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LASKU
Jäsenmaksusta 2018

HYVÄ JÄSEN
Tämä on Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n vuoden 2018 jäsenmaksun lasku.
Vuoden 2017 vuosikokouksessa hyväksyttyjen uusien sääntöjen mukaisesti kaikki Pro
Seniorien jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain.
Seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus päätetään aina vuosikokouksessa. Vuoden
2018 jäsenmaksu on 10 €/jäsen.
Maksamalla laskun jäsenyytesi jatkuu vuoden kerrallaan ja näin saat käyttöösi Pro Seniorien
jäsenedut ja voit osallistua halutessasi paikallisten kerhojen toimintaan.
Mikäli et maksa laskua eräpäivään mennessä, jäsenyytesi päättyy automaattisesti 31.12.2017.
LASKU
Maksaessasi laskua käytä alla olevaa jäsenmaksuviitettä
jäsenmaksuviite

Kirjoita viestikenttään jäsennumerosi
ja/tai nimesi ja yhteystietosi

pankkitili

FI7615213000103947

eräpäivä

15.12.2017

PRO SENIORIT – KEITÄ OLEMME JA MITÄ ME TEEMME?
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen pysyvästi eläkkeellä oleva
toimihenkilö, joka on aikaisemmin kuulunut Ammattiliitto Prohon tai sen toimintaa jatkavan
järjestön johonkin jäsenyhdistykseen ja jonka senioriyhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.
Ammattiliitto Pro Seniorit ry toimii eläkkeellä olevien toimihenkilöiden valtakunnallisena
etujärjestönä, jonka tarkoituksena on sen jäsenten sosiaalisen aseman ja eläke-etujen
turvaaminen sekä yhteiskunnallisen aseman kohottaminen. Yhdistys pyrkii ylläpitämään ja
edistämään jäsentensä henkistä ja fyysistä virkistys- ja harrastustoimintaa paikalliskerhojen
kautta.

Ammattiliitto Pro Seniorit ry
Puheenjohtaja Esko Ekfors
p. 040 511 4075
esko.ekfors@dnainternet.net
ammattiliittoprosenioritry@gmail.com

PAIKALLISKERHOT
Rekisteröimättömät paikalliskerhot toimivat 12 paikkakunnalla eri puolilla maata.
Pro Seniorit ry edistää ja tukee paikalliskerhojen toimintaa ja uusien kerhojen perustamista.
Pro Seniorien nettisivuilta www.proseniorit.fi sekä tämän kirjeen takasivulta löydät toimivien
paikalliskerhojen yhteystiedot.
JÄSENEDUT
Käyttäessäsi jäsenetuja voit helposti saada jäsenmaksusi moninkertaisena takaisin.
Hyödynnä jäsenetujamme esimerkiksi:
vakuutusyhtiö Turvan jäsenetuhintaisen matkustajavakuutuksen normaalihinta on
xxx euroa ja jäsenetuhinta xxx euroa, säästät xxx euroa.
Holiday Clubin lomahuoneistoja voit varata edulliseen jäsenhintaan Suomesta,
Ruotsin Åresta ja Espanjan Calahondasta.
Levi Hotel Spassa saat 40 % jäsenalennuksen 1.1.2018 alkaen huonehinnasta.
Alennus koskee koko majoitushintaa aamiaisella.
Hyvinvointilomat ry:n lomat sisältävät viisi täysihoitovuorokautta ja aamiaisen,
lounaan ja päivällisen. Omavastuu on sata euroa.
Solaris-lomat järjestää laadukkaita tuettuja hyvinvointi- ja liikuntalomia eläkeläisille
ympäri Suomea. Omavastuu viiden päivän lomalle on 110 euroa.
Lisäksi saat alennuksia muun muassa Lomakeskus Huhmarista sekä Imatran kylpylästä.
Kaikki jäsenedut, lomakohteet sekä matkakohteiden varausohjeet löydät lisätietoineen helposti
osoitteesta www.proseniorit.fi.
SINULLE TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA
Yhdistyksen toiminnasta, jäseneduista ja jäsenyydestä saat lisätietoja yhdistyksen koti- sivuilta
www.proseniorit.fi sekä tämän kirjeen takasivulta.
Kun pidät yhteystietosi ajan tasalla, varmistat, että saat meiltä postia.
Muutokset yhteystietoihisi voit ilmoittaa ammattiliittoprosenioritry@gmail.com tai yhdistyksen
jäsensihteerille, osoitteeseen Leena Laitila, 040 837 8501, l.laitila@netikka.fi. Yhteistyöstä
kiittäen ja hyviä sekä terveitä eläkepäiviä toivottaen,

Ammattiliitto Pro Seniorit ry
Hallitus

Esko Ekfors puheenjohtaja

