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Voiman kesäkioski avataan
Su 3.6. klo 12 VäVo:n kesäkioski avataan. Avajaispäivänä kävijöille tarjotaan
kahvit tuoreen pullan kera. Kioskin aukioloajat ovat entiset. Kioskilla myyjinä
toimivat tänäkin kesänä neljä palvelualtista nuorta. Elokuussa tarvitaan
talkoomyyjiä, oman vuoron voi varata jo nyt kioskilla.
Kesäkuun tapahtumat:
 La 9.6. klo 11 alkaen Oriveden vanhat talot ja pihat Voimantalolla.
Talotohtori Panu Kailan luento sekä ”korjausklinikka” klo 12 alkaen.
Kahvila on avoinna klo 11 – 15, pihalla Voiman perennapenkin esittelyä,
myös makkaragrilli kuumana pihamaalla.
 Alustava suunnitelma, että Voiman urheilukentällä potkitaan kesällä palloa
perjantai-iltaisin, aloitus pe 8.6. klo 18, tuolloin sovitaan sitten jatkosta.
Heinäkuun tapahtumat:
 Su 1.7. klo 12 järjestetään perinteiset Voiman kesäjuhlat.
VäVo–MäMu haasteottelu, lasten urheilukilpailut, kenttäpelejä, puhvetissa
kesäkahvila, ulkona lätty- ja makkarabaarit. Tänä vuonna maalarimestari
Matti Autio esittelee punamultamaalin valmistusta, maalia voi ostaa.
 Su 8.7. klo 19 Tammer-Hanureitten konsertti ”Muistojen vuosikymmenet”,
liput 10 €, väliajalla kahvila avoinna.
 Su 22.7. klo 18 Tango del norte levynjulkistuskonsertti.
Ks. levyn ja konserttikiertueen esittely Oriveden Sanomista ke 21.5.18.
Liput 12 €, sisältää kahvitarjoilun ennen konserttia klo 17 alkaen.
 Vk. 29 Lasten urheilukoulu Västilän urheilukentällä, valmentajana Kari
Aalto ja apuvalmentajat. Harjoituspäivät ma 16.7, ke 18,7 ja pe 20.7.
Päätöskilpailut pidetään la 21.7. klo 13, kaikille osallistujille palkinto.
Kaikki v. 2018 tapahtumat:
Tapahtumat on koottu lyhyesti luetteloon, joka löytyy Voiman kotisivujen
avausnäkymästä. Pääset sinne suoraan helpoimmin tästä linkistä:
http://www.vastilanvoima.fi/ Pienet muutokset ovat luonnollisesti mahdollisia.
Västilän Voiman jäsenmaksut:
Västilän Voiman jäsenmaksu on vuosikokouksen päätöksellä nyt 10 € / hlö.
Jäsenmaksuja on vielä maksamatta, (huomautus on aiheeton niille, jotka ovat jo
maksaneet. Jos ei ole varma, allekirjoittaneelta saa tiedon).
Jäsenmaksut voi maksaa käteisellä Saarelan kauppaan tai myös kesäkioskille.
Vaihtoehtoinen maksutapa on VäVo:n tilille pankkiin FI58 5311 0020 0471 33.
Jos olet vanha jäsen, ja maksat pankkiin, käytä mieluimmin maksun yhteydessä
viitenumeroa 10100, tiedonantoihin kohtaan ei tarvitse merkitä mitään.
Talkoot ja lisärakennus:
Lisärakennushanke on nytkähtänyt talven jäljeltä liikkeelle, nyt tarvittaisiin uusia
(saa olla vanhojakin) ”tervekätisiä” talkoomiehiä edistämään lisärakennuksen
tekoa. Allekirjoittaneelle voi ilmoittautua, jos ei uskalla suoraan tulla, seuraavat
talkoot pidetään perjantaina 1.6. klo 9 alkaen
Kysy lisää:
Jyrki Tuomaala, VäVo ry.
Puh. 045 126 8130, tai sähköposti voima@vastilanvoima.fi

