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PINNA 8/2014
Syyskokous
Aika: 20.11.2014 klo 16.30
Paikka: Valtuustotalon kahvio, os.
Espoonkatu 5

Asioina sääntöjen määräämät asiat,
kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 ja saapuneet
aloitteet. Lisäksi asialistalla on Lapin
majojen tulevaisuus.

Tervetuloa!
Aloitteet syyskokoukseen tulee toimittaa 20.10.2014 mennessä:
eila.frisk@espoo.fi

Jyty Espoon perinteiset pikkujoulut Hotelli Kuninkaantiellä
Aika: Torstai 11.12.2014
klo 16.00-18.30
Paikka: Hotelli Kuninkaantie,
Lakelankatu 1, Espoon
keskus

Sitovat ilmoittautumiset tarjoilun
järjestämiseksi 7.11.2014 mennessä tämän linkin kautta.

Joulukonsertti Helsingin kulttuuritalolla
Aika: Keskiviikko 17.12.2014 klo
19.00 – n. 21.15 (sis. väliajan)
Paikka: Helsingin kulttuuritalo, Sturenkatu 4, Helsinki
(Linnanmäen vieressä)
Lähde latautumaan jouluun 25henkisen Riku Niemi Orchestran ja

sen valovoimaisten solistien Arja
Korisevan ja Amadeus Lundbergin
kanssa!
Konsertissa kuullaan rakastetuimman joulumusiikin lomassa myös
uusi Suomen virallinen joulutango.

Hinta: 15 € jäseneltä ja 28 € mahdolliselta avecilta.
Sitovat ilmoittautumiset 12.11.2014
mennessä: pirjo.lehtinen@espoo.fi
HUOM. Lippuja rajoitetusti!

SIVU 2

PINN A 8/2014

Jouluaskarteluillat luonnonmateriaaleista
Aika: 19.-20.11.2014 klo 16.30
alkaen
Paikka: Mikkelän tukikohta, Teirinsyrjä 4
Tervetuloa askartelemaan erilaisia
jouluisia kransseja, sammal- ja
risuaiheisia koristeita.
Pikku vinkki: Suojahanskat mukaan
ja pukeutua kannattaa lämpimiin
vaatteisiin, jotka saavat likaantua.

(opettajina toimivat Bemböölet
Hinta: 15 € kahdelta päivältä. Hintaan sisältyy glögi– ja piparitarjoilu. Touhot)
Lisäksi peritään omakustannehinta
käyttämistäsi ostomateriaaleista,
kuten rautalankarulla ja metalliverkko jne. (jäsen maksaa itse).
Ilmoittautumiset::
anne.lagerstrom@espoo.fi
HUOM. Mukaan mahtuu 12 ensimmäistä ilmoittautunutta!

Majat kaipaavat käyttäjiä—kevään haku käynnissä
Lapin majojen kevään viikkojen
hakuaika on
13.10.2014 - 28.11.2014.
HUOM! Vuoden 2014 vapaat viikot
(mm. vuodenvaihde):
Hippu
Hoppu

43 - 52
43 - 51

Hoppu hinnat:
400 euroa viikot 8-18
300 euroa muut viikot
70 euroa vuorokausi
Hippu hinnat:
270 euroa viikot 8-18
190 euroa muut viikot
50 euroa vuorokausi

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
markku.hyvarinen@espoo.fi
Tapahtumia Saariselällä
Norwegian
Finnair

WANTED: Lisää jäseniä
Jyty Espoo ry järjestää jäsenhankintakampanjan ajalla 1.5.2014 31.3.2015.

den jäsenen hankkinut Jyty Espoon jäsen ja jokainen uusi jäsen
palkitaan. Palkintona on joko Jyty
Espoon nimikoitu tuote tai elokuvalippu. Lisäksi kaikkien kampanKampanjan aikana pääluottamus- jan aikana jäsenen hankkineiden
mies, luottamusmiehet ja puheen- kesken arvotaan 100 euron vajohtaja vierailevat työpaikoilla ja
paavalintainen lahjakortti.
Jyty Espoon näkyvyyttä lisätään.
Työpaikkakäynneistä voit olla yhJäsenhankintakampanjaa vahvisteydessä oman alueesi luottamus- tamaan tarvitsemme yhdyshenkimieheen ja pyytää heitä käymään löitä, jotka ovat valmiita edesauttyöpaikallasi.
tamaan Jyty Espoo ry:n näkyvyyttä
Kampanjan aikana jokainen uu-

työpaikoilla ja kertomaan uusille
työntekijöille yhdistyksestä ja Jyty

Liitosta. Yhdistys perehdyttää yhdyshenkilöt ja toimittaa kaiken
tarvittavan materiaalin.
Mikäli olet kiinnostunut toimimaan
yhdyshenkilönä, ole yhteydessä:
puheenjohtaja Eila Frisk,
puh. 09 816 52004 tai eila.frisk@espoo.fi
HUOM! Ilmoita hankkimasi jäsenen nimi meilitse osoitteeseen:
uusijasen.jytyespoo@gmail.com

