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Pitkyn 50-v juhlatilaisuus perjantai 11.11.2016 klo 18-23 Vapriikki

Avec. Tumma puku ja rento mieli. Ei lahjoja. Ei pitkiä puheita. 

Ilmoittautuminen "register"-välilehden kautta 21.10.2016 mennessä. Kerrothan seuraavat asiat lomakkeeseen:

Nimi
E-mail ja puhelin
Ruoka-aine allergiat
Tuletko Avec:in kanssa (ja myös hänen mahdolliset ruoka-aine allergiansa)

Osallistumismaksu 20 €/hlö Pitkyn tilille  27.10.2016  mennessä 
Entiset puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat kutsumme kustannuksitta kunniavieraiksi aveceineen. Kirjoita
rekisteröinti-välilehden Lisätietoja kohtaan pj tai tj

Mahdolliset lahjoitukset voi laittaa Pitkyn tilille viestillä "Pitky 50v". Lahjoitetut varat käytämme
alan opiskelijoiden stipendeihin.
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Pitkyn tili: Danske-Bank 
IBAN FI9680001701501935 
BIC/SWIFT: DABAFIHH

Ohjelma  (pienet muutokset mahdollisia)

18.00-18.15          Sisääntulo 
18.15-18.30          Tervetuliaismalja ja mahdolliset lyhyet tervehdykset 
18.30-19.00          Alkuruoka 
19.00-19.30          Ohjelmaa 
19.30-                  Pääruoka 
20.30-22.30          Kahvi ja avec, ohjelmaa, musiikkia, tanssiakin saa, baari auki (omakustanteinen) 
22.30                   Valomerkki       
23.00                   Tilaisuus on päättynyt

 

Menu  
(Ruoat noutopöydästä, juomat tarjoillaan pöytiin) 

Versosalaattia ja limevinegrette 
Palsternakkaa ja mummonkurkkuja 

Caesarsalaattia ja savustettua ahventa 
Fetaa, kesäkurpitsaa, paprikaa ja yrttiöljyä 

Lasimestarin kuhaa, marinoitua punasipulia ja kauden kasviksia 
Porsaan fileetä, korianteria, chiliä ja hapankaalia

Vasikan ulkofileetä Gremolata 
Kermaista Tagliatelle pastaa ja kasviksia

Mustikkainen mutakakku 
Vaniljakermaa

Musiikista vastaa duo U-CUT http://ucut.nettisivu.org/kuvat/
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Autolla pääsee suoraan Vapriikin eteen ja sieltä saa myös parkkilapun. 
Seuraavaan päivään parkkilappu ei riitä, vaan suosittelemme läheisiä parkkihalleja.

TERVETULOA JUHLIMAAN KANSSAMME

Registration starts: 
Keskiviikko, 1 kesäkuu, 2016 - 14:00
Tapahtumalaji: 
Tapahtuma

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://pitky.fi/#facebook
http://pitky.fi/#twitter
http://pitky.fi/#linkedin
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fpitky.fi%2Ffi%2Fevent%2Fpitkyn-50-vuotisjuhlat&title=Pitkyn%2050-vuotisjuhlat%20
http://pitky.fi/fi/tapahtumalaji/tapahtuma
mailto:toiminnanjohtaja@pitky.fi?subject=(Web)
http://pitky.fi/copyright
http://pitky.fi/tietosuojalauseke
http://pitky.fi/yhteystiedot
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


TWEETS

Pitky_ry

Peli-ihmisille tiedoksi peliseminaari Tampereella
18.-19.10. Suomen pelimuseon ja Suomen akatemian
pelikulttuurien… https://t.co/QCDvLnRcfn

Pitky_ry

RT @TIVIAry: Teknologia 19 -messut 5.–7.11.2019
sisältävät nyt myös ICT-osuuden, jonka tuottaa TIVIA.
Messujen teemana on "Ihmin…
https://t.co/yPEKI3I3io

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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