Jyty Espoon Seutu ry

Tiedotteen pvm

www.jyty-espoo.fi

Pinna 3/2018
Väransby majalla pidetään
siivoustalkoot
lauantaina 28.4.2018
klo 9.00 lähtien,

Yhdistyksen
sääntömääräinen
kevätkokous
to 19.4.2018

Osoite Ankarlaxintie 200, 02420
Jorvas.

klo 16.30

Valtuustotalolla

Ja tutustumisilta majalla
pidetään 2.5.2018
keskiviikkona klo 17.00
alkaen ei siis 3.5.18, jonka
aikaisemmin ilmoitimme.

Paikka: Espoonkatu 5,
02770 ESPOO,
kokoomuksen ryhmähuone.
Kahvitarjoilu klo 16.00 alkaen.

Jyty Espoon Seutu ry—Jyty Esbo Nejden rf

www.jyty-espoo.fi

Jos sinulla ei ole omaa autoa ja
tarvitset kyydin, ota yhteyttä
anitta.myllynen@espoo.fi tai
p. 050 539 2556.
Mielellään ilmoittaudu Anittalle,
jotta osaamme varata jotakin pikku purtavaa, mutta voit tulla ilmoittautumattakin
anitta.myllynen@espoo.fi

Pinnan toimituksen osoite terhi.palenius@espoo.fi ja
Elina.Nyman@espoo.fi

SIVU 2
PINNA 3/2018

Koulutus ja virkistystoimikunta esittäytyy
Toimikunta järjestää koulutus- ja virkistystoimintaa jäsenistölle.
Koulutusvastaava vastaanottaa jäsenistön koulutusanomukset ja
tekee niistä esityksen yhdistyksen hallituksen päätettäväksi.
Heidi Blomster, toimikunnan
Puheenjohtaja

Emilia Epäilys, OMNIA

37 vuotta täyttävä nainen
Tällä hetkellä töissä
Muistisairaiden ikäihmisten
parissa yksityisellä,
taustalla useampi vuosi
vammaispuolella.
Opiskelija aikoina
opiskelijayhdistys aktiivi,
ja useamman vuoden
suomen sosionomin puheenjohtajana.

———–Satu Ahola, SOTET, Sosiaaliohjaaja
vammaispalvelujen toimisto
Työhöni kuuluu monenlaiset sosiaaliohjaajan
tehtävät, ohjaus, neuvonta ja päätöksenteko.
Toimin myös ensiarviotiimissämme sosiaaliohjaajana.
Lisäksi toimin henkilöstön edustajana perheja sosiaalipalvelujen johtoryhmässä.
Vapaa-aika kuluu ystävien kanssa aikaa viettäen, kuntosalilla käyden sekä muun muassa
opiskelijakunnan alumniyhdistyksessä hallituksen vapapuheenjohtajana toimien.

Olen töissä Omniassa,
jossa olen tehnyt vuosien varrella kaikenlaista
hommaa (mm. esitteitä,
nettisivuja, matkavarauksia, tilastoja, palautteita..). Tällä hetkellä olen
toisena pääkäyttäjänä
uudessa opintohallinnon
järjestelmässä, joka otettiin käyttöön vuoden
alussa.
OIen ollut nyt Jytyn jäsenenä vuodesta 2014 ja
koulutus- ja virkistystoimikunnassa n. 2 vuotta.
Vapaa-ajalla tykkään matkustella..
——–Jaana Matilainen, OMNIA
Jytyn hallituksen jäsen

———Anne Ranta, TYT
Koulutusvastaava
Jytyn hallituksen jäsen
———-

————
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Pinnan toimituksen osoite terhi.palenius@espoo.fi ja
Elina.Nyman@espoo.fi

SIVU 3

Kesäretki Turkuun lauantaina
16.6.2018 klo 9.
Lähde kanssamme Turkuun
katsomaan Samppalinnan
kesäteatteriesitystä
”Naimakaupat Vegasissa”.
Matkaan lähdetään 16.6.
Espoon keskuksesta kello 9.00 ja
paluu samaan paikkaan n. kello 19.00.
Aamukahvit nautitaan
Kasvihuoneilmiö -nimisessä paikassa ja
samalla voi tutustua paikan monipuoliseen tarjontaan.
Lounas nautitaan Las Vegas -teeman
mukaisesti Ravintola Aitiopaikassa
ja paluumatkalla vielä iltakahvit.
Matkan hinta yhdistyksen jäseniltä on
50 euroa ja ei-jäseniltä 70 euroa.
Hinta sisältää bussikuljetuksen, aamukahvin suolaisen palan kera, teatterilipun ja
iltapäiväkahvin.
Ei-jäsenen toivotaan olevan henkilö, joka
saattaisi harkita liittymistä yhdistykseen,
esim. joku nykyisen jäsenen työtoveri.
Teatterilippuja on varattu 40 kpl. Mikäli
lähtijöitä on enemmän kuin varattuja lippuja, suoritetaan kaikkien lähtijöiden kesken
lipuista arvonta.

Ilmoittautumiset 29.4.2018 mennessä tästä linkistä.
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Jahti voi alkaa!
Jahti on uusi, jännittävä viihdeohjelma,
jossa kilpailijoiden tulee voittaa maan
tietonero ensin yksinpelissä ja lopuksi
yhdessä joukkueena ja napata iso pääpotti tietoviisaan nenän edestä. Jokaisessa jaksossa kilpaillaan jopa
kymmenien tuhansien eurojen rahapalkinnosta.
Olemme varanneet 15 paikkaa
La 19.5. kuvauksiin. Kuvausten aika on
viitteellinen, sillä erinäisistä syistä johtuen kuvauspäivän lopullinen aikataulu
vahvistuu myöhemmin. Kuvauksen kesto
on joka tapauksessa noin kaksi tuntia
ja yleisön on hyvä saapua paikalle puoli
tuntia aiemmin. Alustavan tiedon mukaan paikalle on hyvä tulla klo 13.00,
nauhoitus 13.30-15.30 välillä.
Aikataulu vahvistetaan ilmoittautuneille
viimeistään viikkoa ennen kuvauksia.
Yhdistys ei osallistu matka- eikä muihin
kuluihin.

Lähde mukaan siis seuraamaan kaikkien aikojen Jahtia! :)
Ilmoittaudu viimeistään 6.5.2018
linkistä
https://my.surveypal.com/Jahti_Jyty

Pinnan toimituksen osoite terhi.palenius@espoo.fi ja
Elina.Nyman@espoo.fi

SIVU 4

VAPAITA VIIKKOJA MAJOILLA
Saariselän Lapin majoja
voi kysellä koko ajan
30.4.2018 asti
markku.hyvarinen@espoo.fi
ja 1.5.2018 lähtien
minna.lindfors@espoo.fi

Saariselän isompi maja Hoppu
69 m2
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Väransbyn mökin vuokra-aika
on 4.5.-28.10.2018.

Majatoimikunta jatkaa Väransbyn mökin
hakuaikaa 3.4 – 20.4.2018 välisen ajan.
Sen jälkeen päätetään käyttövuorot.
Ensimmäisellä hakuajalla, joka loppui
3.4.2018 varanneet saavat mökin
käyttöönsä varauksellaan. Asiasta
ilmoitetaan heille henkilökohtaisesti
9.4.2018 jälkeen.
1.5.2018 lähtien majan käyttövuoroja voi
kysellä Minna Lindforsilta,
minna.lindfors@espoo.fi,
etuoikeutettuna ovat ne varaajat, jotka
haluavat varauksen koko viikoksi.

Pinnan toimituksen osoite terhi.palenius@espoo.fi ja
Elina.Nyman@espoo.fi

