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Voiman perinteiset kesäjuhlat
VäVo:n perinteiset kesäjuhlat järjestetään koronataukovuoden jälkeen jälleen
perinteisin menoin sunnuntaina 11.7. klo 12 alkaen. Perinteisestä viikonlopusta
jouduttiin luopumaan, mutta toivottavasti viikon vaihto tuo vähän viilennystä
ilmanalaan. Vanhan perinteen mukaa ei kuitenkaan pitäisi sataa.
Perinteisten Voiman omien myyntiartikkeleiden (kahvilatuotteet, jäätelöt, lätyt,
makkarat, arvat) lisäksi tänä vuonna on piha-alueella tarjolla myös Jullisen tilan
myyntipiste, mistä voi ostaa perunoita, herneitä ja myös mansikoita. Lisäksi
ulkona myynnissä Nykäsen hunajaa ja sisätiloissa on Nosh-muodin esittely ja
myyntipiste.
Lasten urheilukilpailut alkavat klo 13, sitä ennen ilmoittautuminen klo 12 alkaen
tapahtuu ulkosalla (kuitenkin säävaraus).
Perinteisiä ja vähän muunneltuja kenttäpelikilpailuja sekä urheilukentällä että
Voiman piha-alueella. Perinteisen haastekilpailun järjestää tänä vuonna Muhku.
Myös kesäjuhliin kuuluvaa musiikkia tarjolla sopivina kerta-annoksina
Perttu Tuomaalan hanurista. Tervetuloa kesäjuhliin.
Voima-Frisbeegolf:
Voima-Frisbeegolf-rataa on siistitty kahden kesätyöllistetyn Voima-nuoren
toimesta kesäkuun aikana ja nyt radan varrella olleet risut ja näreet on kerätty
pois ja haketettu radalle. Lisäksi tällä viikolla radalle ajetaan kattava kerros uutta
sahanpurua, joten rata pitäisi olla nyt aika hyvässä kunnossa. Kesäjuhlien aikaan
Voimalta voi lainata kahta frisbeekiekkosettiä, jos haluaa käydä testaamassa
rataa. Muuna aikana ko. kiekkoja voi lainata kioskilta.
Västilän maratonin palautetta
XXXVIII Västilän Maraton ja puolimaraton juostiin helteisen sään vallitessa
la 19.6.2021. Juoksijoita oli yhteensä 51, mikä oli Voiman olosuhteissa hyvä
osallistujamäärä. Erittäin hyvän palautteen ja tuon osallistujamäärän nousun
innoittaman johtokunta teki jo päätöksen siitä, että XXXIX Västilän maraton
juostaan ensi vuonnakin, lauantaina 11.6.Tavoitteena on saada 40 kisaa täyteen.
Voiman kesäkioski:
Kesäkioski avoinna heinäkuun ajan joka päivä, arkisin klo 15 – 21, viikonloppuisin
klo 12 - 21. Elokuussa vain viikonloppuisin. Edullisten jäätelövalikoimien ja
virvoitusjuomien lisäksi myynnissä pienimuotoisesti kuivaelintarvikkeita ja jonkin
verran myös jääkaapista leikkeleitä, kananmunia, maitoa ja grillimakkaraa.
Västilän Voiman jäsenmaksut:
Jäsenmaksuja otetaan ”kiitollisuudella vastaan” VäVo:n tilille pankkiin, FI58 5311
0020 0471 33. Vanha jäsen, käytä maksun yhteydessä viitenumeroa 10100 tai
tiedonantokentässä koodia 3200. Jäsenmaksu on edelleen 10 € / hlö / v.
Kesäjuhlilla voi kahvilassa sekä loppukesän mittaan kioskilla maksaa
jäsenmaksunsa käteisellä sekä myös liittyä jäseneksi.
Kysy tarvittaessa lisää:
Jyrki Tuomaala
VäVo ry, puheenjohtaja
puh. 045 126 8130 tai 040 937 5882

