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Voimantalon lisärakennustyö on aloitettu
Voimantalon takakulmaan tulevan lämpimän varastorakennuksen työt ovat alkaneet
maansiirtotöillä. Syksyn aikana pyritään saamaan valmiiksi ainakin rakennuksen sokkeli,
ja säistä riippuen mahdollisesti myös rakennuksen perusrunko. Muutama ”tervekätinen”
uusi talkoomies olisi tervetullut vanhojen Voima-veljesten joukkoon.

Voimantalon sisäliikunta-aktiviteetit
• Maija Myllymäen vetämä jooga kokoontuu maanantaisin klo 19.
• Oskon kuntotanssikurssi on jo alkanut, mutta mukaan mahtuisi lisää kuntoilijoita
foksin, humpan, valssin ja tangon askelmerkeillä keskiviikkoisin klo 19.30 – 21.
Ilmoittautuminen Oriveden seudun kansalaisopiston kautta.
• Voiman oma kuntopiiri torstaisin klo 18 – 19.15, vetäjänä Aino Lammi. Tervetuloa
vielä mukaan. Hinnat 4 € kerta / 30 € syys- tai kevätkausi, 50 € koko vuosi.
• Sulkapalloa ja / tai pöytätennistä voi pelata Voimantalolla esim. tiistai- ja
perjantai-iltaisin tai viikonloppuisin (ellei talossa ole muita varauksia). Uudet
yhteyshenkilöt ja tarvittaessa sparrausvastustajat Tauno Kaskela ja Ville Lammi.
Esim. Taunolta voi tarkemmin kysellä mukaan tulosta, puh. 050 365 2636.
Voimantalon tanssit syyskaudella
• Kekri-tanssit Pyhäinmiestenpäivänä la 4.11. klo 18 – 22.30.
Orkesterina Norolan Pojat, liput 12 €.
• Eläkeläistanssit Isänpäivän aattona la 11.11. klo 20 – 00.30.
Orkesterina Lumumba. Järjestää Eläkeliiton Längelmäen yhdistys ry.
• Wanhan vuoden tanssit la 30.12. klo 18 – 22.30.
Orkesterina Tanssiyhtye Neliveto & Tuulikki Järvi, liput 12 €.
JarX:n sukkamyynti
Esittelykansiot tulevat Voimalle to 9.11. Tilaus- ja myyntiaika 25.11. asti. Sukat jouluksi!
Muut tapahtumat ja juhlat Voimantalolla
• Okran Isänpäivälounas Voimantalolla su 12.11. klo 13. Hinta 28 € aikuiset,
lapset 15 € (5-11 v). Ennakkovaraukset puh. 050 5281 708 viim. 5.11. mennessä.
Emäntänä Laura Korte, tarkempi menu tulee Voiman kotisivuille.
• Västilän Voiman omat pikkujoulut la 25.11. klo 17.
Jouluateria 20 € aikuiset, 12 € lapset 6 – 12 v.
• Voimantalon joulumyyjäiset su 10.12. klo 10 – 14, pöytämaksu myyjille 10 €.
Joulukahvilassa kahvin ja torttujen lisäksi karjalanpiirakoita, riisipuuroa ja
rusinasoppaa.
• Kylien yhteinen uuden vuoden vastaanottojuhla su 31.12. klo 20 alkaen.
Suomen päättyvän juhlavuoden kunniaksi sytytetään 100 jätkänkynttilää
urheilukentän juoksuradalle. Västilän Voima tarjoaa kaikille juhlakahvit suolaisen
ja makean kastettavan kera, muutoin omat eväät.
Voimantalon varaukset juhliin ja kokouksiin,
Voimantalo on nyt entistäkin toimivampi perhejuhlien ja kokousten järjestämispaikka.
VäVo:n jäsenille 10 % alennus viikonlopun varaushinnoista.
Ks. tarkemmin esim. http://www.vastilanvoima.fi/?ki=fi&sivu=7&alasivut=
Västilän Voiman jäsenmaksut
Västilän Voiman v. -17 jäsenmaksuja (8 €) on edelleen maksamatta. Lähetän
marraskuun alussa erillisen laskun niille, jotka eivät vielä ole maksaneet.
VäVo:n tilinumero on FI58 5311 0020 0471 33
Kysy lisää Jyrki Tuomaala, VäVo ry.
Puh. 045 126 8130, tai sähköposti voima@vastilanvoima.fi

