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Loppusyksyn tanssit Voimantalolla
 La 3.11. klo 18 Kekrinpäivän tanssit, orkesterina Norolan Pojat.
Liput 15 €, kahvila, arpajaiset, sekahaku.


Su 18.11. klo 16 Aikuisten tanssit, ”nuotin vierellä savottaorkesteri Oksetti”,
liput 10 €. Järjestää Pirkka-Hämeen Jätkäperinne ry ja VäVo ry yhdessä.



La 29.12. klo 18 Wanhan Wuoden tanssit, tanssiorkesteri Marios.
Liput 15 €, kahvila, arpajaiset, sekahaku.

Isänpäivän lounas:
Su 11.11. klo 13 Isänpäivän lounas Voimantalolla.
Emäntinä Okran Laura Korte ja Villa Puharilan Sara Jokela.
Ennakkovaraukset puh. 045 883 5400 tai 050 528 1708.
Voiman pikkujoulut:
La 24.11. klo 17 runsas jouluateria, pientä jouluohjelmaa ja Joulupukki.
Illalliskortit aikuiset 20 € aikuiset, lapset 12 € (6 – 12 v.)
Voimantalon joulumyyjäiset
Su 9.12. klo 10 – 14. Myyntipöydät 10 €, varaukset allekirjoittaneelta.
Perinteinen Joulukahvila puhvetin puolella.
Voimantalon lisärakennushanke:
Voimantalon takanurkkaan kytketty lämmin, n. 30 m2 varastorakennus on nyt
loppusiivousta vaille valmis. Varasto mahdollistaa mm. tuolien ja pöytien
helpomman säilytyksen ja siirtelyn tarvittaessa saliin. Myös urheiluvälineet
löytyvät jatkossa varastosta. Lisärakennushankkeen yhteydessä koko taloon on
asennettu murto- ja palohälytinjärjestelmä. 18.10. tuli kuluneeksi 10 vuotta
Voimantalon talkookunnostuksen aloittamisesta. Talkootunteja on vuosien aikana
kertynyt yhteensä n. 7.500 ja talkookertoja n. 350. Kaikille nykyisille ja vanhoille
Voima-veljeksille tulee syksyn aikana kutsu talkoosaunailtaan.
Sukkamyynti:
Lähiaikoina tulee joululahjamyyntiin joko JarX:n tai Pilkkosten sukkia. Asiasta
tiedotetaan ensi viikolla tarkemmin.
Västilän Voiman jäsenmaksut:
Västilän Voiman jäsenmaksu on 10 € / hlö. Maksu VäVo:n tilille pankkiin
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.
Jäsenmaksuja on vielä tältä vuodelta aika paljo maksamatta. Niille, joiden maksu
on vielä ”piikissä”, lähetetään erillinen lasku marraskuun alkupäivinä.
Mikäli et ole varma omasta maksutilanteestasi, voit tiedustella sitä helpoimmin
alla olevasta sähköpostiosoitteesta.
Kysy lisää:
Jyrki Tuomaala, VäVo ry.
Puh. 045 126 8130, tai sähköposti voima@vastilanvoima.fi

