
Eikö viesti näy oikein? Klikkaa tästä.

    

KUTSU AKTIIVEILLE

LÄHDE KOULUTTAUTUMAAN
POHJANMAALLE!

 

TreSPron edunvalvontajaosto kutsuu kaikki
yhdistyksemme edunvalvojat koulutus- ja

virkistysviikonloppuun Pohjanmaalle!
Lähdemme lauantaina 4.5.2019 klo 09:00 junalla kohti Seinäjokea, jonne
saavuttuamme kävelemme Original Sokos Hotel Lakeuteen osoitteeseen Torikatu 2.
Koulutuksemme alkaa n. klo 10:30 ja kouluttajana toimii Pohjanmaan Pron asiamies
Riku Vesapuisto. Koulutusaiheena on mm. vuosilomalain muutokset, jotka astuvat
voimaan 1.4.2019 sekä muut ajankohtaiset asiat. Lounaan nautimme klo 12:30 Lakeus
Matadorissa, jonka jälkeen koulutus jatkuu ProNosteen ja työpaikkatutkan merkeissä.
Koulutus on ohi n. klo 15:00, jonka jälkeen omatoimista oleilua klo 17 asti. 

Klo 17:00 meillä on kuljetus kohti Isokyröä ja Kyrö Distilleryn vierailukeskusta. Kyröllä
pääsemme tislaamokierrokselle ja maistelemaan tuotteita, sekä nautimme maittavan, koko
ryhmälle suunnatun illallisen (erityisruokavaliot huomioidaan - ilmoita niistä
ilmoittautuessasi!). Illan päättää Maria ja Christian -duo ja paluukuljetuksemme Kyröltä
takaisin hotellille lähtee klo 23:00, hotellilla olemme siis noin 23:30.  

Sunnuntaina juna Tampereelle lähtee 11:53, joten hotellin aina niin ihanalle
aamupalalle jää hyvin aikaa ennen huoneiden luovutusta. 

Majoittuminen hotellissa tapahtuu kahden hengen huoneissa, mutta toivottaessa myös
yhden hengen huone onnistuu lisähinnasta 36 €. 

AIKA: Lauantaista sunnuntaihin 4.-5.5.2019. Lähtö junalla lauantai-
aamuna klo 9:00, Tampereella aikaulun mukaan klo 13:00 sunnuntaina. 
PAIKKA: Seinäjoki ja Kyrö Distillery
OMAVASTUU: Luottamustoimiselle 0 €, aikuiset avecit maksavat
100 €. Omavastuu sisältää matkat, majoituksen ja ohjelman sekä
mainitut ateriat. Tämä tapahtuma on suunnattu aikuisille (K18), joten
huomioithan, että myös avec on täysi-ikäinen.

Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen evjaosto@gmail.com
torstaina 28.3. klo 09:00 alkaen, viimeistään kuitenkin keskiviikkona
17.4.2019. Mukaan mahtuu 30 nopeinta! 

Kerro ilmoittautuessasi jäsennumerosi. Kerro myös mahdollinen erityisruokavaliosi ja muut
toiveesi esim. yhden hengen huoneesta tai huonekaverista. Myös koulutusaihetoiveita

 

https://tampereen-seudun-toimihenkilot-ry.creamailer.fi/email/5c977a431c770
https://www.seinajoki.fi/
https://kyrodistillery.com/fi/in-rye-we-trust/
mailto:evjaosto@gmail.com


otetaan vielä tässä vaiheessa vastaan! Vahvistusviestin saatuasi voit maksaa
mahdollisen omavastuun osuuden Tampereen Seudun Pro ry:n tilille FI1057300820692917
Viitenumeron ja lopullisen summan maksullesi saat vahvistuksessa. 

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, 190 €/ aikuinen. 

 
 Tervetuloa Pohjanmaalle!

TreSPro Hallitus / Edunvalvontajaosto
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päivystystä) 

   

Tampereen Seudun Pron Facebook-sivut

Tarkistathan lisäksi ProPlussasta omat tietosi - vinkkaa myös kaverille!

Meillä on myös Twitter –tili! #TreSPro #TreSProkouluttaa

Osoitelähde:
Tampereen Seudun Pro ry:n jäsenrekisteri.

Jos tahdot poistua postituslistaltamme, otathan yhteyttä 
Ammattiliitto Pron jäsenpalveluun.

 

 

https://www.facebook.com/TresProRy
https://www.proplus.fi/
https://twitter.com/TresProRy
mailto:jasenasiat@proliitto.fi
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