Jytyavisen 4/2018

Ett inflytelserikt förflutet – en lysande framtid,
100-årsfesten närmar sig!
Den efterlängtade toppensommaren som vi också uppnådde i år, fortsätter i form av en underbar
indiansommar med varma höstdagar. Också Jyty Vasa rf:s 100-årsfödelsedagsfest närmar sig med
stormsteg och ni har kanske redan funderat på er festutstyrsel? Om du inte ännu gjort det, så är det
nu hög tid att lyfta fram festkläderna ur naftalinet för vädring. Festen går av stapeln 13.10.2018 med
start kl. 18 på Scandic Waskia.
Sista anmälningsdagen till denna fest är 15.9 på adress jyty.vaasa@gmail.com skriv som rubrik:
Jyty 100. Programmet finns i slutet av denna avis.
Alla föreningens medlemmar är välkomna, och alla får också ta med sig en avec (hustru/man, vän
eller annan närstående) även fastän avecen inte är jytymedlem!

Välkomna – bordet är dukat!

Önskebrunn
”Önskebrunnen” finns fortfarande på vår förenings hemsida. I önskebrunnen kan du kasta ”önskemynt” i anslutning till föreningens fritidsverksamhet eller i anslutning till föreningens verksamhet i
övrigt. Din önskan kan du lämna via denna länk: https://vaasa.jytyliitto.net/jasenasiat-medlemsarenden/

Jyty Vasa 100 vuotta – fest 13.10 på Waskia
Jyty Vasa rf uppnår den aktningsvärda åldern av 100 år och vårt eget sekeljubileum går av stapeln 13.19.2018 på Scandic Waskia i Vasa. Denna fest
kommer att gå till historien som en oförglömlig kväll, den officiella delen
med tal osv har begränsats till ett minimum. Istället har vi valt att satsa på
avslappnad och glättig samvaro som kröns av en delikat middag. Föreningens styrelsemedlemmar deltar själva i kvällens programdel, och det kan gott
hända att vi får njuta av nya och oväntade talanger! För musiken svarar bl.a: Vielä virtaa, ungdomar
från Kuulainstitutet, Miriam Sandhu med orkester och Popvatkain.
PROGRAM OCH BUFFET:
17–17.45 Mottagning av hälsningar
18.00 Jyty Vasa rf 100-årsfest
Välkomstord, Marttina Rahja, Jyty Vasa rf:s ordförande
Vasa stads hälsning
Festtal av Maija Pihlajamäki, Jytyförbundets ordförande
Förtjänsttecken

19.30 middagsalternativ
Varmrökt havslax
Marinerad feta och oliver
Nöt rostbiff och svartvinbärsgelé
Grönsallad cocktail
Broiler-Ceasarsallad
Fruktig ostsallad
Waskias potatissallad
Husets senapssås
Örtolja
Husets bröd&bredbart pålägg

eller
Örtgratinerad lax
Limemajonnäs
Grisfilé med Calvadossås
Säsongens grönsaker
Gräddpotatis
Dillpotatis
Örtris
Lime-mangocheesecake
Kaffe / Te

21.00 -> Dansmusik
Jyty Vasa rf:s 100-årsfest är ett tillfälle som du verkligen inte bör missa! Till festen är alla Jyty Vasa
rf:s medlemmar välkomna med avec, det vill säga inbjudan gäller för TVÅ PERSONER, klädsel: mörk
kostym. Själva inbjudan har postats till alla i början av augusti och anmälningar tas emot fram till
och med 15.9.2018 på adressen jyty.vaasa@gmail.com skriv i rubrikfältet: Jyty 100.

Varmt välkomna!
________________________________________________________________________________
Marttina Rahja, ordförande, marttina.rahja@evl.fi
Tina Lempinen, medlemsärenden, tina.lempinen@micobotnia.fi
Seija Paakkinen, hfm, 040 686 1261, seija.paakkinen@vaasa.fi
Lea Martin-Storbacka, hfm, 06 323 1283, lea.martin-storbacka@vshp.fi

