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Voihan koronadeltavariantti!  

Olemme nyt puolitoista vuotta kärsineet koronan aiheuttamista toimenpiteistä. Keväällä oli toivee-
na, että syksyllä päästäisiin palaamaan takaisin normaaliin arkeen, mutta tämä delta -variantti oli 
eri mieltä. Ja mitä uusi arki sitten olisi? Tullaanko vaatimaan koronapassia tilaisuuksiin? Jos et ole 
ottanut rokotteita (oman harkintasi tai terveydellisten syiden takia), niin pääsetkö enää mihinkään? 
Miten me yhdistyksessä toimimme, jos tilaisuuteemme on tulossa joku rokottamaton? Tosin emme 
tietäisi, että onko henkilö rokotettu tai ei. Vai onko sillä väliä? Emmehän ole vielä mitään oikein 
pystyneet järjestämään rajoitusten takia. Ja osa tilaisuuksistamme on siirretty tulevaisuuteen.  

Ehkä tässä on paras vain odottaa rauhassa, että rokotuskattavuus saadaan tarpeeksi isoksi ja sitä 
myöten tilaisuuksia voidaan taas järjestää.  

Olemme perustaneet Facebook sivut Jyty Espoon Seudulle. Käy tykkäämässä ja seuraamassa meitä. 
Jatkossa tiedotamme myös facebookin kautta tilaisuuksistamme  Facebook JES . 
 

Hyvää syksyn odotusta! 
 

Ps. Meiltä puuttuu vielä luottamusmiehiä ja varaluottamusmiehiä tietyiltä toimialueilta. Jos sinua 
kiinnostaa kuulla lisää, niin ota yhteys katja.vidgren@espoo.fi  

 

 

Katja Vidgren 
puheenjohtaja 

Puheenjohtajan palsta 

Sillä sinun työsi on tärkeä— För att ditt arbete är viktigt  

http://www.jyty-espoo.fi
https://www.facebook.com/Jyty-Espoon-Seutu-ry-Jyty-Esbo-Nejdens-rf-105921371108117/
mailto:katja.vidgren@espoo.fi
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Juhlakunnossa - revyy, la 13.11.2021 Linnanmäen Peacock -teatterissa  
 

Lippuja on vielä saatavissa perinteiseen iloiseen  musiikki-ilotteluun Linnanmäen Peacock -
teatterin Juhlakunnossa-revyyseen la 13.11.2021 klo 14.00 näytökseen.  

Lipun hinta jäsenelle on 35€ (normaalihinta 65€ ). Mikäli lippuja jää, voi jäsen tämän jälkeen 
varata lipun myös avecille normaalihintaan 65€. 

Sitovat ilmoittautumiset tästä linkistä  
 

Kaikki yhteydenotot toimikuntaan  jytykouvi@gmail.com 

 

Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

https://docs.google.com/forms/d/1GlXsDuMwjegCvF4fbKvEMP29A5S7-cVuYSmYQGXmzdQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GlXsDuMwjegCvF4fbKvEMP29A5S7-cVuYSmYQGXmzdQ/viewform?edit_requested=true
mailto:jytykouvi@gmail.com
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Pinnan alustava julkaisuaikataulu syksyllä 2021: Viikot 37, 42, 46 ja 50. Materiaa-
lin tulee olla toimituksella viikkoa ennen ilmestymistä. Palautetta ja ideoita ote-
taan ilolla vastaan! 

SIVU 4  

PIN N A 7/2 021 

19.8 .20 21  

Majatoimikunta tiedottaa 

 

Vapaita viikkoja Majoilla voi kysyä jesmajat@gmail.com 

 
-Majatoimikunta 

mailto:jesmajat@gmail.com

