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PINNA 4/2014
Lomailemaan Lappiin Saariselän majoille
Yhdistyksen majat Hippu ja Hoppu kaipaavat käyttäjiä.
Hopussa on vapaana viikot 19-27 ja 31-35. Hipussa on
vapaana viikot 19-32 ja 34-36.
Viikkoja voi kysellä:
markku.hyvarinen@espoo.fi
Lapinmaja Hoppu sopii 4-8 henkilölle.
Hinnat:
400 euroa viikot 8-18
300 euroa muut viikot
70 euroa vuorokausi

Lapinmaja Hippu sopii 2-4 henkilölle.
Hinnat:
270 euroa viikot 8-18
190 euroa muut viikot
50 euroa vuorokausi
Lue lisää majoista sivuiltamme.
Tutustu Saariselän alueeseen ja tapahtumiin netissä.

Oletko käynyt majoillamme? Jos arkistoistasi löytyy hyviä kuvia majoista ja suostut ne Jyty Espoon käyttöön antamaan,
ota yhteyttä: kaisa.pitkanen@espoo.fi

SIVU 2

PINN A 4/2014

Tuhat tarinaa Espoosta Espoon KAMUssa
Aika: 7.5.2014 klo 17 alkaen
Paikka: Näyttelykeskus WeeGee,
osoite Ahertajantie 5, Espoo
Tervetuloa opastetulle kierrokselle
Tuhat tarinaa Espoosta –näyttelyyn.
Kokoontuminen Näyttelykeskus
WeeGeen aulatilassa klo 17.00,

Retki toteutuu vain, jos lähtijöitä on
vähintään 10.

josta siirrymme SIS.Deli+Cafén tiloihin. Siellä nautimme ennen näyttelyyn menoa sämpylän ja kahvia tai
teetä.

Hinta: 5 euroa
Sitovat ilmoittautumiset 28.4.2014
mennessä:
jaana.matilainen@omnia.fi

HUOM! Paikkoja on rajoitetusti. 20
ensimmäisenä ilmoittautunutta
pääsee mukaan.

FISKARS-RUUKKI, Raasepori
Aika: 24.5.
Alustava aikataulu: Lähtö klo 8.15
Espoon keskuksen rautatieaseman
edestä. Paluumatka kohti Espoota
lähtee noin klo 15.00.
Tervetuloa bussimatkalle Fiskarsiin.
Fiskars täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 365 vuotta!

Päivä alkaa aamiaisella Karjaan
ABC-huoltamolla.

HUOM! Retki toteutuu vain, jos lähtijöitä on vähintään 20.

Fiskarsissa opas kertoo meille historiasta ja nykypäivästä Fiskarsin ruukissa. Tänä päivänä Fiskarsin Ruukissa asuu ja työskentelee yli sata
eri alojen käsityöläistä, muotoilijaa
ja taiteilijaa. Opastuksen jälkeen
meille jääkin mukavasti aikaa tutustua pajoihin ja myymälöihin.

Hinta: 20 euroa sisältäen aamiaisen,
oppaan palvelut ja bussimatkan
Sitovat ilmoittautumiset 12.5.2014
mennessä:
anne.lagerstrom@espoo.fi

Kevätkokouksessa päätettyä
Jyty Espoon sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 10.4.2014.
Paikalla oli alle 20 yhdistyksen jäsentä. Tervetuloa jatkossa mukaan
kokoukseen.

Hyväksytty toimintakertomus vieKokouksessa mm. myönnettiin
vastuuvapaus edelliselle hallituksel- dään kevään aikana nettisivuillemle ja muille tilivelvollisille. Kokoukme www.jyty-espoo.fi.
sessa myös hyväksyttiin Jyty Espoon
vuoden 2013 toimintakertomus.

Peruuntuneita tilaisuuksia
·

Ateneum, 23.4 ja 24.4.

·

Porvoon reissu 17.5.

·

Visbyn risteily 15-17.6.2014

