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24.3.2019 | HELSINGIN TOIMIHENKILÖT PRO ry tiedottaa

Uusi hallitus on jälleen valittu vuosikokouksessa 8.3. Saimme hallitukseen kaksi uutta jäsentä ja sitä kautta
varmasti uutta vipinää tulevien tapahtumien suunnitteluun. 

Ole Pro, kirjaudu proplussaan!

 
Vuoden 2019 hallitus esittäytyy

Puheenjohtaja: Mona-Lisa Näreaho
 Taloudenhoitaja ja hallituksen vpj: Pia Hagelberg

 Sihteeri: Meeri Karvola
 Viestintävastaava: Anu Jauhiainen

 Koulutusvastaava: Hannele Lemmetty
 Edunvalvontavastaava, jäsenvastaava, tietosuojavastaava: Virva Ojanen

 Pro-klubivastaava: Timo Konttinen
 Nuorisovastaava: Joona Korhonen
 Jäsen: Harri Ahvenjärvi

 Jäsen: Tomi Salonen

Ollaan yhteydessä!
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Koulutusristeily
Tukholmaan 
Tervetuloa kouluttautumaan ja
virkistymään Tukholman risteilylle
24.-26.5.2019

Koulutus tapahtuu satamassa,
Olympiaterminaalissa laivan
kokoustiloissa klo 11.00-
16.00. Koulutuspäivään sisältyy
lounas ja iltapäiväkahvit.

Voit osallistuja pelkästään perjantaipäivän koulutukseen. 

Koulutuksen aiheena on yritysten talousluvut, joita voit käyttää paikallisen sopimisen tukena ja työsuhdeturvana YT-
tilanteissa. Kouluttajana Arto Suninen. Toinen aihe käsittelee hyvinvointia työelämässä, ja siitä luennoi pappi sekä
tietokirjailija Jaakko Heinimäki.

Silja Serenaden Tukholmaan lähtee klo 17.00, ohjelma laivalla vapaa.

Hintaan sisältyy koulutus satamassa, meriaamiaiset molempina aamuina sekä buffet illalliset perjantaina ja
lauantaina.

Hinnat ovat erittäin edulliset
 B-hytti 100€/hlö, kun hytissä kaksi jäsentä.

 B-hytti yksin matkustavalle jäsenelle vain 123€
 Promenade -hytti 120€/hlö kun hytissä kaksi jäsentä.

 A-luokan hytti 125€/hlö, kun hytissä kaksi jäsentä.
 Delux -hytti 215€/ hlö, kun hytissä kaksi jäsentä.

Avecit ovat myös tervetulleita mukaan, kysy avecin hinnat sekä muut lisätiedot
hannele@helsingintoimihenkilot.com.

Ilmoittautumiset osoitteeseen helto048@gmail.com. 31.3.2019 mennessä.

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.

 

Tulossa – merkkaa kalenteriin!
Opastettu Kuninkaansaariretki 28.5.2019
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Kesäretki Kustaviin, Lootholmaan 14.-16.6.2019

Lisätietoa seuraavassa tiedotteessa ja proplussassa.

 

 

- 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.


