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Voiman kesäkioskin sulkee ovensa tältä kesältä:
Voiman kesäkioskin myyntikausi on sujunut erinomaisesti kiitos runsaiden
aurinkoisten päivien ja palvelualttiiden kesämyyjien. Kausi on nyt kuitenkin
päättymässä siten, että ensi viikonloppuna vielä palvellaan normaalisti la 12-20
ja su 12-20. Seuraavana viikonloppuna lauantaina 29.8. kioski on kiinni, koska
samanaikaisesti on Västilän maraton. Kioskipalveluja saa kuitenkin Voimantalon
kahvilasta klo 12 – 17. Sunnuntaina 30.8. on kioskin loppuunmyyntipäivä klo 12
alkaen, tuolloin loput tavarat myydään 40 – 50 prosentin alennuksella.
Västilän frisbeegolf-rata:
Västilän Voima-Frisbeegolfrata on aurinkoisten säiden myötä nyt kuivunut hyvin,
lähiaikoina sinne ajetaan vielä ainakin pari kuormaa sahanpurua ja ennen syksyn
alkua radan loppupään märkää paikkaa vielä ojitetaan ja sinne ajetaan soraa,
jotta mahdolliset syyssateet eivät pääse enää rataa heikentämään.
Västilän Maraton ja Voima-Hölkkä
XXXVII Västilän Maraton ja puolimaraton juostaan la 29.8. klo 12, (startti)
Västilän urheilukentältä. Tarkemmin https://www.juoksijalehti.fi/juoksukalenteri/
tai www.vastilanvoima.fi Samanaikaiset ylioppilasjuhlat ovat hieman haitanneet
talkooväen saantia. Muutama talkoolainen olisi vielä tarpeen, ota yhteyttä
allekirjoittaneeseen pikaisesti. Juoksemaan voi ilmoittautua myös paikan päällä
Voimantalolla klo 9.15 – 11.30.
Voima-Hölkän päivämäärä on maratonin vuoksi muuttunut, hölkkä juostaan
sunnuntaina 13.9. Startti klo 12 Voimantalon pihaliittymän kohdalta.
Voimantalon remontointi jatkuu:
Alkusyksyn aikana Voimantalon katolle asennetaan kolmeen riviin lumiesteet,
jotta vaihtelevien talvisäiden aikaiset märän lumen putoamiset jyrkältä katolta
voidaan estää. Voimantalon pääty ja pääportaiden puoleinen julkisivu on jo
ehostunut. Seinät on maalattu punamullalla ja ikkunoiden valkoiset vuorilaudat
ovat saaneet uutta ilmettä. Julkisivuremontti jatkuu ensi keväänä talon päätyjen
ja takapuolen ovia suojaavien avokatosten rakentamisella.
Syyskauden tanssit:
Suunnitellut syystanssit (la 12.9.) on epävarman koronatilanteen vuoksi peruttu,
mutta Pepe Enrothin orkesteri soittaa nyt Kekritanssit (la 31.10) ja Norolan Pojat
vastaavasti tulevat soittamaan Tapanin tanssit (la 26.12.).
Västilän Voiman jäsenmaksut:
Jäsenmaksun suuruus on 10 € / hlö. Jäsenmaksuja on vielä paljon maksamatta,
jäsenmaksutuotoilla on suuri merkitys seuran taloudelle. Maksa sen vuoksi
jäsenmaksusi 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 Voimantalon tilaisuuksissa.
Kysy tarvittaessa lisää:
Syksyn ja loppuvuoden tapahtumista (tanssit, Isänpäivän lounas, pikkujoulut
ym.) tiedotetaan Voimapostilla tarkemmin myöhemmin.
Jyrki Tuomaala
VäVo ry, puheenjohtaja
puh. 045 126 8130 tai 040 937 5882

