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Koulutus- ja virkistystoimikunta tiedottaa:

Kesäretkelle 16.6.2018 on vielä
paikkoja jäljellä.
Matka suuntautuu Turkuun katsomaan Samppalinnan kesäteatterin
näytöstä ”Naimakaupat Vegasissa”.
Hinnat 50 €/jäsen ja 70 €/ei jäsen
pitää sisällään kaikki retkestä aiheutuvat kustannukset
(bussimatkan, teatterilipun, ruokailun ja kahvit).
Menomatkalla tutustutaan mm.
Kasvihuone-nimiseen monipuoliseen tavarataivaaseen.

Jyty Espoon Seutu ry piti sääntömääräisen
kevätkokouksen 19.4. 2018. Paikalla oli 14
jäsentä. Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja
antoi hallitukselle vastuuvapauden vuodelta
2017.
Muissa asioissa kerroin mm. yhdistymisneuvotteluista, jotka olemme aloittaneet Jyty Kirkkonummen kanssa. Jyty Kirkkonummi on jo
yhdessä jäsenkokouksessa hyväksynyt yhdistymisen ja he pitävät vielä toisen jäsenkokouksen, jossa lopullinen yhdistyminen
vahvistetaan. Neuvotteluissa on mukana
myös liiton edustaja auttamassa yksityiskohdissa. Jyty Espoon Seudun osalta tarvittavat
päätökset tehdään syyskokouksessa.

Ilmoittautumista tapahtumaan jatketaan 16.5.2018 saakka. Ilmoittautumiset retkelle tästä linkistä.
Matkasta voi tiedustella tarkemmin
Anne Rannalta,
anne.ranta@espoo.fi

Jyty juhlii 100 -vuotista taivalta tänä vuonna ja
Etelä-Suomen tapahtumat starttaavat
Espoossa 15.5.2018, jolloin Espoontorin ja
rautatieaseman välille pystytetään Jytyn teltta, jossa voi käydä kahvilla ja tapaamassa
Jytyn Etelän alueen alueasiamiehiä. Voimme
myös järjestää Jyty kahvit sinun työpaikallasi
tuona päivänä ja niiden järjestämistä varten
ole minuun pikaisesti yhteydessä.
Mukavaa kesän odotusta!
Katja
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SIVU 2

Majatoimikunta:
Väransbyn majan kevättalkoissa 28.4.2018 meitä oli 10 henkilöä,
kiitos kaikille osallistujille.
Kevättyöt tuli tehtyä; piha-alueen siivousta, puutöitä, kattojen ja rännien putsausta
sekä kiuaskivien vaihto.
Mökki tuli siivottua katosta lattiaan. Kaikki astiat ja ruokailuvälineet minä ja Eila käytimme kotonamme astianpesukoneessa. Nyt on vuokralaisten hyvä olla.
Kompostoivan WC:n käytössä on ilmennyt ongelmia. Kuivikkeen laittaminen on monelta jäänyt tekemättä, joten kompostointi ei ole onnistunut. Muistutamme vielä käyttäjiä, että on ehdottoman tärkeää muistaa käyttää kuiviketta joka käyntikerran jälkeen, että emme joudu turvautumaan vanhojen wc- tilojen käyttöön.
Keskiviikoksi 2.5.2018 suunniteltuun jäseniltaan ei tullut yhtään ilmoittautunutta, joten sen pitäminen peruuntui.
Anitta Myllynen on majatoimikunnan puheenjohtaja ja yhteyden häneen saa
anitta.myllynen@espoo.fi p. 050 539 2556.
Ystävällisin terveisin
Anitta
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Majojen vuokraus Hoppu, Hippu ja Väransby
Väransbyn majalla (60 m2 ) Kirkkonummella on vielä paljon vapaita viikkoja
touko-elokuussa. Syys- ja lokakuu ovat
vielä täysin vapaina.

Lapin majoilla on myös vapaita
viikkoja. (Hoppu 69 m2, Hippu 34 m2)
Majatoimikunnan työ on vapaa-ajalla
tapahtuvaa toimintaa, joten vuokrausasioita hoitavan Minnan Lindforsin
minna.lindfors@espoo.fi tavoittaa parhaiten puhelimitse p. 045 113 8056
VAIN klo 18.00 jälkeen arkisin, siis ei
työaikana.
Minnan työn luonteen takia, työpaikalle
ei saa soitella majojen vuokrausasioista.
Avainhallinnassa varalla Iiro Alaranta,
iiro.alaranta@espoo.fi,
puh. 041 451 1961

Seuraava Pinna ilmestyy
viikolla 23.
Julkaistava aineisto pitää olla
valmiina viimeistään perjantaina
1.6.2018 Pinnan toimittajilla:
Elina Nyman tai Terhi Palenius.
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Jyty Espoon Seutu ry:n
nettisivut tullaan uudistamaan
kesän aikana.
Työryhmä työstää sivujen ulkoasua ja
sisältöä tämän kesän aikana, joten
syksyllä pitäisi olla näyttävät ja informatiivisemmat sivut jäsenistön käytössä.
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