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Tiedotteen pvm

Pinna 5/2018
Kesälomaa odotellessa
Kesä tuli rytinällä Suomeen.

Toukokuussa oli todella monta kesäistä päivää ja vaikka nyt juuri tällä hetkellä on hieman viileämpää, niin ei se haittaa. Kohta se
lämpö taas tulee – jos meteorologeja uskoo.
Kesälomat myös lähestyvät. Sen huomaa,
kun kaikki haluavat tyhjentää työpöytänsä
ennen lomia.
Samoin uudet kesätyöntekijät ovat saapuneet työpaikoille.
Jos teidän yksikköön on kesäjobbareita tullut, niin heille kannattaa jossain kohtaa kertoa ammattiyhdistystoiminnasta, vaikka
vaan yleisellä tasolla. Tuntuu, ettei nuoret
oikein ymmärrä, että mitä kaikkea ammattiyhdistykset ovat saaneet aikaan. Eivätkä
sitä, että etuuksista voidaan joskus luopua,
jos ammattiliitoilla ei ole tarpeeksi joukkoja.
Kesälomaduunarinkin kannattaa olla, vaikka vaan sen hetken liitossa, että saa kerättyä etuuksia. Ja jos ongelmia tulee, niin sitä
varten on luottamusmiehet. Myös täältä
https://www.kesaduunari.fi/ löytyy apua tarvittaessa.
Mukavaa kesää teille kaikille, syksyllä taas
jatketaan
Katja Vidgren, puheenjohtaja
Jyty Espoon Seutu ry
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Koulutus ja virkistystoimikunta tiedottaa:
Tulevat tapahtumat:
Kesäretki Turkuun 16.6.2018
Ohjelmassa mm. Samppalinnan kesäteatterin esitys ”Naimakaupat Vegasissa”, ruokailu Aitiopaikassa, vierailut Kasvihuoneilmiössä ja Design Hill`issä.
Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.
Syysretki Lohjalle la 22.9.2018
klo 8.45 – 18.00
Ohjelmassa vierailut Arboretum Magnoliassa, Lohjan Omenakarnevaaleilla ja
Tytyrin elämyskaivoksessa. Osallistumismaksu 35 €/jäsen ja 70 €/ei-jäsen.
Hinta sisältää bussimatkan, aamukahvin, Arboretumin sisäänpääsymaksun ja
opastuksen, lounaan sekä Tytyrin sisäänpääsymaksun ja opastuksen.
Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta
seuraavassa, elokuussa ilmestyvässä
Pinnassa.

Jouluglögit Valtuustotalon kahviossa
13.12.2018
Yhdistyksen perinteinen jouluglögi ja ruokailu Valtuustotalolla. Päivä kannattaa laittaa jo nyt kalenteriin, ilmoittautuminen tapahtumaan on myöhemmin syksyllä.
Suunnitteilla oleva tapahtuma:
Vierailu Espoon kaupunginteatterin lavasteisiin sekä puvustamoon ja sen jälkeen katsomaan ”Esitystalous 3” näytöstä. Tapahtumasta ja sen ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin syksyllä
ilmestyvässä Pinnassa.

Hyvinvointi-ilta ke 10.10.2018
klo 16.30 – 18.30 Entressen kirjasto,
Sininen huone (Espoon keskus
Varaa aika jo kalenteriisi ja tule nauttimaan intialaisesta päähieronnasta,
kuuntelemaan miten voit vaikuttaa hyvinvointiisi öljyillä sekä tutustumaan luonnonmukaiseen ihonhoito ja ehostussarjaan. Osallistumismaksu 5 €.
Tarjolla juomaa ja pientä purtavaa.
Mukaan mahtuu 30 henkilöä.
Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen
syksyllä ilmestyvässä Pinnassa.
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Raportti Nightwishin keikalta Tallinnasta
Meitä lähti 23 innokasta kohti Tallinnaa,
Nightwishin keikalle.
Kaikki saapuivat ajoissa terminaaliin ja
ehdimme hyvin laivaan. Onneksi ruokailu
oli heti ja pääsimme jonojen ohi omaan
pöytään.
Tässä vaiheessa vielä laskin, että onhan
kaikki jo päässeet laivaan ja syömään.
Matka meni nopeasti ja laivasta ulospäästyä oli busseja valmiina meitä kuljettamaan. Koko laiva oli siis tulossa samalla keikalle, joten busseja oli kymmeniä
odottamassa.
Tässä vaiheessa ryhmä oli hajautunut
omille teilleen. Menimme oppaiden myötä yhteen bussiin ja sen tullessa täyteen,
pääsimme heti lähtemään. Bussit oli
ajastettu niin, että menivät non-stoppina
noin kolmen vartin ajan.
Saku Suurhalliin tullessa siellä oli aika
paljon jonoja, joten menimme ystäväni
kanssa juomaan limsat läheiseen kauppakeskukseen. Sieltä tullessa, oli edelleen isoja jonoja, mutta onneksi tajusimme mennä siihen lyhyempään jonoon.
Tila oli jo aika täynnä, kun vihdoin pääsimme paikalle.

Keikan loputtua, pääsimme heti
ensimmäiseen bussiin, joka oli siinä
lähellä ja taisimme olla toinen
bussi, joka tuli terminaaliin. Itse
lähdin siitä lähimpään hotelliin, kun
palasin muuta reittiä takaisin. Mutta
pileet jatkuivat laivalla ja kaikki
pääsivät turvallisesti seuraavana
iltapäivänä koteihinsa.
Ja palaute retken jälkeen on ollut
myös todella positiivista. Ainut pieni
miinus tulee siitä, että seuraavalla
kerralla kannattaa suoraan varata
istumapaikat, kaksi tuntia seisoen
oli vähän liian rankkaa.
Eiköhän me jatketa näitä tällaisia
reissuja!
T: Matkanjohtaja Katja

Keikka oli hyvä. Noin kaksi tuntia saimme kuulla laulua, soittoa, nähdä tulipatsaita, paukkuraketteja ja ilotulitusta. Ulkoiset puitteet olivat mahtavat lavalla.
Kaikki oli viimeisen päälle suunniteltu.
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VAPAITA VIIKKOJA MAJOILLA
Saariselän majoille on
vielä vapaita
viikkoja.

Väransbyn maja Kirkkonummella
vuokrattavissa 4.5.-28.10.2018. välisenä aikana. Varaa mökki viikoksi,
viikonlopuksi tai vain päiväksi.

Varaa oma lomasi,
Minna Lindforsilta,
Saariselän isompi maja
Hoppu 69 m2

Minna.Lindfors@espoo.fi

Pinna ilmestyy seuraavan kerran viikolla 33
Aineiston tulee olla toimituksella viikon 32
perjantaihin mennessä.
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