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Majatoimikunta tiedottaa 
 
Jyty Espoon seudun jäsenten Väransbyn varaukset alkavat maaliskuussa ja Jyty 
Metropolin jäsenet voivat varata huhtikuun ajan.  
 
Tarkoituksena on, että maaliskuussa ja huhtikuussa varataan kokonaisia viikkoja.  
 
Viikonloppujen varaus alkaa kaikille samaan aikaan, toukokuussa. Jäsenille anne-
taan mahdollisuus myös vuokrata su-pe, jos on tullut varaus viikonlopuksi, touko-
kuusta alkaen.  Jyty Espoon Seutu ry:n jäsenen hinta olisi 120 euroa ja Jyty Metro-
poli ry:n jäsenen hinta olisi 130 euroa. Ja varausaika on sunnuntai klo 16 - perjantai 
klo 16.00.  
 

  -  Majatoimikunta, jesmajat@gmail.com  

 

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

http://www.jyty-espoo.fi
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 Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa  
 
 

 Risteily 14. - 15.5.2022 Turku-Tukholma-Turku, laivana uusi Viking Glory 
 

 

Lähde kanssamme risteilemään uudella 
Viking Gloryllä. Lippuja on varattu 14.-
15.5.2022 lähdölle 32 kpl. Lähtö on poik-
keuksellisesti iltalähtö, joten lähtö on lau-
antaina 14.5.2022 Turusta klo 20.55 ja 
paluu Turkuun sunnuntaina 15.5.2022 klo 
19.50. Risteilyllä ei pääse maihin Tukhol-
massa. 

 

 

 

 

Risteilylle on varattu 8 kpl Seaside-hyttejä 
ja 8 kpl Inside-hyttejä. Hytit ovat neljälle 
henkilölle, mutta ne on varattu siten, että 
kuhunkin hyttiin majoittuu 2 henkilöä. 
Ruokailuja on varattuna lähtöiltana 
14.5.2022 illallinen klo 21.15 (buffet), pre-
mium-aamiainen 15.5.2022 klo 9.30 ja päi-
vällinen klo 17.00 (buffet) ennen laivan 
saapumista satamaan. Lisäksi osalla lähti-
jöistä on mahdollisuus tutustua laivan hie-
noon Spa-osastoon (2 h), lippuja sinne on 
varattuna 10 henkilölle klo 13.00 ja 16 
henkilölle klo 14.00. Kaikki ajat ovat  

Suomen aikoja.  
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 Koulutus- ja virkistystoimikunta sponsoroi 
matkaa n. 40 % ja jäsenen maksettavaksi 
jää n. 60 % hinnoista. VR:n junalla pääsee 
Helsingistä ja Leppävaarasta Turun sata-
maan, mutta toimikunta järjestää myös 
linja-autokuljetuksen lauantaina Espoosta 
Turun satamaan ja takaisin Espooseen 
sunnuntaina, mikäli siihen olisi osallistu-
massa riittävän moni lähtijä. Tästä infor-
moidaan ilmoittautuneita ilmoittautumis-
ajan jälkeen.  

 Mikäli paikat eivät täyty jäsenistä, niin myös avec on mahdollista ottaa mukaan, mutta 
he maksavat sponsoroimattoman hinnan. 

 

 Risteilyhinnat: 

         Jäsenen hinta Avecin hinta 

 Seaside-hytti (2 hlö/hytti) + ruokailut ja spa  90,60 € 151 €  
- Hinta ruokailut ja hytti, ei spa   76,20 € 127 € 

 Inside-hytti (2 hlö/hytti) + ruokailut ja spa  84,90 € 141,5 € 

 - Hinta ruokailut ja hytti, ei spa   70,50 € 117,5 € 

 

  

 

 Sitovat ilmoittautumiset risteilylle 
18.3.2022 mennessä tästä linkistä. Vas-
taa samalla siinä oleviin kysymyksiin, ke-
net toivot hyttikaveriksesi, osallistutko 
kaikkiin ruokailuihin, kumpaan Spa-
kylpylän ajankohtaan haluaisit osallistua  

 ja haluatko osallistua bussikuljetuksiin, 
mikäli se järjestettäisiin. Paikat täytetään  

 ilmoittautumisjärjestyksessä. 
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 Jyty Etelä-Suomen järjestämä työhyvinvointipäivät Porvoossa, Haikon kartanossa 

21. – 22.5.2022 
Koulutus- ja virkistystoimikunta sponsoroi työhyvinvointipäiville osallistumista 50 %. 
Jäsenen tulee ilmoittautua tapahtumaan sitovasti Jässärin kautta. Jyty lähettää 
osallistuvista henkilöistä laskun yhdistykselle ja yhdistys laskuttaa jäseneltä hänen 
osuutensa kustannuksista ennen tilaisuutta. Tämän vuoksi toimikunnalle pitää myös 
laittaa tieto ilmoittautumisista osoitteeseen 
jytykouvi@gmail.com 
kokouspaketti 2 hh hinta 278 € - jäsenen 

maksama osuus 139 €  
kokouspaketti 1 hh hinta 328 € - jäsenen 

maksama osuus 164 €  
(lisähinta 1hh 50€ maksetaan suoraan ho-
tellille) 

Mahdollisesta kuljetuksesta Haikkoon Jyty 
tiedottaa erikseen. 

 
 

 Cirque de Soleil, esitys Corteo 
su 5.6.2022 klo 13.00, Hartwall Areena 
Esitys on siirtynyt vuodelta 2020. Toimikunta 
on varannut sunnuntain 5.6.2022 klo 13.00 
esitykseen yhteensä 24 lippua. Lippujen hin-
ta jäsenelle on 50,00 € (normaalihinta 94 €). 
Mahdolliset väliaikatarjoilut ovat omakus-
tanteisia. 

Koko perheelle sopiva esitys johdattaa ylei-
sön komedian ja spontaanisuuden maail-
maan, joka sijaitsee salaperäisessä taivaan ja maan välisessä tilassa. 

Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2022 mennessä tästä linkistä. Paikat täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä. 

 

 

 Kaikenlaisia tapahtumaehdotuksia otetaan mielellään vastaan osoitteessa 

 jytykouvi@gmail.com. 

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

Koulutus- ja vir-
kistystoimikunta 
toivottaa kaikille 
jäsenille mukavaa 
talven jatkoa ja 
kevään odotusta. 
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