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Voiman kesäkioski:
Su 2.6. klo 12 kesäkioski avataan taas perinteisesti kesän alkaessa tarjoamalla
kaikille ilmaiset pullakahvit. Kioskin aukioloaikoja on hieman lisätty siten, että
myös lauantaisin kioski avataan jo klo 12. Kesän aikana kioskilla palvelee
asiakkaita jälleen neljä koululaista. Kioskilla on myynnissä virvokkeiden ja
jäätelön lisäksi myös jonkin verran elintarvikkeita, säilykkeitä ja ainakin viikonloppuisin maitoa. Kesän aikana on mahdollista tilata jälleen Västilän Voiman
hieman uudistettua veryttelypukua, mallipuku löytyy kioskilta. Kioskille tulee
myyntiin myös uusia Voima-lippiksiä ja Voima-pipoja.
Kesä-joogaa Voimantalolla heinäkuun ajan:
Ti 2.7. KLO 19 – 20.30 alkaen yht. 5 kertaa tiistaisin, ohjaajana Maija Myllymäki
Västilän Voiman kesäjuhlat:
Su 7.7.klo 12 alkaen perinteiset Voiman kesäjuhlat, minkä yhteydessä myös
lasten urheilukilpailut. Perinteisten ja uudistettujen kenttäpelien lisäksi myös
punamultamaalin keittonäytös, maalarimestari Matti Autio. Punamultamaalia voi
ostaa mukaan omaan astiaan. Pihalla lättyjä, makkaraa ja hanurimusiikkia.
Lasten urheilukoulu:
Viikolla 29, (15.7. alk.) Ma, ke, ja pe klo 17 Västilän urheilukentällä.
Lauantaina 20.7. klo 13 päätöskilpailut. Ohjaajana Kari Aalto ja apuvalmentajat
Liikuntapaikkojen kehittäminen urheilukentän alueella:
Västilän Voima aloittaa alkukesän aikana talkoilla n. 2,5 km luontopolun
rakentamisen urheilukentän ympäristön metsämaastoon. Lähimaastossa olevia
vanhoja polkuja ja tieuria hyödynnetään kevyellä raivauksella ja osittaisella urien
pohjien tasaamisella. Tarkoitus on hyödyntää tätä syntyvää luontopolkua talvella
lapsille sopivan hiihtoladun aikaansaamiseksi myös vähälumisina talvina.
Raivatulle reitille on suunnitteilla myös 9-korisen frisbee-golfradan rakentaminen.
Syksyllä tulevaa: Tarkempaa tiedottamista loppukesästä
La 7.9. – su 8.9. klo 10 – 18 Euroopan kulttuuriympäristöviikonlopun
tapahtuma ”Viihteen ja taiteen tiloissa” Voimantalolla. Viikonlopun aikana
avoinna Tapio Nikulaisen taidenäyttely (öljyväritöitä) sekä Jussi Kirjasniemen
luontovalokuvanäyttely (digitaalinen) nonstoppina tv-ruudulta.
Tapahtumaan liittyy sunnuntaina klo 16 – 17 karaokekonsertti. Kahvila on
avoinna koko viikonlopun näyttelyn aikana. Vapaa pääsy. Näyttely on nähtävissä
vielä seuraavankin viikonlopun aikana (Syystanssit).
La 14.9. klo 20 Syystanssit, orkesterina Pepe Enroth, liput 15 €
La 2.11 klo 18 Kekri-tanssit, orkesterina Norolan Pojat, liput 15 €.
Västilän Voiman jäsenmaksu 2019:
Vuosikokous päätti jäsenmaksun suuruudeksi 10 € / hlö. Jäsenmaksujen
suorittaminen mieluiten kevätkesän aikana VäVo:n tilille pankkiin.
Tili FI58 5311 0020 0471 33. Jos olet vanha jäsen ja maksat pankkiin, käytä
mieluimmin maksun yhteydessä viitenumeroa 10100. Jäsenmaksut voi maksaa
myös käteisellä kesän aikana kioskiin tai Voiman kesäjuhlilla.
Kysy lisää:
Jyrki Tuomaala, VäVo ry.
Puh. 045 126 8130, tai sähköposti voima@vastilanvoima.fi

