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Voima - Hölkkä su 3.9. startti klo 12
Matkat kilpasarja n. 10 km ja perhesarja n. 5 km. Ilmoittautuminen alkaa klo 11
Voimantalolla. Lähtö ja maali Voimantalon pihalla, osallistumismaksu kilpasarja 12 €,
perhesarja 5 € / hlö. Hintaan sisältyy kisan jälkeen kahvilassa kahvi / tee / mehu
sekä kahvileipä. Voimantalon saunat ovat lämpimänä kisan jälkeen.
Konsertti Sinivalkoisin siivin – neljä vuodenaikaa Voimantalolla la 16.9. klo 18
Konsertti Sinivalkoisin siivin – neljä vuodenaikaa. Pääesiintyjänä Oriveden
Mieslaulajat. Myös nuorten säestysryhmä, lausuntaa ja yhteislaulua.
Pääsylippu / ohjelma 12 €, väliajan kahvitarjoilu sisältyy hintaan.
Yhteinen pyöräretki Mäkimaan Muhkun kanssa su 17.9.
Reitti Vinkiäntietä pitkin Liekokorpeen ja sieltä edelleen läheiselle Haukkavuoren
kalliolouhokselle. Haukkavuoresta jatketaan vielä Maivian Pitoihin, missä Muhku
tarjoaa kahvit osallistujille. Kokoontuminen Puharilassa Längelmäen kirkkotien ja
Vinkiäntie risteyksessä klo 9. Sekä konsertti että pyöräretki toteuttavat jälleen
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien v.- 17 teemaa ”Luontoon yhdessä”, klikkaa
linkkiä: http://www.kulttuuriymparistomme.fi/fiFI/Ajankohtaista/Tapahtumat/Euroopan_kulttuuriymparistopaivien_tapahtumat/Konse
rtti_Sinivalkoisin_savelin__nelja_v(44124)
Voimantalo voimaantuu – talon toiminnallisuus paranee
 Voimantalon toiminnallisuutta on parannettu loppukesän aikana Pomoottori
ry:n myöntämän 5.000 € yhteisörahoituksen avulla. Tuella on saneerattu ja
varusteltu erityisesti keittiötä. Myös saliin on hankittu tehokas dataprojektori ja
suuri 2 x 3 valkokangas, mitkä mahdollistavat kokous- tai koulutuskäytössä
tarvittavien kuvien tai tekstien esittämisen valoisana aikana keskellä päivääkin.
 Ely-keskus on myöntänyt Västilän Voima ry:lle hanketukea n. 19.000 €
Voimantaloon kytkettävän lämpimän, n. 30 m2 varastorakennuksen
rakentamiskustannuksiin. Rakennushanke alkaa jo tänä syksynä ainakin
maansiirtotöillä (perustuksen kaivaminen, pelastustien siirtäminen).
Kesäkioski jää talvitauolle ensi sunnuntaina (27.8.)
kaikki loput tavarat myydään 40 – 50 pros. alennuksella. Kiitokset kesän asiakkaille!
Voimantalon kurssit ja muu käyttö
 Jooga on alkanut, ohjaajana Maija Myllymäki, maanantaisin klo 19,
 Oskon kuntotanssikurssi alkaa ke 6.9. klo 19.30, opettajana Kalle Lankinen,
 Voiman kuntopiiri torstaisin, huom. klo 18, aloitus 28.9, ohjaaja Aino Lammi.
 Oskon atk- kurssi ”käyttäjän päivitys” lokakuussa (3.10. alkaen) ja
tammikuussa -18 (9.1, alkaen), opettajana Jussi Kirjasniemi
 Voimantalolla toimii Oriveden kaupungin järjestämä, alle esikouluikäisten
lasten päiväkerho keskiviikkoisin ja torstaisin kesäkuun loppuun -18 asti.
 Loppuvuoden tansseista, isänpäivälounaasta, pikkujouluista ja uuden vuoden
vastaanottajaisista tiedotetaan lokakuussa Voima-postilla tarkemmin.
 Voimantalon varaukset juhliin ja kokouksiin, VäVo:n jäsenille 10 % alennus
viikonlopun varauksista, http://www.vastilanvoima.fi/?ki=fi&sivu=7&alasivut=
Västilän Voiman jäsenmaksut
Västilän Voiman v. -17 jäsenmaksuja on vielä runsaasti maksamatta. Pienestä
maksusta huolimatta sillä on maksettuna seuran taloudelle huomattavaa merkitystä.
Jäsenmaksun voi maksaa VäVo:n tilille pankkiin FI58 5311 0020 0471 33 tai
käteisellä Saarelan kauppaan.
Kysy lisää Jyrki Tuomaala, VäVo ry.
Puh. 045 126 8130, tai sähköposti voima@vastilanvoima.fi

