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Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja 
talousarviota on aloitettu kokoamaan. 
Teimme viime vuonna uudenlaisen 
toimintasuunnitelman ja jatkamme 
samalla tiellä. Nyt ehkä vihdoinkin 
pääsemme taas näkemään livenä eri-
laisissa tilaisuuksissa.  

 

Mitä sinä haluaisit meidän toiminta-
suunnitelmamme sisältävän?  

 

Olemme vihdoinkin saamassa nuori-
sovastaavan ja aiomme kokeilla uu-
denlaista toimintatapaa - yhteistyötä 
naapuriyhdistyksen kanssa. Verkostoi-
tuminen ja uusiin jäseniin tutustumi-
nen on tärkeää. Yhdessä saamme 
enemmän aikaan!  

 

Mukavaa syksyn aikaa! 

 
 
 
 
 

 

Katja Vidgren 
puheenjohtaja 

Puheenjohtajan palsta 

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

Syyskokous pidetään 18.11.2021. Tar-
kempi kokouskutsu julkaistaan lähem-
pänä kokousta. Mutta laita jo kalente-
riin varaus kokouksesta.  
 

Aloitteet: 

Aloitteet tulee toimittaa puheenjohta-
jalle lokakuun loppuun mennessä. 
Hallitus käsittelee ne marraskuun ko-
kouksessa, juuri ennen syyskokousta. 
 

—————— 

 

Höstmöte hålls den 18.11.2021. En 
mer detaljerad mötesinbjudan kom-
mer att publiceras närmare mötet. 
Men lägga datum till din kalender.  

 

Initiativ:  

Initiativen måste lämnas till ordföran-
den senast i slutet av oktober. Styrel-
sen behandlar dem vid november-
mötet, strax före höstmötet.  

 

 

 

Hallitus — Styrelsen 

Jyty Espoon Seutu ry      
Jyty Esbo Nejdens rf 

http://www.jyty-espoo.fi
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Juhlakunnossa - revyy, la 13.11.2021 Linnanmäen Peacock -teatterissa  
 

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

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

Mikäli ilmoitat samalla toisen jäsenen tapahtumaan (max 1 hlö), lisää 
myös hänen nimensä, sähköpostiosoitteensa ja puhelin-numeronsa. 

Sitovat ilmoittautumiset tästä linkistä 30.9.21 mennessä. 

 
Kaikki yhteydenotot toimikuntaan osoitteeseen: jytykouvi@gmail.com 

 

PIRTEÄÄ SYKSYN ALKUA! 

Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

https://docs.google.com/forms/d/1GlXsDuMwjegCvF4fbKvEMP29A5S7-cVuYSmYQGXmzdQ/edit
mailto:jytykouvi@gmail.com
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Pinnan alustava julkaisuaikataulu syksyllä 2021: Viikot  42, 46 ja 50. Materiaalin 
tulee olla toimituksella viikkoa ennen ilmestymistä. Palautetta ja ideoita otetaan 
ilolla vastaan! 
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Majatoimikunta tiedottaa 

 

Nyt nauttimaan Saariselälle upeasta ruskasta! 

Vapaita viikkoja Majoilla voi kysyä jesmajat@gmail.com 

 
-Majatoimikunta 

mailto:jesmajat@gmail.com

