Tapahtumat
1.5-30.9 Kävelykilometrikisa 2022
Vöyrin kunnalla on ensimmäistä kertaa koskaan oma joukkue Kävelykilometrikisassa, ja nyt
haluamme joukkueeseemme mahdollisimman paljon jäseniä! Kävelykilometrikisa on hauska kilpailu,
jossa joukkueet keräävät kävelemiään kilometrejä ja/tai minuutteja. Jokainen osallistuu omien
kykyjensä puitteissa. Käveltävien kilometrien määrää tai sitä, kuinka usein kävelyllä on käytävä, ei ole
määritelty: tärkeintä on, että kävelee! Lue lisää

SYYSKUU
1.9. LÄHELLÄ LUONTOA JOKA PÄIVÄ! klo 18–20.30 Djupsundin nuorisoseuralla, Kvimontie 465.
Luonnossa on lukemattomia resursseja, joita voimme hyödyntää kestävällä tavalla. Nyt syksyn
saapuessa saamme kuunnella mehiläistarhaajan kokemuksia sekä saamme mahdollisuuksia oppia lisää
marjojen, sienten ja yrttien hyödyntämisestä. Voit ostaa tuotteita paikan päältä ja tutustua
Naturskafferietin ja Granholmsin tarjontaan. Mukana: Per-Olof ja Siv Mörk, Koskö ja Jennifer Ahlbäck,
Yrkesakademin i Österbotten. Osallistumismaksu. Kahvitarjoilu. Lisätietoja: Elisabet, 050-465 0148,
elisabet.bjork-norrgard@netikka.fi. Ilmoittaudu mielellään 1.9. mennessä.
Järj. Djupsund Lövsund Teugmo Byaråd r.f
3.9 HAUENHEITTO klo 11 Oravaisten satama. Lisätiedot
Järj. Oravais fiskargille r.f.
5.9. TARINAILTA klo 18–20 Österössä UF Kustensin tiloissa saamme kuulla tarinoita merivahingoista
Merenkurkun saaristossa. Linja-autokuljetus myös Vöyriltä. Lisätietoja Facebookissa @maxmoskargard
ja event.osterbotten.fi.
Järj. Maxmo skärgårdsförening ja Merenkurkun maailmanperintö ry, Merenkurkun neuvosto ym.

7.9. BOCKARNA BRUSE PÅ BADHUSET klo 18 – Wasa Teaterin järjestämä leikillinen satutuokio
Tottesundin kartanon pihamaalla. Suositellaan yli 3-vuotiaille. Rajoitettu määrä paikkoja,
ilmoittautuminen puhelimitse 3821686 tai bibl.vora@vora.fi. Maksuton tapahtuma.
Järj. Vöyrin kunnankirjasto.
8.9. PIDROA klo 18.30. Jatkamme pidroiltoja kylätalolla. Myös aloittelijat ovat tervetulleita! Pidro on
korttipeli, jota pelataan pareittain toista peliparia vastaan. Peliin osallistuu siis neljä henkilöä ja peliparit
istuvat toisiaan vastapäätä. Lisätietoja saa Lena Smårosilta, puh. 040-910 0069. Ilmoittaudu mielellään
5.9. mennessä. Muut ajankohdat vuonna 2022: 22.9., 6.10., 3.11., 17.11. ja 1.12.
Järj. Djupsund Lövsund Teugmo Byaråd rf.
10.9. SYYSPÄIVÄ TOTTESUNDIN KARTANOLLA klo 11–15. Markkinat, brunssi, kahvila ja
takaluukkukirppis. Myytävänä käsitöitä, lähellä tuotettuja tuotteita ja leipomuksia. Kahvilassa tarjolla
kahvia ja kotitekoisia leipomuksia. Brunssikattaukset klo 11 ja 12.30. Ennakkovaraukset viimeistään 6.9.
numeroon 040-1896882 tai osoitteessa tottesund.sou.fi.
Järj. Maxmo hembygdsförening rf.
13.9. VIRKKAUS- JA KUTOMISKAHVILA klo 19.15. Virkkaus- ja kutomiskahvila jatkaa toimintaansa

13.9.–22.11.2022 inspiraation, iloisen naurun sekä näppärien ja ahkerien sormien säestämänä.
Kerromme toisillemme kokemuksistamme ja opimme toisiltamme. Ilmoita mielellään Elisabetille
osallistumisestasi (elisabet.bjork-norrgard@netikka.fi tai 050-465 0148). Muut tiistait: 27.9., 11.10.,
25.10., 8.11. ja 22.11.2022 klo 18.30–20.30.
Järj. Djupsund Lövsund Teugmo Byaråd r.f
26.9.”DITT UNDERBARA BARN” -luento. Luennoitsijana vanhempain- ja perhevalmentaja Birgit MüllerSigfrids. Me vanhemmat tahdomme lapsillemme parasta. Mutta mikä on heille parasta? Jos aihe
kiinnostaa, etsit inspiraatiota tai haluat lisätä ymmärrystäsi lapsista, lämpimästi tervetuloa luennolle!
Ilmoita osallistumisestasi osoitteeseen elisabet.bjork-norrgard@netikka.fi tai numeroon 050-465 0148.
Järj. Djupsund Lövsund Teugmo Byaråd r.f

MUUTA
SILTAMARKKINAT klo 14–18 Öjskatan sillalla Kvimossa. Myynnissä kalaa, kananmunia, kotitekoisia
leipomuksia, kasviksia, kahvia ym. Järjestetään kesällä säännöllisesti perjantaisin klo 14–18 ja
lauantaisin klo 11–16.
Järj. Kvimon siltamarkkinoiden työryhmä
KLEMETSINTALOJEN KAHVILA, Kärklaxintie 308, avaa kautensa. Avoinna tiistaista sunnuntaihin klo
11–19 elokuun puoliväliin saakka. Myynnissä jäätelöä, maksamaalaisia voileipiä ja tämän vuoden
uutuutena vohveleita joka sunnuntai. Useita näyttelyitä, mm. uudistettu radio- ja puhelinnäyttely,
moottoripyöränäyttely ja täysin uusi Naisvoimaa-käsityönäyttely. Näytteillä myös Gunda Rexin tauluja.
KESÄTORI Särkimossa klo 10–13 lauantaisin. Myytävänä kahvia, pullaa, leipomuksia ja muuta.
Järj. Särkimo-Brudsund byaråd rf.

TULOSTA

Meillä on myös omat Facebooksivut.

Pohjanmaan tapahtumakalenteri (Vöyri)
Tapahtuman järjestäjille: Lisää tapahtumasi Pohjanmaan tapahtumakalenteriin, jolloin se tulee
automaattisesti näkyviin Vöyrin kunnan tapahtumiin. Ensimmäisellä kerralla täytyy rekisteröityä
tapahtumakalenterin käyttäjäksi, mutta sen jälkeen on automaattisesti mukana. Siirry
tapahtumakalenteriin.

