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Helsingin Toimihenkilöt Pro ry tiedottaa – huhtikuu 2019 
1 viesti

Helsingin Toimihenkilöt Pro ry <helto048@gmail.com> 18. huhtikuuta 2019 klo 9.58
Vastausosoite: Helsingin Toimihenkilöt Pro ry <helto048@gmail.com>
Vast. ott.: anu.jauhiainen67@gmail.com

Jos viesti ei näy oikein, klikkaa tästä.
 
 

 

18.4.2019 | HELSINGIN TOIMIHENKILÖT PRO ry tiedottaa

 

Tässä tiedotteessa tulevia kesän tapahtumia. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan.

Helsingin toimihenkilöt Pro ry:n hallitus toivottaa kaikille jäsenille perheineen Hyvää Pääsiäistä! 

 

Hurlumhei ja Lintsille!

https://www.poston.fi/showmessage.aspx?id=OTE1NQ2&c=MTE4Nzg0MQ2
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Nyt edullisesti huvittelemaan Lintsille. Meiltä saat Linnanmäen rannekkeen jäsenhintaan 20 €. Ranneke on
voimassa yhden vierailupäivän ajan kaudella 2019.

Laita sähköpostia helto048@gmail.com, saat paluupostissa maksutiedot. Maksun saavuttua postitamme
rannekkeen sinulle. (Rannekkeen normaali hinta on 42 €).

 

Festarituki jälleen jäsenille kesällä 2019!
Onko kesäfestarit jo mielessä? – Pro mukana sinun festarikesässä! 
 
Kun olet ostanut festarilipun kesän 2019 festarille toimi näin.  
Ota kuva Pro:n jäsenkortistasi sekä festarilipusta ja lähetä se yhdistyksemme taloudenhoitaja Pia Hagelbergille.
pia@helsingintoimihenkilot.com. Liitä mukaan tilinumerosi, jäsennumerosi ja nimesi. Yhdistys tukee jäseniään 20 eurolla lipun
hinnasta. 
 
Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus yhteen tuettuun lippuun. 
Lähetä kuva heti kun olet hankkinut lipun tai viimeistään 31.8. Saat vastausviestin, jossa kuittaamme tuen. Rahat maksetaan tilille
hakemusten saavuttua.

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

Kuninkaansaariretki by EDUKO 
28.5.2019

Ohjelma  
16.00 kokoontuminen Kauppatorin reunassa Suomenlinnan lautan vierestä 
16.20 Vesiibussi lähtee Vallisaareen 
16.45 keittopäivällinen Vallisaaren ravintolassa 
17.45 opastettu kävelykierros Kuninkaansaaressa 
19.50 vesibussi lähtee kauppatorille

Hinta             
50 euroa/hlö, sisältää vesibussikuljetukset, keittopäivällinen ja opastettu kierros Kuninkaansaaressa. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset helto048@gmail.com

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

Kesäretki Lootholmaan by EDUKO 
15.–16.6.2019

Lootholman luonto tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön vapaa-ajan viettoon. Tarjoamme helppohoitoista, lähellä palveluita sijaitsevaa
ympärivuotista vapaa-ajan asutusta kauniissa, rauhallisessa ympäristössä meren äärellä. Asunnot on sijoitettu lähelle rantaviivaa ja
niistä on huikeat merinäköalat. Lootholma on Ammattiliitto Pro jäsenien jäsenetupaikka, joten lähde nyt
tutustumaan paikkaan!

Lauantai 15.6. (ohjelma ruokailu, stand-up ja tanssit) 
8.00–11.00 Aamiainen Helena ravintolassa perjantaina tulleille henkilöille 
17.00 Yhteinen buffet ruokailu Helena ravintolassa 
18.00 Stand-up Risto.K. Järvisen johdolla 
20.00 Live musiikkia, Sampsa Astala

Sunnuntai 16.6. 
8.00–11.00 Aamiainen Helena ravintolassa 
12.00 Omilla kuljetuksilla kotimatkalle

Voit osallistua tapahtumaan joko yhdeksi tai kahdeksi vuorokaudeksi. 
Tarkoitus mennä kimppakyydeillä. Saapuminen pe 14.6. (2vrk) tai la 15.6. (1vrk) klo 15:00

Hinta 
1vrk (la-su) 100€ 
2vrk (pe-su)150€

Majoitukset ovat lomahuoneistossa.

mailto:helto048@gmail.com
mailto:pia@helsingintoimihenkilot.com
mailto:helto048@gmail.com
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Lisätiedot ja ilmoittautumiset helto048@gmail.com 
Meeri Karvola meeri@helsingintoimihenkilot.com

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

Pro the Bileet risteily by EDUKO 
Silja Europa 21.–22.9.2019

Lauantai 
17.30–19.30 Grande Buffet 1. kattauksessa kansi 8. 
19.30–20.30 skumppahetki, verkostoitumisaikaa

Sunnuntai 
8.00–12.10 mahdollisuus käydä Tallinnassa 
12.30 laiva lähtee kohti Helsinkiä 
16.00 saapuminen Helsinkiin Länsiterminaali 1

Hinta 
A4 30€/hlö (avec 58€) 
B2 40 €/hlö (avec 67€) 
DeLuxe 65€/hlö (avec 119€)

Lisätiedot ja ilmoittautumiset helto048@gmail.com

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

Tulossa – merkkaa kalenteriin!

Saaristoristeily m/s Pandalla 15.6. 
Tytyrin kaivos ja Alitalon viinitila 7.9.

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:helto048@gmail.com
mailto:meeri@helsingintoimihenkilot.com
mailto:helto048@gmail.com
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

