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Västilän Voima ry:n johtokunta 2019
Vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi edelleen Jyrki Tuomaalan. Johtokunnan
jäsenet ovat Sami Joutsela, Ulla Kättö, Tuomas Lemmetty (uusi), Pekka Lindroos,
Teuvo Myllymäki, Marjatta Ylönen. Varajäsenet Kari Aalto (uusi) ja Pirjo Uusitalo.
Vuosikokouksessa hyväksytty toimintakertomus ja -suunnitelma ovat nähtävissä
Voiman kotisivuilla, sivulle pääsee suoraan kaksoisklikkaamalla oheista linkkiä;
http://www.vastilanvoima.fi/?ki=fi&sivu=10&alasivut=
Västilän Voiman jäsenmaksu 2019:
Vuosikokous päätti jäsenmaksun suuruudeksi 10 € / hlö. Jäsenmaksujen
suorittaminen mieluiten kevättalven aikana VäVo:n tilille pankkiin, tili
FI58 5311 0020 0471 33. Jos olet vanha jäsen ja maksat pankkiin, käytä
mieluimmin maksun yhteydessä viitenumeroa 10100, tiedonantoihin kohtaan ei
tarvitse merkitä mitään. Jäsenmaksut voi maksaa myös käteisellä Saarelan
kauppaan.
Symppiksen ”Yksinäisen uusi elämä” -hanke:
Ma 11.3. klo 18-20 Voimantalolla suoraa ja mutkatonta puhetta ihmisten
välisistä suhteista ja vuorovaikutuksesta aiheesta ”Minä yksin, mahdollisuuksia
identiteetin löytämiseen”. Mukana hankkeen puolesta Asta Suomi ja Christina
Mantsinen. Vapaa pääsy, kahvila avoinna.
Voimantalon sisäliikuntavuorot:
Kevään 2019 ohjatut sisäliikuntavuorot pyörivät vielä huhtikuun loppuun.
Voiman salissa on tilaa ja mahdollisuus harrastaa myös omilla pienryhmillä esim.
sulkapalloa, pöytätennistä ja uutta sisäjoukkuepeliä Boccia. Näiden pelien
harrastamiseen voi käyttää perjantai-iltoja sekä viikonloppuja (la ja su), ellei salia
ole varattu muihin tilaisuuksiin. Tutustumistarjouksena näiden pelien
pelaaminen on ilmaista kevätkauden ajan. Avainta ja ohjeita voi kysyä
allekirjoittaneelta.
Pääsiäistanssit:
La 20.4. klo 20 Pääsiäistanssit Voimantalolla. Perinteiseen tapaan sytytetään
myös Voimavalkeat urheilukentän reunaan klo 19. Pääsiäistanssien artistina
tangokuningatar Johanna Debreczeni ja Amorio-trio. Liput 15 €.
Tervetuloa pääsiäiskokolle ja / tai tanssimaan. Saa jakaa esim. Facebookissa
XXXVI Västilän Maraton:
La 4.5. klo 12 startti jälleen perinteiselle Västilän maratonille ja puolimaratonille.
Uusia talkoomiehiä ja -naisia mahtuu joukkoon kisajärjestelyihin tai tietenkin
ensisijaisesti osallistumaan kisaan. Seuraa lehti-ilmoittelua huhtikuussa, tai ota
allekirjoittaneeseen yhteyttä.
Voiman kesäkioski:
Su 2.6. klo 12 kesäkioski avataan taas kesän kynnyksellä perinteisesti
tarjoamalla kaikille ilmaiset pullakahvit. Vielä 1-2 kioskimyyjää (15 – 16 v) voisi
saada osa-aikaisen kesätyöpaikan kioskilla, ota yhteyttä.
Kysy lisää:
Jyrki Tuomaala, VäVo ry.
Puh. 045 126 8130, tai sähköposti voima@vastilanvoima.fi

