
Aika: 10.4. klo 16.30, kahvitarjoilu klo
16.00 alkaen.

Paikka: Kiinteistölautakunnan kokous-
huone, Virastopiha 2 B, 1. krs

Esillä sääntöjen 14 §:n määräämät
asiat.

Jyty Espoo ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Keväinen Porvoo kutsuu

Aika: la 17.5.2014
Alustava aikataulu:
Linja-auto lähtee klo 8.30 Espoon kes-
kuksen rautatieaseman edestä.  Ja
paluumatka Porvoosta kohti Espoota
lähtee klo 16.00.

Tervetuloa bussimatkalle Porvooseen!
Päivän aikana käydään Brunbergin
makeistehtaalla, jossa voi tehdä edulli-

sia ostoksia. Lisäksi yhdistys kustantaa
kaikille retkelle lähtijöille ilmaisen
käynnin Porvoon nukke– ja lelumuse-
oon. Vierailujen jälkeen jokaiselle jää
mukavasti omaa aikaa nauttia Porvoon
idyllistä. Ja jos ryhmäläiset haluavat,
voidaan paluumatkalla pysähtyä Por-
voon Taidetehtaalla.

Vanhan Porvoon putiikit

HUOM! Paikkoja on rajoitetusti.
Retki toteutuu vain, jos lähtijöitä on
vähintään 20.

Hinta: 15 euroa
Sitovat ilmoittautumiset 30.4.2014
mennessä:
jaana.matilainen@omnia.fi
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Jäsenhintaisia taidenautintoja Ateneumissa

Aika: 23.4. ja 24.4.  töiden jälkeen
Paikka: Ateneum, Kaivokatu 2, Helsinki

Kokoelmanäyttelyn yhteydessä nähtä-
vään FOKUS-näyttelyyn on koottu tai-
deteoksia, jotka on joko tehty tai han-
kittu Ateneumin kokoelmaan 125 vuot-

ta sitten. Mukana on useita Ateneumin
taidekokoelman helmiä, joista aika on
tehnyt klassikoita.

HUOM! Paikkoja on rajoitetusti.
Retki toteutuu vain, jos lähtijöitä on

vähintään 10 per päivä.

Hinta: 6 euroa
Sitovat ilmoittautumiset ja tarkemmat
lisätiedot 1.4.2014 alkaen:
helena.jamsen@espoo.fi

Jäsenristeilylle Visbyn kaupunkiin

Aika: 15.-17.6.2014

Nyt sinulla on tilaisuus päästä risteile-
mään Helsingistä Visbyn kaupunkiin
Gotlannin saarelle Europa-laivalla.

Europa on matkustajakapasiteetiltaan
Tallinkin laivoista suurin. Laivalla on
monipuoliset ravintolapalvelut ja hy-
vät ostosmahdollisuudet.

Gotlannin saari on monipuolinen para-
tiisi, jossa luonto ja historia ovat lähel-
lä. Saarella kasvavat harvinaiset käm-
mekät ja villit orvokit. Keskiaikainen
Visbyn kaupunki on Unescon maail-
manperintökohde, jossa pienten talo-
jen pihoilla kukkivat ruusut.

Hinnat: A2-hytissä 245 euroa/jäsen
B2-hytissä 187 euroa/jäsen.

Hinta sisältää 2 aamiaista ja kaksi
illallisbuffetia.

Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2014 klo
9.00 alkaen:
anne.lagerstrom@espoo.fi

Matkalle pääsee mukaan neljäkym-
mentä nopeinta ilmoittautujaa.

http://www.taidetehdas.fi/fi/emc_espoo_nas%5C%5CSITO1%5C%5Cpitkaka%5C%5CAdobe
http://www.visitporvoo.fi/fi/shoppaile/vanhan_porvoon_putiikit_1%5C%5Cemc_espoo_nas%5C%5CSITO1%5C%5Cpitkaka%5C%5CAdobe

