
Jyty Espoo ry:n sääntömääräinen kevätkokous  

pidetään 21.4.2015 klo 16.30 alkaen, paikkana  

Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone,  

os. Espoonkatu 5  

Esillä sääntöjen 14 §:n määräämät asiat.  

 

Aloitteet tulee toimittaa yhdistyksen puheenjohta-

jalle 20.3.2015 mennessä.  

Jyty Espoo ry:n sääntömääräinen kevätkokous 21.4.2015 klo 16:30 

J y t y  E s p o o  -  J y t y  E s b o  r y  
 

w w w . j y t y - e s p o o . f i  

PINNA 2/2015 

Yhdistys järjestää jäsenilleen matkan Krakovaan 

Jäsenmatka Puolan Krakovaan  

Aika: 17-20.9.2015  

Hotelli: Wyspianski *** www.hotel-wyspianski.pl 

Jäsenhinta: 330€  

Sisältää suorat reittilennot Finnairilla, lentokenttä-

maksun, lentokenttäkuljetukset Krakovassa, hote-

lissa buffet aamiasen, n. 2 tuntia kestävän kävely-

kierroksen vanhassa kaupungissa oppaan johdolla 

ja oppaan kaupunkikatsauksen.  

Lisämaksusta: retkiä mm. Auschwitz - Birkenaun 

keskistysleirille, Zakopaneen, Wieliczkan suola-

kaivokseen ja Wawelin linnaan ja katedraaliin.  

Matkalle mahtuu mukaan 30 ensin ilmoittautunutta 

jäsentä.  

 

Sitovat ilmoittautumiset 9.3.2015 klo 9:00 alkaen.  

anne.lagerstrom@espoo.fi  

Nice Run 

Aika: 10.6. klo 17.00 

Paikka: Otaniemen urheilukenttä,  

Tervetuloa viihtymään Nice Run -Espooseen kesä-

kuisena keskiviikkoiltana.  

Ohjelmassa on 5 km lenkki, piknik sekä televisiosta 

tutut Duudsonit, joten vauhtia ja iloista meininkiä ei 

illasta varmasti puutu.  

 

12 ensin ilmoittautunutta jäsentä pääsee mukaan 

maksutta.  

 

Sitovat ilmoittautumiset 9.3.2015 klo 9:00 alkaen.  

anne.lagerstrom@espoo.fi  



SIVU 2  

Jäsenristeily Tallinnaan 18.4.2015 

PIN N A 2/2 015  

 
Majatoimikunta tiedottaa; Lapinmajojen haku viikoille 19 - 52 

Linnanmäen Hupi –rannekkeita 

Hupi-ranneke oikeuttaa pääsyn kaikkiin  

huvipuistolaitteisiin. Ranneke on voimassa  

huhti-syyskuu 2015 välisenä aikana puiston  

Aukioloaikoina.  

Hinta: 28 euroa (portilta ostettuna ranneke  

maksaa sesonkiaikaan 39 euroa).  

 

Toimi nopeasti, rannekkeita on vain 80  

Ostorajoitus 2 ranneketta/jäsen.  

Tilaukset 16.3.2015 alkaen  

anne.lagerstrom@espoo.fi  

Vielä muutama paikka vapaana, toimi nopeasti  

Aika: 18.4.2015  

Paikka: Viking EXPRS:llä  

(tarkka aikataulu ilmoitetaan osallistujille)  

Hinta: 25 €  

 

 

Sisältää: 

matkalipun, menomatkalla kahvi + sämpylä ja    

paluumatkalla Bistrobuffet.  

 

Sitova ilmoittautuminen anne.lagerstrom@espoo.fi  

 

 

 

Lapin majat     

Lapin majojen kesän ja syksyn hakuaika viikoille 

19—52 on  ajalla 3.3 - 2.4.2015  

Hakulomake ja tietoa majoista löytyy tästä linkistä. 

http://www.jyty-espoo.fi/jasenyys-ja-jasenedut/

yhdistyksen_majat/ 

Muistathan Jyty Espoon jäsenhankintakampanjan, joka jatkuu 31.3.2015 asti!  

http://www.jyty-espoo.fi/jasenyys-ja-jasenedut/yhdistyksen_majat/
http://www.jyty-espoo.fi/jasenyys-ja-jasenedut/yhdistyksen_majat/

