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Anu Jauhiainen <anu.jauhiainen67@gmail.com>

Helsingin Toimihenkilöt Pro ry tiedottaa – toukokuu 2019 

Helsingin Toimihenkilöt Pro ry <helto048@gmail.com> 21. toukokuuta 2019 klo 17.03
Vastausosoite: Helsingin Toimihenkilöt Pro ry <helto048@gmail.com>
Vast. ott.: anu.jauhiainen67@gmail.com

Jos viesti ei näy oikein, klikkaa tästä.
 
 

 

21.5.2019 | HELSINGIN TOIMIHENKILÖT PRO ry tiedottaa

 

Kesälomat siintävät jo monen mielessä. Helsingin toimihenkilöt Pro ry:n hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen rentouttavaa kesää!
Tutustu kesän tapahtumiin ja ilmottaudu mukaan!

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

 

Saaristoristeily m/s Panda 15.6. 
Tervetuloa viettämään veneillen kesäpäivää Helsingin saaristoon! 

14.00 lähtö Kauppatorilta 
Saaristolais-buffet laivalla 
21.00 paluu Kauppatorille 

Järjestämme tämän retken yhteistyössä PääKiPu Pro ry:n ja Helsingin Kemian Toimihenkilöt Pro ryn kanssa. 

https://www.poston.fi/showmessage.aspx?id=OTE2NQ2&c=MTE4Nzg0MQ2
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Ilmoittaudu viimeistään 30.5. 

Omavastuu 40 €/jäsen ja 88 €/avec 
Lisätietoja mona-lisa@helsingintoimihenkilot.com 
ilmoittautumiset helto48@gmail.com

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

 

Tytyrin kaivos ja Alitalon viinitila 7.9.2019 
 
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 Takaisin Kiasman tilausajo pysäkillä 
 
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 7358441. 
ilmoittautumiset helto48@gmail.com 
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro ruokarajoitteesi.

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

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.

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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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 €)

Ilmoittautumiset viimeistään 10.6.2019. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset helto048@gmail.com

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

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.

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

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
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