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Lisätietoja  
koulutuksista ja  

ilmoittautumista saat 
Pron tapahtuma- 

kalenterista. 

Yhdistys- ja työpaikkatoiminnan  
koulutukset vuonna 2023

Koulutusten  
käytännön ohjeita  
tämän kalenterin  

lopussa.

Tervetuloa oppimaan ja oivaltamaan koulutuksiimme!  
Yhdistyskoulutuksissamme saat arvokasta ja ajankohtaista 

tietoa yhdistys- ja työpaikkatoiminnan tueksi. 

Ammattiliitto Pro tarjoaa yhteistyössä TJS Opintokeskuksen 
kanssa koulutuksia yhdistys- ja työpaikkatoimijoille. 

Kaikki koulutukset ovat prolaisille maksuttomia. 

https://pro.etapahtuma.fi/fi-fi/Tapahtumakalenteri/Tapahtumakalenteri-Julkinen
https://pro.etapahtuma.fi/fi-fi/Tapahtumakalenteri/Tapahtumakalenteri-Julkinen
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Vuosikokous hybridinä 
-webinaari 19.1.2023 klo 17–19

Koulutus on tarkoitettu erityisesti yhdistysten 
puheenjohtajille ja sihteereille, mutta on suositel-
tavaa, että koulutukseen osallistuu 2–3 muutakin 
hallituksen jäsentä. Saat neuvoja ja rohkaisua 
toteuttaa jäsenkokous hybridinä. Opit valitsemaan 
kokoustilan viisaasti, osaat tarvittaessa tilata 
ulkopuolisen striimauspalvelun, kun tiedät, mitä 
heidän kanssaan pitää sopia ja hahmotat, saatteko 
hybridikokouksen omin voimin toteutettua. 

Yhdistyslaki uudistuu -luento-
webinaari yhdistysaktiiveille 
26.1.2023 klo 17–18 ja 18–18.30 
Pron näkökulma
Koulutus on tarkoitettu yhdistysaktiiveille. Yhdis-
tyslaki uudistuu 1.1.2023 alkaen. Uudistukseen 
kuuluu digitalisaation mahdollisuuksien paran-
taminen jäsenyyteen liittyvissä asioissa, kuten 
liittymisessä ja eroamisessa. Muut muutokset 
liittyvät päätöksenteon järjestämiseen, hallituksen 
työskentelyyn, kirjanpitovelvollisuuteen, vahingon-
korvausvelvollisuuteen sekä selvitysmenettelyyn. 
Varsinaisen webinaarin jälkeen prolaiset yhdistys-
toimijat saavat oman 30 minuutin luento-osuuden 
Pron näkökulmasta. Luennon pitää Pasi Nieminen. 

Yhdistyksen kokoustoiminta 
-webinaari 2.2.2023 klo 17–19

Koulutus on suunnattu yhdistysten hallitusten 
uusille jäsenille. Tervetuloa oppimaan, miten voit 
toimia yhdistyksen hallituksen kokouksessa  
tuloksellisesti ja vuorovaikutteisesti. 

Yhdistyksen hallituksen tehtävät 
-webinaari 8.2.2023 klo 17–19
Oletko uusi jäsen yhdistyksen hallituksessa? 
Tervetuloa koulutukseemme, jossa saat valmiuk-
sia toimia yhdistyksen hallituksessa erilaisissa 
tehtävissä sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti. 
 
Yhdistyksen viestinnän 
perusteet -webinaari 16.2.2023 
klo 17–19
Koulutus on suunnattu yhdistysten viestinnästä 
vastaaville ja viestinnän tekemiseen osallistuville. 
On tärkeää, että osaat viestiä sujuvasti ja oikea- 
aikaisesti yhdistyksessäsi. Koulutuksemme avulla 
tunnistat viestintävastuut ja sen mistä viestinnän 
tavoitteet ja aiheet kumpuavat. Hahmotat myös 
eri viestintäkanavien merkityksen ja saat keinoja 
viestinnän suunnitteluun. 
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Pron sähköiset palvelut 
yhdistyksen tehokäytössä 
11.–12.3.2023 Kirkkonummi, 
läsnäolokoulutus
Koulutus on tarkoitettu yhdistyksen hallituksen 
jäsenille. Haluamme, että yhdistyksesi toimii suju-
vasti ja tarjoamme avuksesi sähköisiä palveluita. 
Koulutuksessamme opit esimerkiksi tekemään 
Proplus -päivitykset, jäsenlistaukset, toimihenkilö- 
ilmoitukset ja tapahtuman luonnin vaivattomasti.  
Kouluttajina toimivat Mervi Saari ja Hannele 
Vartiainen. 

Yhdistyksen arkisto ja 
asiakirjahallinta -webinaari 
14.3.2023 klo 17–19
Koulutus on tarkoitettu kaikille yhdistysten halli-
tuksen jäsenille. Koulutuksessa opit tuntemaan 
arkistoinnin keskeiset käsitteet, normit ja ohjeet 
sekä mitä yhdistyksen asiakirjoja pitää säilyttää ja 
miten. Saat myös neuvoja yhdistyksen asiakirjojen 
hallintaan.  

Jäsenmaksupalautus 
yhdistyksille -webinaari 
28.2.2023 klo 17.30–18.30
Koulutus on tarkoitettu yhdistyksen hallituksen  
jäsenille. Mitkä ovat yhdistysten tavoitteet 
vuodelle 2023? Proplus-sivujen käyttäminen ja 
asiakirjojen tallentaminen, toimihenkilöilmoituk-
sen täyttäminen, toimintaraportin täyttäminen, 
yhdistyksille tehdyt mallit – mistä löytyy, tilikartta 
ja toimintakertomus. Kouluttajina toimivat  
Juha Simell ja Hannele Vartiainen.

Yhdistyksen toiminnan-
tarkastus -webinaari 2.3.2023 
klo 17–19
Koulutus on tarkoitettu yhdistysten toiminnan-
tarkastajina toimiville ja yhdistyksen hallituksen 
jäsenille. On tärkeää, että tunnet toiminnantarkas-
tuksen periaatteet ja osaat toimia toiminnan- 
tarkastajana. 
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Näyttävät viestintämateriaalit 
Canvalla -webinaari 15.3.2023 
klo 17–19.30
Koulutus on suunnattu yhdistysten viestinnästä 
vastaaville ja viestinnän tekemiseen osallistuville. 
Kaipaatko viestintäsi visuaalisuutta ja näyttä- 
vyyttä? Ota avuksesi ilmaisohjelma Canva.  
Koulutuksessamme opit hyödyntämään Canvan 
mallipohjia ja tekemään omia materiaaleja  
ohjelman kuvien ja työkalujen avulla. 

Yhdistystoiminnan johtaminen 
-webinaari 22.3.2023  
klo 17–18
Koulutus on suunnattu yhdistysten hallitusten pu-
heenjohtajille ja varapuheenjohtajille sekä muille 
hallituksen jäsenille. On tärkeää, että yhdistystoi-
minta innostaa. Koulutuksessamme saat valmiuk-
sia johtaa yhdistystä innostavasti ja osallistavasti. 
Yhdistystoiminnan johtaminen on webinaarisarja 
Teamsissa 22.3.2023 (ja 24.10.2023) klo 17–18. 
Ilmoittaudu samalla molempiin. 

Yhdistystoiminnan johtaminen 
25.–26.3.2023 Kirkkonummi, 
läsnäolokoulutus
Koulutus on tarkoitettu yhdistyksen hallituksen 
jäsenille. Elinvoimaiset yhdistykset ovat meille 
tärkeitä. Tule ammentamaan oppeja yhdistys-
toiminnan johtamiseen, toimintasuunnitelman 
laatimiseen ja toiminnan kehittämiseen.  
Pääset laatimaan myös kehittämissuunnitelman  
(YKS 1/2) yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. 
Kouluttajina toimivat Petri Varjonen ja Juha Simell.

Yhdistyksen some-viestinnän 
suunnitelma -webinaari 
30.3.2023 klo 17–20
Koulutus on suunnattu yhdistysten ja liittojen 
viestinnästä vastaaville ja viestintää tekeville, 
joilla on perustietämys sosiaalisesta mediasta. 
Koulutuksessa saat konkreettiset vinkit suunni-
telman tekemiseksi ja hahmotat somesuunnitel-
man ja -strategian erot. Osallistujille lähetetään 
ennakkokysely, jonka pohjalta sisältöä muokataan 
osallistujien yhdistysten tilanteisiin sopivaksi. 
Koulutuksesta tehdään tallenne. 
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Pitoa ja luistoa – yhdistyksen 
jäsenlähtöinen toiminta 
15.4.2023 klo 9–16, 
läsnäolokoulutus
Koulutus on tarkoitettu yhdistysaktiiveille: halli-
tuksen jäsenille sekä muille aktiivisessa roolissa 
yhdistyksessä toimiville. Koulutuksessa opit  
yhdistyksen toiminnan kehittämistä jäsenlähtöi-
seksi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. 
Opit jäsenyyden merkityksestä erilaisille jäsen- 
ryhmille ja minkälaisilla toimenpiteillä voit  
yhdistystoimijana tehostaa jäsenhankintaa ja  
millä keinoilla yhdistys voi parantaa jäsenpitoa.  

Facebookin perusjulkaisut – 
kiinnostavan julkaisemisen  
pohja kuntoon -webinaari 
18.4.2023 klo 17–19
Koulutus on suunnattu yhdistysten viestinnästä 
vastaaville ja viestintää tekeville, joilla on perus- 
tietämys sosiaalisesta mediasta. Haluaisitko  
hyödyntää Facebookia tehokkaammin? Koulutuk-
sessamme opit hyödyntämään Facebookin perus-
toimintoja ja algoritmejä yhä paremmin. Lisäksi 
saat vinkit julkaisujen laadun parantamiseen. 

Hallituksen kokous Teamsissa 
-webinaari 19.4.2023 klo 17–19

Koulutus on suunniteltu osallistujille, jotka työs-
sään eivät (kovin usein) vedä Teams-tapaamisia. 
Kaipaatko osaamista etäkokouksen vetämiseen?  
Koulutuksessamme opit käyttämään Teamsiä niin, 
että kokous etenee sujuvasti ja ratkot tavallisim-
mat ongelmat vaivatta.  Koulutus on tarkoitettu 
yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille sekä 
erilaisille työryhmien vetäjille. Webinaari tallen- 
netaan. 

Vuosikokous hybridinä 
-webinaari 26.4.2023 klo 17–19
Koulutus on tarkoitettu erityisesti yhdistysten 
puheenjohtajille ja sihteereille. Suositeltavaa 
on, että koulutukseen osallistuu 2–3 muutakin 
hallituksen jäsentä, koska hybridikokouksissa 
tarvitaan kokousavustajia. Hybridikokoukset ovat 
nykyään monen yhdistyksen arkea. Tule hakemaan 
toimivia neuvoja hybridikokouksen järjestämiseen. 
Jatkossa tiedät, mitä hybridikokouksen järjestämi-
nen vaatii ja osaat arvioida tarvitsetteko striimaus-
palvelu avuksi.  
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Instagramin perusjulkaisut – 
kiinnostavan julkaisemisen  
pohja kuntoon -webinaari 
10.5.2023 klo 17–19
Koulutus on suunnattu yhdistysten viestinnästä 
vastaaville ja viestintää tekeville, joilla on perus-
tietämys sosiaalisesta mediasta. Ota Instagram 
osaksi yhdistyksesi viestintää ja opi käyttämään 
sitä suunnitelmallisesti. Koulutuksessa saat 
vinkkejä kohderyhmäsi tavoittamiseen ja toimi-
vien julkaisujen tekemiseen. Opit, miten käyttäjät 
hakevat kuvia ja videoita ja miten ne kannattaa 
nimetä. Tutuksi tulevat myös hashtagien rooli ja 
vuorovaikutuksen tavat.   

Kokouspedagogiikka verkossa 
-webinaari 10.5.2023 klo 17–19
Koulutus on suunnattu yhdistysten puheenjoh-
tajille sekä toimikuntien ja työryhmien vetäjille. 
Osaatko verkkokokouksissa tunnustella mielia-
loja ja käyttää dialogisia keskustelun johtamisen 
menetelmiä? Entä haluaisitko luoda osallistujille 
tunteen, että heidän näkemyksillään on väliä.  
Näitä taitoja opit koulutuksessamme. 

Jäsenmaksupalautus 
yhdistyksille -webinaari 
12.5.2023 klo 17.30–18.30
Koulutus on tarkoitettu yhdistyksen hallituksen  
jäsenille. Mitkä ovat yhdistysten tavoitteet 
vuodelle 2023? Proplus-sivujen käyttäminen ja 
asiakirjojen tallentaminen, toimihenkilöilmoituk-
sen täyttäminen, toimintaraportin täyttäminen, 
yhdistyksille tehdyt mallit – mistä löytyy, tilikartta 
ja toimintakertomus. Kouluttajina toimivat  
Juha Simell ja Hannele Vartiainen.

Puheenjohtajapäivät  
-webinaari 16.5.2023  
klo 17.30–19.30
Koulutus on tarkoitettu yhdistysten puheen- 
johtajille. Aiheena jäsenmaksupalautusmallin  
kehittäminen. Kouluttajina toimivat Juha Simell  
ja Hannele Vartiainen. 
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Yhdistystoiminnan johtaminen 
2.–3.9.2023 Kirkkonummi, 
läsnäolokoulutus
Koulutus on tarkoitettu yhdistyksen hallituksen 
jäsenille. Elinvoimaiset yhdistykset ovat meille 
tärkeitä. Tule ammentamaan oppeja yhdistys-
toiminnan johtamiseen, toimintasuunnitelman 
laatimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Pääset 
laatimaan myös kehittämissuunnitelman (YKS 1/2) 
yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Koulutta- 
jina toimivat Petri Varjonen ja Juha Simell. 

Animaatioiden ja videoiden 
muokkaus Canvalla -webinaari 
6.9.2023 klo 17–19
Koulutuksessa opit käyttämään verkossa olevaa, 
maksutonta Canva-ohjelmaa animaatioiden ja  
videoiden tekemiseen. Opit hyödyntämään 
Canvan valmiita mallipohjia ja muokkaamaan niitä, 
mutta myös työstämään materiaalin täysin puh-
taalta pohjalta sekä omia että Canvan materiaaleja 
hyödyntäen. Koulutus on suunnattu yhdistysten 
viestinnästä vastaaville ja viestinnän tekemiseen 
osallistuville. Koulutus on Canvan jatkokoulutus, 
joten perusasiat Canvasta työvälineenä sekä  
tekstin ja kuvan käsittely Canvassa oletetaan 
olevan sinulle tuttua. 

Yhdistyksen kokoustoiminta 
-webinaari 12.9.2023 klo 17–19

Koulutus on suunnattu yhdistysten hallitusten 
uusille jäsenille. Tervetuloa oppimaan, miten voit 
toimia yhdistyksen hallituksen kokouksessa  
tuloksellisesti ja vuorovaikutteisesti.  

Yhdistyksen hallituksen tehtävät 
-webinaari 14.9.2023 klo 17–19
Oletko uusi jäsen yhdistyksen hallituksessa? 
Tervetuloa koulutukseemme, jossa saat valmiuk-
sia toimia yhdistyksen hallituksessa erilaisissa 
tehtävissä sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti. 
  
Facebookin ja Instagramin 
julkaisutyökalut ja analysointi 
-webinaari 19.9.2023 klo 17–19
Saat tietoa julkaisutyökaluista, joilla hallinnoit jul-
kaisemista niin Facebookiin kuin Instagramiinkin. 
Käymme läpi perusasiat, joita kannattaa seurata ja 
jotka auttavat sisällön analysoimisessa. Saat myös 
perustiedot algoritmien toiminnasta. Koulutus  
on suunnattu yhdistysten viestinnästä vastaaville 
ja viestinnän tekijöille, joilla on perustietämys  
sosiaalisesta mediasta.  
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Yhdistyksen viestinnän 
perusteet -webinaari 26.9.2023 
klo 17–19
Koulutus on suunnattu yhdistysten viestinnästä 
vastaaville ja viestinnän tekemiseen osallistuville. 
On tärkeää, että osaat viestiä sujuvasti ja oikea- 
aikaisesti yhdistyksessäsi. Koulutuksemme avulla 
tunnistat viestintävastuut ja sen mistä viestinnän 
tavoitteet ja aiheet kumpuavat. Hahmotat myös 
eri viestintäkanavien merkityksen ja saat keinoja 
viestinnän suunnitteluun.

Taloudenhoitajakoulutus 
30.9.–1.10.2023 Kirkkonummi, 
läsnäolokoulutus
Koulutus on tarkoitettu yhdistyksen uusille 
taloudenhoitajille. Yhdistyksen taloudenhoitajana 
sinun on tärkeä pysyä selvillä tuloista ja menoista. 
Taloudenhoitajakoulutus antaa sinulle perustiedot 
yhdistyksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä 
Pron jäsenmaksujärjestelmästä. Kouluttajina  
toimivat Petri Varjonen Prosta ja Matti Järvinen 
TJS Opintokeskuksesta.  

Yhdistyksen toiminnan- 
tarkastus -webinaari 3.10.2023 
klo 17–19
Koulutus on tarkoitettu yhdistysten toiminnan-
tarkastajina toimiville ja yhdistyksen hallituksen 
jäsenille. On tärkeää, että tunnet toiminnantarkas-
tuksen periaatteet ja osaat toimia toiminnan- 
tarkastajana.  

Pron sähköiset palvelut 
yhdistyksen tehokäytössä 
7.–8.10.2023 Kirkkonummi, 
läsnäolokoulutus
Koulutus on tarkoitettu yhdistyksen hallituksen 
jäsenille. Haluamme, että yhdistyksesi toimii suju-
vasti ja tarjoamme avuksesi sähköisiä palveluita. 
Koulutuksessamme opit esimerkiksi tekemään 
Proplus-päivitykset, jäsenlistaukset, toimihenki-
löilmoitukset ja tapahtuman luonnin vaivatto- 
masti. Kouluttajina toimivat Mervi Saari ja  
Hannele Vartiainen.
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Facebook ja Instagram – 
tarinat, kelat ja live-lähetykset 
-webinaari 11.10.2023 klo 17–19
Koulutus on suunnattu yhdistysten viestinnästä 
vastaaville ja viestinnän tekijöille, joilla on perus-
tietämys sosiaalisesta mediasta. Koulutuksessa 
hahmotat, millä tavoin voit hyödyntää Facebookin 
ja Instagramin tarinoita, keloja ja live-lähetyksiä. 
Saat vinkkejä siihen, millä tavoin ne auttavat  
kohderyhmäsi tavoittamisessa ja miten käytät  
eri toiminnallisuuksia.  

Yhdistyksen arkisto ja 
asiakirjahallinta -webinaari 
11.10.2023 klo 17–19
Koulutus on tarkoitettu kaikille yhdistysten halli-
tuksen jäsenille. Koulutuksessa opit tuntemaan 
arkistoinnin keskeiset käsitteet, normit ja ohjeet 
sekä mitä yhdistyksen asiakirjoja pitää säilyttää  
ja miten. Saat myös neuvoja yhdistyksen asia- 
kirjojen hallintaan.

Yhdistystoiminnan johtaminen 
-webinaari 24.10.2023 klo 17–18

Koulutus on suunnattu yhdistysten hallitusten  
puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille sekä  
muille hallituksen jäsenille. On tärkeää, että  
yhdistystoiminta innostaa. Koulutuksessamme 
saat valmiuksia johtaa yhdistystä innostavasti  
ja osallistavasti. Yhdistystoiminnan johtaminen  
on webinaarisarja Teamsissa 22.3.2023 (ja 
24.10.2023) klo 17–18. Ilmoittaudu samalla  
molempiin.

Yhdistyksen arkistonhoito 
edistyneille -webinaari 9.11.2023 
klo 16.30 – 19.30
Koulutus on tarkoitettu yhdistysten arkisto- 
vastaaville, sihteereille ja muille arkistoinnista 
kiinnostuneille yhdistysaktiiveille. Tervetuloa 
syventämään asiakirjojen hallinnollista ja arkistol-
lista osaamistasi. Tunnet jo arkistoinnin keskeiset 
ohjeet ja yhdistyksen asiakirjoja pitää säilyttää. 
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Pysy pulssilla – kyselyt 
jäsenlähtöisen toiminnan 
tukena -webinaari 14.11.2023 ja 
22.11.2023 klo 17–19
Saat tietoa kyselyiden tekemisen välineistä ja 
menetelmistä. Opit käyttämään kyselymenetel-
miä, joiden avulla voit selvittää jäsenten koulu-
tus- ja tapahtumatoiveita. Kyselyillä voit myös 
tukea paikallista neuvottelutoimintaa tai kartoittaa 
työssä kuormittumista. Koulutus on tarkoitettu 
yhdistysten koulutus- ja tapahtumavastaaville 
sekä viestintää ja jäsenhankintaa hoitaville, mutta 
sitä suositellaan kaikille hallituksen jäsenille, koska 
kyselyistä tulee parempia, jos niitä mietitään 
työryhmänä. 
 
TikTokin mahdollisuudet 
yhdistyksen viestinnässä 
-webinaari 16.11.2023 klo 17–19
Koulutus on suunnattu yhdistysten viestinnästä 
vastaaville ja viestintää tekeville, joilla on perus-
tietämys sosiaalisesta mediasta. Koulutuksessa 
hahmotat, miten yhdistys voi hyödyntää TikTokia. 
Millainen sosiaalisen median kanava TikTok on, 
ketkä sitä käyttävät ja millaista sisältöä siellä 
jaetaan? 

Pitoa ja luistoa – yhdistyksen 
jäsenlähtöinen toiminta 
18.11.2023 klo 9–16, 
läsnäolokoulutus
Koulutus on tarkoitettu yhdistysaktiiveille: halli-
tuksen jäsenille sekä muille aktiivisessa roolissa 
yhdistyksessä toimiville. Koulutuksessa opit  
yhdistyksen toiminnan kehittämistä jäsenlähtöi-
seksi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. 
Opit jäsenyyden merkityksestä erilaisille jäsen- 
ryhmille ja minkälaisilla toimenpiteillä voit  
yhdistystoimijana tehostaa jäsenhankintaa ja  
millä keinoilla yhdistys voi parantaa jäsenpitoa. 
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Alueelliset yhdistystoiminnan 
koulutukset syksy 2023 

Tavoite ja ohjelma tarkentuvat kevään 2023  
aikana. Koulutus on suunnattu yhdistyksen 
hallituksen jäsenille. Ilmoittautuminen aukeaa 
myöhemmin keväällä.

Itä-Suomi 9.–10.9.2023

Pohjois-Suomi 16.–17.9.2023

Länsi-Suomi 14.–15.10.2023

Etelä-Suomi 21.–22.10.2023

Valtakunnallinen webinaari  
28.10.2023 klo 10–14  
(vaihtoehto, jos et pääse lähitoteutukseen)

Vähänks’ ollaan pro
Kaipaako yhdistyksesi tai aluejohto- 

kuntasi tietoa Prosta, jäsenyyden 
hyödyistä ja jäseneduista? Tietoa saat 

Vähänks’ ollaan pro -koulutuksesta. 
Kysy sitä erikseen koulutus- 
palveluistamme osoitteesta  

koulutus@proliitto.fi.  
Samalla voit kertoa myös  

koulutustoiveitasi. 
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Käytännön ohjeita

Ilmoittautuminen
Koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu  
Pron tapahtumakalenterin kautta.     
Tieto ilmoittautumisestasi tallentuu ilmoittau-
tumisjärjestelmässä omiin koulutustietoihisi. 
Voit peruuttaa ilmoittautumisesi järjestelmässä 
niin kauan kuin ilmoittautumisaika on käynnissä. 
Majoitus-, ruokavalio- ja yhteiskuljetustietoja 
käytetään vain ko. koulutuksen järjestelyihin. 
Tutustu Pron tietosuojaselosteeseen. 
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen  
voit perua osallistumisesi sähköpostilla 
(koulutus@proliitto.fi) tai soita 09 172 731/
Pron koulutuspalvelut. Jos peruutuksen 
syynä on äkillinen sairastuminen, ilmoita siitä 
mahdollisimman pian koulutuspalveluihin 
ja voit myöhemmin tarvittaessa toimittaa 
lääkärintodistuksen asiasta. Huomaathan,  
että jos emme saa tietoa poissaolostasi,  
niin perimme osan kuluista sinulta.

Matkustaminen
Prossa pyrimme huomioimaan ympäristövastuul-
lisuuden ja kustannustehokkuuden matkustami-
sessa. Korvaamme matkakulut edullisimman 
matkustustavan mukaan. Suosittelemme 
kimppakyytejä. Oman auton käytöstä tulee sopia 

koulutuspalveluiden kanssa ennen koulutusta 
(HUOM! Korvaamme max. 400 km). Koulutuksen 
jälkeen voit tehdä matkakuluista sähköisen 
matkalaskun Prolle. Vahvistuksen mukana saat 
tunnukset ja ohjeet sähköisen matkalaskun 
tekemiseen. Lisäksi saat vahvistuksessa 
matkalipputilauslomakkeen, jolla voit tilata yli 
50 € hintaiset matkaliput matkatoimistosta. 
Matkatoimisto laskuttaa matkakulut suoraan 
Prolta. Koulutuksista ei makseta päivärahaa.

Kuljetukset
Järjestämme tarvittaessa yhteiskuljetuksen 
Kirkkonummen Majvikiin lentokentältä ja 
Helsingin päärautatieasemalta. Varaa paikkasi 
kuljetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. 
Paluukuljetustarpeesta kysymme koulutuksen 
aikana Majvikissa.

Majoitus ja ruokailu
Koulutus sisältää ruokailun ja tarvittaessa 
majoituksen 2 hengen huoneessa esim. pitkien 
matkojen vuoksi. Ne ovat sinulle maksuttomia. 
Kirkkonummella Majvikissa majoittuminen on, 
Majvikin varaustilanteesta riippuen, pääsääntöi-
sesti yhden hengen huoneissa. Mikäli tarvitset 
majoitusta, muista varata se ilmoittautumisen 
yhteydessä. Kerro ilmoittautuessasi mahdollisesta 
erityisruokavaliosta tai muista tarvitsemistasi 
erityistarpeista.

https://pro.etapahtuma.fi/fi-fi/Tapahtumakalenteri/Tapahtumakalenteri-Julkinen
https://proliitto.fi/fi/tietosuojaseloste#10a307f3
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