Jytyaviisi 4/2018

Vaikuttava menneisyys – valoisa tulevaisuus,
100-vuotisjuhlat lähestyvät!
Odotettu ja saavutettu huippukesä jatkuu aina vain kauniina syyspäivinä. Jyty Vaasa ry:n 100-vuotissynttäritkin lähestyvät kovaa vauhtia, onhan juhlatamineet jo mietittyinä! Jos ei, niin nyt on aika
kaivaa asut naftaliinista tuulettumaan. Juhla pidetään 13.10.2018 alkaen klo 18 Scandic Waskiassa.
Viimeinen ilmoittautumispäivä järjestettäville juhlille on 15.9. osoitteessa jyty.vaasa@gmail.com
viite: Jyty 100. Ohjelma infon lopussa.
Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita, samoin myös seuralainen, vaikka ei ”meikäläisiä”
olisikaan!

Tervetuloa – pöytä on katettu!

Toivomuskaivo
”Toivomuskaivo” on edelleen yhdistyksemme kotisivuilla. Sinne saat heitellä ”toivomuslantteja” yhdistyksen vapaa-ajan toimintaan liittyen tai yhdistyksen toiminnan suhteen muutenkin. Toivomuksesi voit jättää seuraavan linkin kautta: https://vaasa.jytyliitto.net/jasenasiat-medlemsarenden/

Jyty Vaasa 100 vuotta – juhla 13.10. Waskiassa
Jyty Vaasa ry:llä on myös ”sata lasissa” ja meidän omaa 100-vuotisjuhlaan
vietetään 13.10.2018 Scandic Waskiassa Vaasassa. Juhlasta tulee ikimuistoisen upea, ns. pönötysosio on hyvin pieni, suuremmassa osassa on iloisen
rento yhdessäolo herkullisen ruoan kera. Yhdistyksen hallituksen jäsenet
osallistuvat illan ohjelmaan, saattaapa olla, että monista löytyy yllättäviäkin
kykyjä! Musiikista vastaa: mm. Vielä virtaa, Kuulaopiston nuoret, Miriam
Sandhu & orkesteri ja Popvatkain.
OHJELMA JA BUFFE:
17–17.45 Tervehdysten vastaanotto
18.00 Jyty Vaasa ry 100 vuotta-juhla
Tervetuloa, Marttina Rahja, Jyty Vaasa ry puheenjohtaja
Vaasan kaupungin tervehdys
Juhlapuhe Maija Pihlajamäki, Jytyliiton puheenjohtaja
Ansiomerkit

19.30 illallisvaihtoehdot
Lämminsavustettua merilohta
Marinoitua fetaa ja oliiveja
Naudan paahtopaistia ja
mustaherukkahyytelöä
Vihersalaatti cocktail
Kana-Ceasarsalaattia
Hedelmäinen juustosalaatti
Waskian perunasalaatti
Talon sinappikastiketta
Yrttiöljyä
Talon leipä & levite

tai
Yrttikuorrutettua lohta,
Limemajoneesi
Porsaanfilettä Calvadoskastikkeella
Kauden vihannekset
Kermaperunaa
Tilliperunaa
Yrttiriisiä
Lime-mangojuustokakku
Kahvi / Tee

21.00 -> Tanssimusiikkia
Jyty Vaasa ry:n 100-vuotisjuhla on tilaisuus, jota ei kannata jättää väliin, juhlaan ovat tervetulleita
kaikki Jyty Vaasa ry:n jäsenet + avec eli KUTSU KAHDELLE, Pukukoodi: Tumma puku. Itse kutsu postitetaan kaikille elokuun alkupuolella, mutta ilmoittautua saa jo nyt osoitteessa
jyty.vaasa@gmail.com viite: Jyty 100. Ilmoittautumisia vastaanotetaan 15.9.2018 asti.

Tervetuloa!
________________________________________________________________________________
Marttina Rahja, puheenjohtaja, marttina.rahja@evl.fi
Tina Lempinen, jäsenasiat, tina.lempinen@micobotnia.fi
Seija Paakkinen, plm, 040 686 1261, seija.paakkinen@vaasa.fi
Lea Martin-Storbacka, plm, 06 323 1283, lea.martin-storbacka@vshp.fi

