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Västilän Voiman vuosikokouksen päätöksiä:
Västilän Voima ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin koronan kokoontumisrajoituksista johtuen normaalia myöhemmin sunnuntaina 7.3.21.
Kokous oli siten historiallinen, että kokoukseen oli mahdollisuus osallistua myös
etäyhteyden avulla kotoa käsin, näin 3 jäsentä myös teki.
Västilän Voima ry:n puheenjohtajana jatkaa allekirjoittanut Jyrki Tuomaala.
Muut johtokunnan jäsenet aakkosjärjestyksessä Ulla Kättö, Tuomas Lemmetty,
Pekka Lindroos, Teuvo Myllymäki, Pirjo Uusitalo ja Marjatta Ylönen.
Johtokunnan varajäseninä edelleen Marko Tuominen ja uutena Nico Näkkilä.
Lisäksi valittiin seuraavat jaostot ja toimikunnat:
Sisäliikuntajaosto, pj. edelleen Aino Lammi, yleisurheilujaosto, pj. Tuomas
Lemmetty sekä kuntoliikuntajaosto, pj. Marko Tuominen.
Keittiötoimikunta, pj. Marjatta Ylönen sekä Voima-toimikunta, koolle kutsujana
Jyrki Tuomaala.
Vahvistetut v. 2020 toimintakertomus ja v. 2021 toimintasuunnitelma ovat
luettavissa Voiman kotisivuilla Jäsenille-välilehdellä. Sivulle pääsee suoraan
klikkaamalla alla olevaa linkkiä
http://www.vastilanvoima.fi/?ki=fi&sivu=10&alasivut=
Voimantalon saneeraukset jatkuvat:
Huhti-, toukokuussa jatkuu Voimantalon katon ja julkisivujen turvallisuusja kunnostushanke. Katon lumiesteet asennettiin jo viime syksynä ja ne ovat
osoittautuneet lumisen talven aikana toimiviksi. Keväällä rakennetaan talon
päätyjen ja takapuolen ovien päälle avokatokset suojaamaan portaita ja ovia.
Vuosikokous päätti myös uuden hankkeen aloittamisesta vuoden lopulla tai
v. 2022 alussa, mikäli hankkeeseen saadaan ELY-keskukselta hankeavustusta.
Hankkeessa rakennetaan esteetön inva-wc samalla kun vanhat sisävessat
saneerataan. Remontin yhteydessä voidaan palauttaa näkyviin yksi julkisivun
ulkovuorauksen alle 1990 luvulla peitetty iso ikkuna. Keittiöön ja saliin on samalla
tarkoitus asentaa jäädyttävät ilmalämpöpumput.
Koronasta johtuvia peruutuksia Voimantalolla:
3.4.21 suunnitellut Pääsiäistanssit peruutetaan,
10.4.21 kuntavaalibussi (ennakkoäänestys) sekä vaalikahvila siirtyvät touko,kesäkuun vaihteeseen. Tarkempi aikataulu seuraavassa Voima-postissa.
Västilän Voiman jäsenmaksut:
Vuosikokouksessa vahvistettiin jäsenmaksuksi edelleen 10 € / hlö / v.
Nyt kun koronan vuoksi seuran tulopuoli on pysähdyksissä, olisi erittäin tärkeää,
että kaikki jäsenet suorittaisivat jäsenmaksunsa jo kevään aikana VäVo:n tilille
pankkiin, FI58 5311 0020 0471 33. Vanha jäsen, käytä maksun yhteydessä
viitenumeroa 10100 tai tiedonantokentässä koodia 6000. Uusi jäsen, kirjoitta
tiedonantokenttään nimi ja yhteystieto, esim. puhelin tai sähköpostiosoite.
Kysy tarvittaessa lisää:
Jyrki Tuomaala
VäVo ry, puheenjohtaja
puh. 045 126 8130 tai 040 937 5882

