingintoimihenilot.com, puh. 040 735 8441.

https://www.poston.fi/showmessage.aspx?id=OTE4Ng2&c=MTE4Nzg0MQ2
http://www.tytyrielamyskaivos.fi/
mailto:pia@helsingintoimihenilot.com
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ilmoittautumiset helto48@gmail.com
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro ruokarajoitteesi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PIENI MERENNEITO lauantaina 19.10.2019 klo 19.00 Helsingin Kaupunginteatteri -
> Vielä ehdit ilmoittautua!

Syksyllä 2019 Helsingin Kaupunginteatterin suuri näyttämö muuttuu vedenalaiseksi taikamaailmaksi, kun lumoava Disney-
suurmusikaali Pieni merenneito saapuu Helsinkiin.

Pieni merenneito on kiehtovan ihana, ajaton rakkaustarina, jonka maagisen kaunis musiikki on hurmannut musikaaliyleisöt ympäri
maailman ja ui nyt vihdoin katsojien sydämiin myös Helsingissä. 

Varaa lippusi, jäsen 50 €, lapsi (0-16v) 40 € ja avec 80€. Paikat ovat permannolla. Lippuja rajoitetusti.
Ikäsuositus kouluikäisestä ylöspäin

Lisätietoja meeri@helsingintoimihenkilot.com 
Ilmoittautumiset helto048@gmail.com viimeistään 18.9.2019.

Lue lisää musikaalista tästä.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

 

 

Jarkko
Tamminen Show 8.11. -> Vielä ehdit ilmoittautua!
Olemme varanneet rajoitetun määrän lippuja Jarkko Tammisen Show’n 8.11.2019 klo 19.00 Peacock –teatteriin. 

Tule mukaan jäsenhinnalla 25 € ja avec 40 €.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot helto048@gmail.com viimeistään 14.8.2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ennakkoinfoa 

Tulossa Tukholman matka (risteily) Itsenäisyyspäivän aikaan (5.-7.12.2019)
Hinnat:
B-hytti jäsenhinta 100€ (avec 243€)
B-hytti yksin 120€
A-hytti jäsenhinta 125€ (avec 269€)
Deluxe-hytti jäsenhinta 215€ (avec 360€)
Mahdollisuus osallistua ennen torstain kokousta shampanja tastingiin (hinta 35€/hlö).

Lisätietoja seuraavassa kirjeessä.

mailto:helto48@gmail.com
mailto:meeri@helsingintoimihenkilot.com
mailto:helto048@gmail.com
https://www.poston.fi/linkme.aspx?id=OTE4Ng2&c=MTE4Nzg0MQ2&linkki=https%3a%2f%2fhkt.fi%2fesitykset%2fpieni-merenneito%2f
mailto:helto048@gmail.com
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Tiedoksi
Lintsiliput menivät kaikki. Kiitos jäsenille aktiivisuudesta! 

 

Päivitämme tulevia tapahtumia Proplussaan.

Ole Pro, kirjaudu! 
Proplus on liiton ja yhdistyksen virallinen viestintäkanava. Autamme mielellämme, jos tarvitset neuvoja sen
käytössä. Voit soittaa Hannelelle (050 3262 600) tai Virvalle (050 575 5734).

 
- Tiedotamme tulevista tapahtumistamme myös somessa - 

Helsingin Toimihenkilöt Pro Ry | Facebook @heltopro | Instagram @heltopro | sähköpostit: etunimi@helsingintoimihenkilot.com 
yhteinen sähköposti: helto048@gmail.com

Osoiterekisteri: Ammattiliitto Pron jäsenrekisteri. Jos et halua tulevaisuudessa saada sähköpostia Ammattiliitto Prolta tai jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut, ilmoita asiasta
jasenasiat@proliitto.fi. Muutoksia yhteystietoihisi voit tehdä myös Proplussassa.

Osoitelähde: Helsingin Toimihenkilöt Pro ry
Jos et jatkossa halua tätä uutiskirjettä, klikkaa tästä..

PostOn – joukkoviesti

mailto:etunimi@helsingintoimihenkilot.com
mailto:helto048@gmail.com
mailto:jasenasiat@proliitto.fi
https://www.poston.fi/newsgroup.aspx?m=0&c=MTE4Nzg0MQ2
http://www.scion.fi/poston-joukkoviesti

