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Syyskokouksessa päätimme aloittaa yhteis-
työn Jyty Metropolin kanssa mökkien vuok-
raamisesta. Valmistelemme tällä hetkellä 
hallitukselle luonnosta sopimuksesta, ja so-
pimuksen olisi tarkoitus alkaa tammikuussa. 
Meillä on etuoikeus varauksiin ja Metropolil-
la on oma varausaika, joka on lyhempi kuin 
mitä meillä on. Heillä on myös hieman kor-
keammat hinnat. Laitamme majatoimikun-
nan puolesta tammikuussa tarkemmat tie-
dot sopimuksesta, kunhan se on ensin alle-
kirjoitettu. 

Päätimme myös jatkaa yhteistyötä SASK ry:n 
kanssa. Tarkempia tietoja SASKista löytyy 
täältä: https://www.sask.fi/  
Hallituksen koko pieneni yhdellä jäsenellä ja 
KOTOn toimialalle tarvitsemme yhden halli-
tuksen varajäsenen. Kiinnostuitko, ota yh-
teys puheenjohtajaan.  

Hallituksen tammikuun järjestäytymisko-
kouksessa valitsemme taas toimikuntien jä-
senet. Oletko sinä kiinnostunut toimimaan 
majatoimikunnassa tai koulutus- ja virkistys-
toimikunnassa? Jos olet, niin ota yhteys pu-
heenjohtajaan: katja.vidgren@espoo.fi  
Hyvää ja rauhallista joulun aikaa ja uutta 
vuotta 2022! 

 

Katja Vidgren 
puheenjohtaja 

Puheenjohtajan palsta 

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

"Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa, 

järven aalto jäätynyt talvipakkasessa. 

Varpunen pienoinen, syönyt kesäeinehen, 

järven aalto jäätynyt talvipakkasessa."  

 

"Nu så föll den vita snö, föll på björk och 

lindar. Frusen är den klara sjö, väntar 

vårens vindar. Liten sparv, fattig sparv, 

ätit upp sitt sommararv. Frusen är den 

klara sjö, väntar vårens vindar."  

- Zacharias Topelius                      

suom. Konrad Alexis Hougberg - 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 

— God jul och gott nytt år 

Toivottaa—Önskar 

Jyty Espoon seudun luottamusmiehet 

Jyty Esbo Nejdens förtroendemennen 

Pääluottamusmiehen palsta 

http://www.jyty-espoo.fi
http://www.jyty-espoo.fi
https://www.sask.fi/
mailto:katja.vidgren@espoo.fi


 

Jyty Espoon Seutu ry—Jyty Esbo Nejdens rf  www.jyty-espoo.fi    Pinnan toimituksen osoite Johanna.Loima@espoo.fi ja  

            Elina.Nyman@espoo.fi 

SIVU 2 

PIN N A 11/ 202 1 

17.1 2.2 021  

 
 

Koulutus- ja virkistystoimikunta 
kiittää jäseniämme kuluneesta 
vuodesta 2021! 
 
Toivotamme Rauhaisaa Joulun-
aikaa ja Onnekasta Vuotta 
2022 jokaiseen sydämeen ja 
kotiin. 
 
Seuraavassa Pinnassa lisätieto-
ja vuoden 2022 tapahtumien 
suunnittelusta. 
 
 
Kaikki yhteydenotot toimikun-

taan osoitteeseen: jytykouvi@gmail.com 
 

 

Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  

 

 

 

Ihanaa joulun aikaa kaikille jäsenille myös 
Pinnan toimitukselta! 

 
Ensi vuoden tiedottaja-Johanna pitää tau-
koa lehden teosta, kiitos rakkaille lukijoille.  

 

Vuoden 2022 ilmestymisaikatauluun pala-
taan tammikuussa.
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