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Elokuvakerho Voimantalolla:
Torstaisin, seuraavan kerran 4.11. klo 18 – 20.30. Syyskaudella vielä 2 ja
kevätkaudella 3 esityskertaa. Kerhoa ohjaa Katri Sikiö. Ohjelmaan kuuluu
klassikkojen tai uusien filmien esittely, katsominen ja jälkikäteinen keskustelu.
Kurssin osallistujamäärä on nyt 9, mutta vielä mahtuu ja ehtii.
Hinta koko lukuvuodelta 35 €. Ilmoittaudu oheisesta linkistä:

https://www.opistopalvelut.fi/orivesi/course.php?l=fi&t=3625
JarX:n sukkamyynti:
Taas on mahdollisuus hankkia Orivedellä valmistettuja hyviä sukkia tai
huopikkaita, vaikkapa pukinkonttiin. Samalla tuet Voimantalon remontoinnin
omarahoitusta, esim. alempana selvitetyn vessojen ison remontin osalta.
Myynti on erittäin helppoa netissä siten, että tilaat ensin Uusitalon Pirjolta
sähköpostiisi linkin (Pirjon puh. 040 754 1644) ja jaat sitä sitten omille
tuttavillesi, jotka voivat sen avulla tehdä oman tilauksensa. Ostaminen on
mahdollista myös perinteisesti ilman nettiä, tällaista kauppaa voi käydä vielä
Voiman pikkujouluissa. Pirjo kertoo tarkemmin myös, miten ja koska tilatut
tuotteet saa ja kannattaa jaella. Lähde mukaan myyjäksi ilman omaa riskiä.
Syyskauden tanssit:
La 6.11. klo 19 Kekritanssit, orkesterina Norolan Pojat, liput 15 €.
La 1.1.22 klo 19 Uudenvuoden tanssit, orkesterina Pepe Enroth, liput 15 €.
Isänpäivän kahvit Voimantalolla:
Su 14.11. klo 15. Täytekakkukahvit, musiikkiohjelmaa, 15 €.
Voiman pikkujoulut Itsenäisyyspäivän tunnelmassa
Su 5.12. klo 15, Joulupäivällinen, 22 € aikuiset, lapset (6 – 12 v) 12 €.
Ilmoittautumiset viimeistään ti 30.11. allekirjoittaneelle.
Voimantalon vessojen kunnostus
Pirkanmaan Ely-keskus on hyväksynyt VäVo:n tukihakemuksen Voimantalon
vessojen kunnostamisesta. Tammikuun alussa alkavassa remontissa wc-tiloja
laajennetaan siten, että nykyisten vessojen yhteyteen rakennetaan myös
esteetön inva-wc, nykyiset vessat kunnostetaan ja lisäksi saunaosastolle
rakennetaan oma wc. Hankkeeseen kuuluu myös saliin ja keittiöön asennettavat
jäähdyttävät ilmalämpöpumput. Vessaremontin on tarkoitus valmistua
kevättalvella pääsiäiseen mennessä. Talkoomiehiä tarvitaan erityisesti vanhojen
vessojen purkuvaiheessa tammikuussa, että purku saadaan nopeasti tehtyä.
Tervetuloa myös remontointivaiheessa!
Västilän Voiman jäsenmaksut 10 € / hlö:
Maksut VäVo:n tilille pankkiin, FI58 5311 0020 0471 33.
Vanha jäsen, käytä maksun yhteydessä viitenumeroa 10100 tai tiedonantokentässä koodia 3200. Liittyvä uusi jäsen, kirjoita tiedonantokenttään nimi ja
yhteystieto, esim. puhelin tai sähköpostiosoite
Kysy tarvittaessa lisää:
Jyrki Tuomaala,
VäVo ry, puheenjohtaja
puh. 045 126 8130 tai 040 937 5882
sp. tuomaalat@kolumbus.fi

