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Jyty Espoon Seutu ry:n sääntömääräinen kevätkokous 27.4.2017 

 

Aika   16:30 

  Kahvitarjoilu 16:00 alkaen 

 

Paikka Espoon Valtuustotalo os. Espoonkatu 5 

  Kokoomuksen ryhmähuone  

 

Mahdolliset jäsenaloitteet tulee toimittaa viimeistään 28.3. mennessä 

puheenjohtaja Eila Friskille  eila.frisk@espoo.fi. 

Jyty Espoon Seutu ry - Jyty Esbo Nejden rf Kevätkokous 

Jyty E s p o o n  S e u t u  r y  -  J y t y  E s b o  N e j d e n  r f  

                           www.jyty-espoo.fi 

PINNA 2/2017 

Vuoden 2017 Jäsenhankinta  

Nyt on hyvä aika etsiä uusia jäse-

niä, koska sinut ja uusi jäsen pal-

kitaan. 

Vuoden 2017 aikana 30 ensin jä-

seneksi liittynyttä henkilöä pää-

see marraskuussa koulutusristei-

lylle ”Jyty Espoon Seutu tutuksi” 

(päiväristeily Tallinnaan). Muut 

uudet jäsenet saavat valintansa 

mukaan leffalipun tai lounaslah-

jakortin.  

Myös uuden jäsenen hankkinut 

jäsen palkitaan leffalipulla tai lou-

naslahjakortilla.  

Ilmoita oma ja hankkimasi jäse-

nen lahjatoive   
uusijasen.jytyespoo@gmail.com 

 

 

Voit pyytää Jyty Espoon Seudun 

aktiiveja (hallituksenjäsen, luotta-

musmies, toimihenkilöt) pitä-

mään työpaikallesi  kahvitilaisuu-

den, kertomaan toiminnastaan 

tai pitämään infoständiä. 

http://www.jyty-espoo.fi
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Väransbyn maja Kirkkonummella 

on taas vuokrattavissa ajalla 28.4.

- 29.10.2017. Ensisijaisesti vuokra-

taan kokonaiset viikot ja mikäli 

majalla on vapaata, niin voidaan 

vuokrata viikonloppu tai 

yksittäisiä päiviä. 

 

Hakuaika on 20.2. - 17.3.2017 

Hakukaavake löytyy Jyty Espoon 

Seudun nettisivulta  

 

https://www.jyty-espoo.fi/jasenyys-

ja-jasenedut/yhdistyksen_majat.  

 

Hakemus lähetetään os.  

markku.hyvarinen@espoo.fi 

 

Majalla pidetään siivous- ja ulko-

työtalkoot viikonloppuna  

22.4 - 23.4.17.  

Ilmoitathan tarjoilua varten tulos-

tasi 20.4.2017 mennessä         

anitta.myllynen@espoo.fi 

 Majatoimikunta tiedottaa 

J y t y  E s p o o n  S e u t u  r y  -  J y t y  E s b o  N e j d e n  r f  

 

PINNA 2/2017 

Saariselän majoillamme on vielä vapaita viikkoja - varaa oma lomasi  

Markku Hyväriseltä,  markku.hyvarinen@espoo.fi 

Väransbyn maja Kirkkonummella 

 Virkistystoimikunta tiedottaa 

Tule askartelemaan kierrätysma-

teriaaleista kaikenlaista kivaa ja 

kaunista kevään juhliin keskiviik-

kona 29.3.2017 klo 17 - 20 Es-

poon keskustaan, paikka tarken-

tuu myöhemmin. 

12 nopeinta ilmoittautujaa mah-

tuu mukaan!  

 

Kurssi hinta jäsenille vain  

15 euroa.  

Ilmoittautumiset viimeistään per-

jantaina 3.3.2017 

jaana.matilainen@omnia.fi  

Lisätietoa kurssille mukaan otet-

tavista materiaaleista ja välineis-

tä ilmoittautuneille.  
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