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JÄSENKIRJE 8/2019

TEHDÄÄN MOOTTORISAHATAIDETTA - 
YHDESSÄ VEISTÄMINEN ON HAUSKAA!

Haluaisitko kokeilla taiteen tekemistä moottorisahalla?
Kiinnostaisiko sinua luoda oma veistos yhdestä puusta ja

pelkästään moottorisahaa käyttäen? Nyt siihen on tilaisuus,
kun moottorisahaveistomestari Juha Käkelä ohjaa Tampereen
Seudun prolaisille kokonaisen kurssipäivän Ylöjärvellä! Juhan

kurssit mm. työväenopistoissa ovat aina nopeasti loppuun
varattuja. - Työttömän jäsenen omavastuuhinta on alennettu.

Kurssi ei vaadi moottorisahan käyttökokemusta eikä omia välineitä. Kouluttaja pitää aluksi
perehdytyksen veistosahan toimintaan ja työturvallisuuteen. Myös suojalasit ym. ovat
kurssilaisille valmiina. Kurssin omakustannushintaan sisältyy noin metrin mittainen tukin
pätkä veistomateriaaliksi. Vaatetus sahanpurua sietävää ja sään mukaan.

Joukkoliikenteen kyydissä pääsee Tampereelta helposti Ylöjärven Matkatielle, josta
järjestetään maksuton yhteiskuljetus veistopaikalle osoitteeseen Vahantaluhdantie
15, Ylöjärvi. Perille voi toki halutessaan tulla myös omalla kulkuneuvolla.

https://tampereen-seudun-toimihenkilot-ry.creamailer.fi/email/5d6bff18746eb


 

AIKA: Lauantai 5.10.2019 klo 10:30 - n. 18.

PAIKKA: Vahantaluhdantie 15, Ylöjärvi (yhteiskuljetus mahdollinen klo 10 Ylöjärven
liikekeskukselta, Matkatien pysäkiltä Soppeenmäki B, jonne pääsee mm.TKL:n
bussilla 80 tai 81)
OMAVASTUU: 25€, työttömälle jäsenelle 10€, sisältää ohjelmassa mainitun
edestakaisen kuljetuksen Matkatieltä, työturvallisuusopastuksen, veistovälineet,
veisto-opetuksen, tukkipuun pätkän veistomateriaaliksi, ruokailun ja iltapäiväkahvin.

Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen koulutusjaosto@gmail.com 
maanantaina 9.9.2019 klo 09:00 alkaen, viimeistään kuitenkin 20.9.2019.
Olethan nopea; vain 10 ensin ilmoittautunutta ehtii mukaan!

Kerro ilmoittautuessasi jäsennumerosi ja mahdollinen erityisruokavaliosi.
Vahvistusviestin saatuasi voit maksaa omavastuun osuuden Tampereen Seudun Pro
ry:n tilille FI10 5730 0820 6929 17 viimeistään 25.9.2019 mennessä. 
Viitenumeron 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, 75 €/ hlö. 

 

mailto:koulutusjaosto@gmail.com
mailto:jarjestojaosto@gmail.com


 

TERVETULOA!! 
Terveisin TreSPron Koulutusjaosto

Yhteystiedot

Tampereen
Seudun Pro ry

Jannentie 2 D 16
33480 Ylöjärvi

(toimistolla ei
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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