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”Viihteen ja taiteen tiloissa” la 7.9. – su 8.9. klo 11 – 17
Voimantalolla ko. viikonlopun aikana avoinna Tapio Nikulaisen taidenäyttely
(öljyväritöitä) sekä Jussi Kirjasniemen valokuvanäyttely nonstopina videotykillä
suurelta valkokankaalta, (Syystansseissa kahvilan tv-ruudulta.)
Tapahtumaan liittyy sunnuntaina klo 16 – 17 karaokekonsertti.
Kahvila on avoinna koko viikonlopun näyttelyn aikana. Vapaa pääsy.
Tilaisuus on Euroopan kulttuuriympäristöviikonlopun teematapahtuma.
Näyttelyt ovat nähtävissä vielä seuraavankin viikonlopun aikana (Syystanssit).
Kuntotanssikurssi maanantaisin klo 19.30 – 21
Aloitus 9.9.2019. Kurssi on Oriveden seudun kansalaisopiston järjestämä,
opettajana Kalle Lankinen. Ilmoittautuminen, ks. Oskon kurssiopas tai klikkaa
https://www.opistopalvelut.fi/orivesi/course.php?l=fi&t=3392 ja ilmoittaudu.
Voiman sisäliikunta-aktiviteetit syyskaudella
 Kuntopiiri / Voimajumppa torstaisin klo 19.30 – 20.30, aloitus 19.9.
Vetäjänä Taija Heletoja. Kuntopiiri voi muuttua Oskon kurssiksi, hinta 53 €
vuosi. Jos pysyy Voiman omana tapahtumana, hinta 3 € kerta tai 50 € koko vuosi.
 Perhe- tai ryhmäliikuntamuodot, (sulkapallo, pöytätennis tai boccia), perjantaiiltaisin tai viikonloppuisin, ellei Voimantalolla ole juhlavarauksia.
Hinta 2 € kerta / hlö. Kaikki kertamaksut Hippoon, (Voimantalon eteisessä).
Syystanssit la 14.9. klo 20, orkesterina Pepe Enroth, liput 15 €.
Kekri-tanssit la 2.11. klo 18, orkesterina Norolan Pojat, liput 15 €.
Isänpäivän tanssit la 9.11. klo 19, orkesterina Seppo Kanervo Band, liput 12 €.
Järjestää Symppis / Längelmäen eläkeyhdistys.
Isänpäivälounas su 10.11. klo 13, toteutus pitopalvelu Okra / Laura Korte.
Liikuntapaikkojen kehittäminen urheilukentän alueella:
Luontopolku on nyt raivattu ja tasoitettu Västilän urheilukentän takamaastoon.
N. 1,5 km reitti lähtee huoltorakennuksen kulmalta ja palaa urheilukentän toiseen
päähän. 10-korinen frisbeerata on nyt valmiiksi suunniteltu ko. reitille ja se
valmistuu keväällä 2020. Talvella reitille tulee hiihtolatu, missä järjestetään lasten
hiihtokilpailut la 27.2.2020 (talvilomaviikko, säävaraus).
Uusi hanke Voimalla; ”Vesi ja valaistus”
VäVo:n johtokunta on jättänyt Kantri ry:lle hanketukihakemuksen, minkä avulla
porautetaan uusi vesimäärältään suurempi porakaivo, laajennetaan pysäköintialuetta, päivitetään talon sähkösuunnitelma ja parannetaan piha-alueen ja
tieliittymän valaistusta. Hankekustannus n. 23.000 €, mistä tukea voi saada
n. 12.000 €. Toteutus alkaa loppusyksyn aikana jos tukea saadaan.
Västilän Voiman jäsenmaksu 2019
Västilän Voiman jäsenmaksu on10 € / hlö. Jäsenmaksut alkusyksyn aikana
VäVo:n tilille pankkiin, FI58 5311 0020 0471 33. Jos olet vanha jäsen ja
maksat pankkiin, käytä mieluimmin maksun yhteydessä viitenumeroa 10100.
Jäsenmaksut voi maksaa myös käteisellä esim. syystansseissa.
Kysy lisää Jyrki Tuomaala, VäVo ry.
Puh. 045 126 8130, tai sähköposti voima@vastilanvoima.fi

