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KESÄJUHLAKUTSU
lauantaina 11. kesäkuuta 2005 alkaen kello 16.
TY on perinteisesti pitänyt hyvien säiden ja vibraatioiden sävyttämiä kesäjuhlia jo useamman vuoden ajan Laajasalon Vartiosaaressa.
Tällä kertaa vuorossa on kahden vuoden tauon jälkeen jälleen saaren etelärannan kartanomainen Lomaranta. Perinteisesti kesäjuhlilla
on ollut kolmisenkymmentä jäsentä tai muuten yhdistykseen ystävällisesti suhtautuvaa henkilöä. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.
Saarelle on rannalta soutupalvelu Reposalmen yli klo 15.30 –16.30 ja sen jälkeen tulevat voivat tilata soutupalvelun numeroista 040
755 8482 (Ismo) tai 040 837 0354 (Riitta). Tilaisuuden hinta 16 euroa sekä valinnainen viinilisä 8 euroa maksetaan viimeistään 7.6.
mennessä yhdistyksen tilille 800019-897530.
Juhlan sisältö on kohtuullista ruuan ja juoman nautiskelua, yhdessäoloa, henkeviä keskusteluja sekä saunomista ja ohjelmaa ilman
takarajaa. Lomarannassa on myös mahdollisuus yöpyä omin varustein (makuupussi tai lakanat). Ruumiin ravinnoksi on tarjolla riittävästi perinteiseksi muodostunutta boolia, ruoaksi täyttäviä salaatteja, tomaatti-porkkanakeittoa, erilaisia naposteltavia, leipää sekä
lasillinen kuohuviiniä. Jälkiruoaksi on kahvia ja kahvileipiä.
Kahdeksan euron lisämaksusta saa kolme kymmenen senttilitran (3 x 10 cl) annosta voimakkaita kuivia valkoviinejä ruoan kanssa
testaamisen sekä viinien ominaisuuksien vertailuun. Viinit tarjotaan puolisokkana. Tarjolla on todennäköisesti Alsacen sekoiteviini,
Loiren Chenin Blanc -viini sekä aromikas Sauvignon Blanc –viini.
Muut syötävät ja juotavat kukin saa tuoda itse harkintansa ja tarpeidensa mukaan. Nälän uudestaan yllättäessä on mahdollisuus omien eväiden grillaukseen. Lomarannassa on sähkösauna ja uintimahdollisuus yöpymismahdollisuuden lisäksi.
Ohjelma
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heikki ja Kaija esittävät:
”PPP ‑ parisuhteen parhaat puolet”
”MMM ‑ mikä minua miellyttää”

Pohdiskelun johdattelijana Kaija Kanninen
Pohdiskelun johdattelijana Heikki Koivula

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Julkisilla kulkuvälineillä pääset melkein perille ja loput lyhyellä patikalla:
metrolla Herttoniemeen ja sieltä bussilla 85 tai 88 Reposalmentien pysäkille. Kävele Reposalmentien päähän rannan laiturille, mistä
soudamme sinut perille. (Fonectan kartta s.20 ruutu A1 tai Eniron kartta s.40 ruutu DQ/75)
Ilmoittautumiset sitovasti ti 7.6. mennessä Ismo Järviselle sähköpostilla ismo.jarvinen@kolumbus.fi tai puhelimella 773 2217. Ilmoita
myös mahdollinen yöpymisesi sekä viinitilauksesi. Jätä ilmoittautumisen yhteydessä osallistujien nimien lisäksi puhelinnumero. Maksu
16 tai 24 euroa henkilöltä yhdistyksen tilille 800019-897530 etukäteen.
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