Urheiluseura Västilän Voima ry:n toimintakertomus vuodelta 2016

1. Yleistä
Kulunut kausi oli seuran 102. toimintavuosi.
Toimintakausi oli Voimantalon korjaustoiminnan osalta hiljainen. Talon ylläpitokorjaukset keskittyivät vain välttämättömään, koska Suomen Kotiseutuliitolta
anottua avustusta hälytys- ja paloilmaisinjärjestelmään sekä ikkunoiden kunnostusmaalaukseen ei nytkään saatu.
Voiman kesäjuhlat onnistuivat jälleen hyvin, jälleen kerran sateinen sää muuttui
kesäjuhla-aamuna kauniiksi. Kesäjuhlien urheilukilpailut vetivät tänä vuonna noin 60
lasta. Edellisenä vuonna epäonnistunut lasten urheilukoulun toteutus onnistui nyt
paremmin, tosin ennakolta varattu ”varaviikko” jouduttiin ottamaan sateisen sään
vuoksi käyttöön.
Vuoden aikana järjestettiin yhteensä neljät omat tanssit, niistä tarkemmin kohdassa
huvitilaisuudet. Lisäksi Eläkkeensaajien Längelmäen yhdistys järjesti vuoden aikana
kahdet omat tanssit.
Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunnalle jätettiin keväällä hyvin valmisteltu ja
perusteltu anomus frisbeegolfradan rakentamiseksi Västilän urheilukentän viereiseen,
kaupungin omistamaan metsikköön. Tärkeänä perusteena oli mm. urheilupaikkainvestointien saaminen myös Oriveden keskustan ulkopuolelle. Esitys sai ennakkoon
tukea niin vs. liikuntapäälliköltä kuin myös kaupunginhallituksen puheenjohtajalta,
mutta esitys ei kuitenkaan päässyt kaupungin v. 2017 budjettiin asti mm. sen vuoksi,
että investoinnin arvo (n. 6.500 €) oli liikuntapaikkainvestoinniksi liian pieni.
Toisaalta liikuntatoimen niukassa toimintarahoituksessa ei tällaiseen hankkeeseen
löytynyt rahaa mm. loppuvuodesta 2016 määrätyn hankintakiellon vuoksi.
Myöskään Opetusministeriöltä anottua Seuratukea ei saatu suunniteltujen nuorten
judo-kurssien järjestämiseksi.
Voimantalon kunnostus ja ylläpito:
Kuten edellä mainittiin, murto- ja palohälytinjärjestelmän sekä myös ikkunoiden
ulkomaalauksen ja sisäikkunoiden saneeraukseen Suomen Kotisetutuliitolta anottua
avustusta ei viimevuonnakaan saatu, jonka vuoksi toteutus jäi rahoituksen puutteessa
edelleen odottamaan. Tunkelon säätiön myöntämä avustus ko. korjauksien
osarahoitukseksi käytettiinkin säätiön hyväksynnän mukaisesti Voimantalon muuhun
ylläpitoon. Päättyneen kauden aikana jätettiin uusi avustusanomus Suomen
Kotiseutuliitolle erityisesti ikkunoiden kunnostukseen v. 2017.
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Suomen Kotiseutuliitto myönsi Västilän Voimalle hyvän korjauksen kunniamaininnan
Västilän Voimantalon korjauksesta, ”jota on korjattu vanhaa kunnioittaen ja jonka
käytettävyys on korjausten myötä parantunut”.
Kevättalvella kaadettiin Voimantalon tontilta n. 10 tukkipuurunkoa, jotka sahautettiin
osaksi talkootyönä Sami Joutselan sahalla. Sahatavara tapuloitiin Voimantalon
ulkorakennukseen odottamaan mahdollisen varastorakennuksen toteutusta.
Ullakolla odottanut talon kurkihirren nosto-oikaisu saatiin toteutettua kesän aikana.
Heinäkuussa sattunut ukkosvahinko vikuutti Voimantalon valokaapelin modeemia,
tv:n digiboksia, maalämpöpumpun ohjaus- ja käyttöjärjestelmää sekä myös
lattialämmityksen jakotukin säätöjärjestelmää. Vahinkojen korjaus maksoi n. 2.100 €,
siitä saatiin vakuutusyhtiöltä korvausta n. 1.140 €.
Syksyn 2015 pitkän n. 5 vrk:n sähkökatkon vuoksi Elenia on maksanut korvausta
alkuvuodesta 2016 n. 700 €.
Kiinteistön likakaivot on tyhjennetty kaksi kertaa, keväällä ja loppusyksyllä.
Piha-alueen lumityöt hoidettiin talkootyönä traktorilla Hannu Lemmetyn, Kai
Vainikkalan ja Marko Tuomisen toimesta.
Voimantalon ylläpito ja korjauskustannukset, sähkölaskut mukaan lukien olivat n.
6.500 €. Summassa on otettu huomioon saatu vakuutuskorvaus sekä korvaus
sähkökatkosta.
Lisärakennushanke:
Loppukesän aikana tehty päätös Voimantalon takakulmaan kytkettävän varaston
rakentamisesta konkretisoitui loppuvuoden aikana siten, että rakennusarkkitehti
Tuomas Asunta laati hankkeesta piirustukset johtokunnan ja Voimantoimikunnan
näkemysten perusteella. Oriveden kaupunki myönsi tälle n. 28 m2 lisärakennukselle
rakennusluvan. Rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman pitkälle
talkootyönä, hankkeen kustannuksiin haetaan rahoitusta Maaseudun kehittämisrahastosta. Hankesuunnitelma jätetään toimintaryhmä Kantrille alkuvuodesta 2017.
Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 38.600 €, mistä summasta oman talkootyön arvo
noin 8.580 €. Haettavan avustuksen määrä on noin 19.300 €.

2. Jäsenmäärän kehitys
Jäsenmaksu päättyneellä kaudella oli edelleen 8 €. Seuran jäsenmäärä v. 2016
alkaessa oli 323. Päättyneen vuoden kuluessa uusia jäseniä liittyi 15, kokonaisjäsenmäärä vuoden lopulla oli 338. Vuoden lopulla poistettiin jäsenrekisteristä 8
henkilöä, joista kolme on jättänyt jäsenmaksunsa toistuvasti (3 v) maksamatta,
yksi ilmoittanut eroavansa v. 2017 alusta ja kolme vuoden aikana kuollutta jäsentä.
Vuodelle 2017 siirtyy siten 330 jäsentä, joista ainaisjäseniä on 61. Jäsenmäärän on
vakiintunut tavoitetason 300 paremmalle puolelle, vaikka erityistä kampanjointia
uusien jäsenten rekrytoimiseksi ei ole tehty. Jäsenmaksujen perintää ei ole saatu 100
prosenttiseksi, vaikka jäsenmaksujen suoritusta on kampanjoitu lähes kaikissa
jäsenkirjeissä sekä loppuvuoteen ajoittuvalla erääntyneiden jäsenmaksujen
laskutuksella. Jäsenmaksutuotot nousivat kuitenkin hieman suuremmiksi kuin v. 2015.
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3. Toimihenkilöt, seuran hallinto, toimintojen kehittäminen
Seuran puheenjohtajana on toiminut Jyrki Tuomaala, varapuheenjohtajana Aino
Lammi, sihteerinä varajäsen Päivi Lemmetty ja rahastonhoitajana varajäsen Marjo
Jaakkola. Johtokunnan varsinaiset jäsenet ovat olleet Sami Joutsela, Marjatta Ylönen,
Teuvo Myllymäki, Pekka Lindroos ja Kari Aalto.
Seuran kirjanpito on johtokunnan päätöksellä eriytetty rahastonhoitajan tehtävistä,
kirjanpidon on laatinut Tiliasema IS Oy (Iiris Saarinen) Orivedeltä.
Seuran toiminnantarkastajina ovat toimineet Ulla Kättö ja Tapio Nikulainen, varalla
olivat Marja Kuikka ja Jaakko Kirjasniemi. Vuoden aikana pidettiin yksi yleinen
kokous (vuosikokous), johtokunta piti 7 kokousta.
Västilän Voima ry:n liikunta-aktiviteettejä on hoitanut sisäliikuntajaosto,
yleisurheilujaosto ja kuntoliikuntajaosto. Jaostojen lukumäärä ja tehtäväjaottelu
muutettiin viime vuosikokouksessa tällaiseksi, ja nyt ne näyttäisivät olevan seuran
toimintaan sopivia. Huvitoimikunta on hoitanut sille kuuluvia tehtäviä suunnitellun
mukaisesti eli eri tilaisuuksien järjestämisen liittyvinä tukitoimina. Puheenjohtaja ja
liikuntajaostojen sekä huvitoimikunnan jäsenet ovat käyneet sähköpostikirjeenvaihtoa
tai neuvotelleet ja päättäneet tarvittaessa ajankohtaisten asioiden toimeenpanosta,
varsinaisia kokouksia ei ole pidetty. Voimatoimikunta ei ole varsinaisesti kokoontunut
vuoden aikana, mutta pienimuotoisten talkoiden yhteydessä on keskusteltu mm.
Voimantalon varastorakennuksen yksityiskohdista.
Johtokunnan ja eri jaostojen jäsenten tiedot on esitetty oheisella liitteellä.
Yhdistyksen pankkipalveluita on hoitanut Oriveden Seudun Osuuspankki.
Kokemukset ko. pankista ovat olleet edelleen positiivisia. Varsinaisten pankkipalveluiden lisäksi Osuuspankki on kauden aikana sponsoroinut maratonia sekä
myöntänyt kesätyötukea seuralle.
Västilän Voima ry on ollut edustettuna edelleen Oriveden liikunta- ja harrastusseurojen yhteistyökokouksissa (seurafoorumi), osallistuttu yhteen kokoukseen vuoden
2016 aikana.

4. Urheilu- ja kuntoliikunta
Yleistä:
V. 2016 toimintasuunnitelmassa kirjattiin pyrkimys toteuttaa kaikki viime vuosien
liikunta-aktiviteetit, mutta parantaa niiden toteutuksen suunnitelmallisuutta ja laatua.
Tavoitteessa onnistuttiin määrällisesti ja laadullisestikin on menty parempaan
suuntaan. Ongelmana on edelleen aktiivisten valmentajien tai tapahtumavetäjien puute
tai olemassa olevien vetäjien muut sidonnaisuudet ja kiireet.
Kesäjuhlien lasten perinteisiin urheilukilpailuihin osallistui noin 60 lasta.
Lasten urheilukoulu järjestettiin nyt osaksi muutetulla tavalla ja toteutus onnistuikin
nyt paremmin kuin edellisenä vuonna. Urheilukoulun ajankohta siirretiin heinäkuun
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puoleen väliin yhden viikon ajalle ja päätöskilpailu saman viikon lauantaille.
Päätöskilpailuun osallistuikin nyt yhteensä 23 lasta.
Maratonin toteutuksessa apuna oli edellisen vuoden mukaisesti myös Längelmäen
Urheilijat, tosin nyt minimaalisella talkoomiehityksellä. Toteutuksessa palattiin
Helatorstain sijasta aiempaan toukokuun lopun lauantaipäivään, osallistujamäärät
nousivat hieman mutta eivät vielä normaalimäärän. Taloudellinen tuotto jäi jonkin
verran plussalle, kiitos kilpailun sponsoreiden.
Voimahölkkä on vakiinnuttanut asemansa uuden reitin myötä, toisin osanottajamäärä
jäi nyt edellisistä vuosista varmaankin kovan vesisateen vuoksi.
Sekä maratonin että Voima-hölkän markkinoinnissa on käytetty Juoksija-lehden
sähköistä kilpailukalenteria.
Tärkeimpänä Voimantalon sisäliikuntamuotona on säilynyt edelleen aikuisten ohjattu
kuntopiiri, valitettavasti kustannuksiin ei saatu tänäkään vuonna KKI-tukea.
Ohjaajana toimi kevätkaudella edelleen Saara Puputti, syyskaudella Saaran
äitiysloman aikana Aino Lammi.
Uutena avauksena saimme jälleen, muutaman vuoden tauon jälkeen myös Oriveden
seudun kansalaisopiston tanssikurssin Voimalle, vetäjänä ennestään tuttu ja pidetty
Kalle Lankinen.
Alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu lasten ”liikunnallinen temppukerho” saatiin taas,
puolen vuoden tauon jälkeen pyörimään, ohjaajana Aino Lammi.
Sulkapallon ja harrastaminen on ollut satunnaista, tosin syyskaudella oli nähtävissä
merkkejä sulkapalloharrastuksen elpymisestä.
Myös joogan harrastaminen Voimantalon tiloissa on jatkunut säännöllisesti läpi
vuoden Maija Myllymäen omana kurssina, myös kesäkaudella oli kolme joogakertaa.
Talvi 2015 - 16 oli jälleen vähäluminen, mutta Voimantalolta Längelmäen kirkolle
talkoilla raivatulle latu-uralle saatiin luotua muutamaksi viikoksi hiihtolatu, tosin
lumen vähäisyyden vuoksi latu oli paikoittain huono. Hiihtolomaviikolla pidettiin
latukahvilaa avoinna talkoovoimin ja salissa oli mahdollisuus koko viikon mm. lasten
”peuha-liikuntaan” mm. Erälinnasta lainattujen urheilumattojen avulla.
Päättyneen kauden aikana aktivoitiin uudelleen ns. kuntovihkojen käyttö kävely-,
pyöräily- ja hiihtosuoritusten merkintään. Postilaatikoiden vihot ja kynät uusittiin,
yksi laatikko lisättiin Majoon, (Västilän tie, Iso-Löytäne). Postilaatikoiden sijainti
lisättiin Voiman kotisivujen ”reittejä ja paikkoja” välilehdelle. Kuntosuorituksia, jotka
vastaavat kukin n. 5 km liikuntasuoritusta, kirjattiin ko. vihkoihin vuoden aikana yht.
586 kpl, eli n. 2.930 km matkaa. Yksittäisiä suorittajia oli 62 henkilöä.
Päättyneenkin vuoden aikana urheilukenttää on hoidettu hyvin Kai Vainikkalaa
tuuranneen Marko Tuomisen toimesta Oriveden kaupungin tekemän hoitosopimuksen
perusteella.
Latu-uraa ylläpitivät moottorikelkalla Kai Vainikkala ja Sami Joutsela. Kirkonseudun
Kyläyhdistyksen tuella hankittiin käyttöön uusi, hieman isompi latuhöylä.
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Kilpailut ja harjoitukset 2016:
 la 21.5. järjestettiin Västilän XXXIII maraton ja puolimaraton. Kilpailusarjat, muut
kilpailutiedot sekä tulokset ovat erillisillä liitteillä.
 su 6.7. lasten yleisurheilukilpailut Voiman kesäjuhlien yhteydessä. Kilpailulajit
olivat juoksu 40 / 60 m ja pituushyppy. Osanottajamäärä 29 poikaa ja 37 tyttöä,
osanottajaluettelo ja tulokset ovat liitteenä.
 vk 29 lasten ohjattu urheilukoulu Voiman kentällä.
 la 23.7. klo 13 lasten yleisurheilukilpailut Voiman kentällä, lajit juoksu, pallon heitto
ja pituushyppy. Kilpailuun otti osaa yhteensä 23 lasta.
 su 4.9. Voiman hölkkä, 15 osanottajaa.







Muut liikuntatapahtumat:
kevät- ja syyskaudella torstaisin klo 19 – 20.15 aikuisten ohjattu kuntopiiri,
Voimantalo. Kertoja kevätkaudella yht. 13, niissä yhteensä 23 osallistujaa,
keskimäärin noin 14 joka kerralla. Syykaudella kertoja yht. 10, niissä yhteensä 19
osallistujaa, keskimäärin n. 10,5 joka kerta.
kevät- ja syyskaudella maanantaisin klo 15. – 15.45 pienten lasten liikunnallinen
temppukerho, Voimantalo. Lapsia oli paikalla keskimäärin 5 – 7.
kevät- ja syyskaudella perjantaisin klo 18 – 20 mahdollisuus perheliikuntaan
(sulkapallo ja pöytätennis), Voimantalo. Osanotto on ollut satunnaista
kesä-elokuu, mahdollisuus lentopallon, sulkapallon, betanque-pelin, mölkky-pelin
pelaamiseen sekä tikan heittoon kioskin kentällä aukioloaikoina. Lentopallokenttä
oli hyvässä kunnossa, sahanpuruja lisättiin jälleen kuormallinen. Kentän käyttö
erityisesti heinäkuun koleuden ja sateiden vuoksi oli kuitenkin vähäistä.
su 24.7. klo 12 lentopalloturnaus VäVo – MäMu kioskin kentällä. Muhku voitti.

5. Kioskitoiminta
Kioskikauden avaus pidettiin sunnuntaina 5.6.16. Jo perinteeksi muodostuneen tavan
mukaan tarjottiin kävijöille pullakahvit. Samalla juhlittiin Voiman kesäkioskin
30-vuotispäiviä. Kioskin aukioloaikoja aikaistettiin hieman edellisestä vuodesta,
kioski pidettiin avoinna kesä - heinäkuussa päivittäin, elokuussa vain viikonloppuisin:
 arkisin klo 17 - 20
 lauantaisin klo 16 - 20
 sunnuntaisin klo 12 – 20
Kioskimyynti hoidettiin kesä- ja heinäkuun ajan pääosin kolmen palkatun koululaisen
Tuuli Uusitalon, Anna-Tilla Tuomisen sekä Sakari Erosen työpanoksella.
Kesämyyjien palkkaamisen mahdollisti Oriveden Seudun Osuuspankin kesätyötuki
seuralle sekä LC-Längelmäen leidien henkilökohtaiset kesätyöstipendit kaikille
myyjille. Kokemukset myyjistä ja myyntijärjestelystä olivat erittäin positiivisia.
Elokuussa myyntityö hoidettiin talkootyönä.
Juomien ja jäätelöiden hinnat pidettiin edellisen vuoden tasolla. Kesän liikevaihto
nousi edellisestä vuodesta reilusti eli n. 1.800 €, ollen koko kesän osalta noin 4.500 €.
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Kioskin nettotuotto jäi kuitenkin reilusti miinukselle, koska kioskilla keväällä tehty
remontti ja myös muutamat laitehankinnat vähensivät tulosta kirjanpidossa.
Kioskin 30-vuotisjuhla, kesämyyjät sekä uusi kesäkahvilaterassi saivat runsaasti
huomiota ja kiitosta osakseen. Mm. Oriveden Sanomat uutisoi kioskilta kaksi eri
kertaa, lisäksi Oriveden Seudun Osuuspankki teki pienen mainosvideon kesämyyjistä
omille facebook -sivuilleen.

6. Huvitilaisuudet / muut tapahtumat















la 2.1. klo 20 Uuden vuoden tanssit Norolan Poikien tahdissa. Yleisöä oli n. 65.
la 26.3. klo 20 Pääsiäistanssit, orkesterina Jari Puhakka, solistina Kaija Lustila,
yleisöä vain n. 90, Voima-valkeat eli Pääsiäiskokko sytytettiin klo 19 urheilukentän
reunassa.
to 7.4. klo 19 Yhteisvastuukeräyksen tukikonsertti, Kristalli-kuoro. N. 50 henkilöä.
la 9.4.klo 20 Kevättanssit, orkesterina tanssiorkesteri Marios, maksanutta yleisöä
vain 32. Orkesteri sai erinomaiset arviot paikalla olleelta yleisöltä.
su 12.6 klo15 Avoimet kylät -linja-autokiertue poikkesi Voimatalolla kalakeitolla ja
kuuntelemassa talon historiaa, 50 henkilöä.
su 24.7. klo 18 Kesälomatanssit, Norolan Pojat, yleisö vain n. 35 henkilöä.
su 3.7. perinteiset Voiman kesäjuhlat Voimantalolla ja urheilukentällä. Lasten
urheilukilpailuiden osanottajamäärä oli n. 60, mikä on ajan ja järjestelyjen kannalta
sopiva määrä. Haastekilpailun järjesti tänä vuonna Mäkimaan Muhku, teemana oli
vanteen pyöritys. Kisan voitti Mäkimaan Muhkun joukkue, joka sai samalla
lisäkiinnityksen Muhkun v. 2012 lahjoittamaan kiertopalkintolautaseen.
Uusista kenttälajeista ilma-ase-ammunta oli jälleen erittäin suosittu, ravintolapalveluissa lättyjen suosio on kaikkein suurin. Pirkan Kylien kylä-aktivaattori
Anna Kulmakorpi oli esittelemässä Pirkan Kylien sekä Kantri ry:n hanketoimintaa.
Runsaslukuinen järjestelyjen talkooväki sekä mm. runsaat arpajaispalkinnot
lahjoittaneet tahot ansaitsevat suuret kiitokset.
la 10.9. klo 18 Porukan paikat – yhteiset ympäristöt Voimantalolla.
Puoluepolitiikasta vapaa tupailta järjestettiin yhteistoiminnassa Längelmäen
kirkonseudun kyläyhdistyksen kanssa osana Euroopan kulttuuriympäristöviikonlopun teematapahtumia. Voimantalolle myönnetyn hyvän korjauksen
kunniakirjan julkistaminen, paikalla n. 70 henkilöä
su 11.9. klo 10 Yhteiset ympäristöt -teeman syventäminen liikunnallisesti, eli
polkupyöräretki Västilä – Attila – Saviniemi – Vinninsaari – Rookin salmen ylitys
veneellä - Längelmäen kirkkotie – Västilä. Mukana retkellä 30 pyöräilijää.
ma 31.10. klo 17 – 19 Oriveden kaupunginhallituksen kokous Voimantalon salissa.
Tilaisuuden jälkeen ns. kuntalaistilaisuus, missä paikalla oli kaupunginhallituksen
lisäksi tärkein virkamiesjohto. Yleisöä n. 35 henkilöä. Kaupungin maksama
kahvitarjoilu.
la 3.12. klo 16 Västilän Voiman pikkujoulut. Jouluillallinen oli jälleen Maarit ”Ani”
Vainikkalan ja Puharilan aputonttujen tuotantoa. Osanottajamäärä oli kohtalainen,
lapset mukaan lukien n. 65 henkilöä. Hyvä tunnelma, Voiman oma pukki vieraili
jälleen. Ohjelma uudenlaista ja pirteää, ohjelmasta vastasi Aino Lammi.
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la 10.12. klo 10 - 15 Voiman joulumyyjäiset Voimantalolla. Myyntipöytiä
vuokrattiin yht. 10 kpl, lisäksi Voiman oma pöytä. Erityisesti iltapäivällä vähän
väkeä liikkeellä. Myyjäisten ajan puhvetissa oli järjestettynä joulukahvila, joka oli
jälleen menestys (riisipuuroa, torttuja, kahvia, karjalanpiirakoita). Karjalanpiirakat ja
joulutortut leivottiin ennakolta talkoilla.

7. Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talouteen menopuolella vaikutti tänäkin vuonna eniten Voimantalon
ylläpidon menoerät sekä remonttilainan lyhennykset, yhteensä n. 12.000 €
Oriveden kaupungin toimintakorvaus toimi edelleenkin urheilutoiminnan
kustannusten tärkeimpänä tulonlähteenä, tosin toimintakorvauksen määrä putosi
edellisestä vuodesta jälleen 400 € osana Oriveden kaupungin säästötoimia.
Toimintakorvausta saatiin nyt vain 1.400 €, kun sitä anottiin 2.500 €.
Maratonkilpailujen tulos kaikkien kulujen jälkeen jäi n. 800 € plussalle, osallistujien
ja siten osanottomaksujen jääminen alle kannattavuusrajan korjaantui sillä, että
edellisen vuoden sponsorit tulivat tämänkin kisan järjestämiseen tueksi.
Vuoden aikana järjestettyjen tanssien taloudellinen tuotto koko vuoden osalta jäi
edelleen noin 1.000 € tappiolle. Pääsiäistanssit (Kaija Lustila) oli yleisömäärän
suhteen lievä pettymys, myös toiset kevätkauden tanssit (Marios) menivät reilusti
miinukselle. Hyvä kokeilu oli Längelmäen eläkeyhdistyksen omalla riskillä
järjestämät kahdet tanssit. Voiman ja Norolan Poikien yhteisellä riskillä
(provisiopalkkio) järjestetyt sunnuntain kesälomatanssit heinäkuussa eivät tuottaneet
toivottua tulosta mutta tappion kantoi nyt orkesteri.
Kesäjuhlien puhdas tuotto oli edellisen vuoden (hyvällä) tasolla. Kioskin nettotulos
meni nyt hieman miinukselle kioskin omien remonttikustannusten vuoksi, mutta
uudistettu kioski antaa odottaa entistä parempaa kävijämäärää ja tuottoa tulevina
vuosina.
Tunkelon säätiöltä saatiin 3.000 € avustusta ja Oriveden kaupungilta yleisavustusta
500 €, mitkä summat käytettiin Voimantalon ylläpitoon ja kioskin kunnostukseen.
Lainoja ja korkoja maksettiin ja lyhennettiin vuoden aikana Oriveden Osuuspankkiin
n. 5.000 €. Vuoden vaihtuessa pankkilainaa on jäljellä n. 25.400 € ja jäljellä
maksuaikaa 7 vuotta.
Voimantaloa vuokrattiin perhejuhliin ja kokouksiin kohtalaisesti. Perhejuhlien,
kokousten ja muiden tilavarausten tuotto oli noin 3.500 €.
Vuoden lopulla tehtiin päätös yhteistyöstä Venuu Oy:n kanssa Voimantalon tilojen
markkinoimiseksi Venuun sähköisen sivuston välityksellä.
Savo-Karjalan Yritysverotoimistolta saatu verohuojennus kioskimyynnin ja
Voimantalon vuokraamisen osalta on voimassa vielä vuoden 2018 verotuksessa.
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Entistä tärkeimmiksi varainhankintakeinoiksi erityisesti talvikaudella ovat
muodostuneet Voiman omat pikkujoulut ja joulumyyjäisten sekä JarX:n sukkien
tilausmyyntituotot.
Kaikkiaan huvitilaisuuksien yhteistuotto (tanssit mukaan lukien) jäi hieman plussalle.
Seuran taloustilanne jäi entistä vuotta hieman niukemmaksi, ylijäämä poistojen
jälkeen oli n. 1.290 €. Tuotot ja kulut näkyvät yksityiskohtaisemmin tilinpäätöksestä.
Tilinpäätöksen vertailua aikaisempiin vuosiin haittaa hieman se, että kirjanpidon eri
tilien sisältöä on hieman tarkennettu ja tilejä lisätty. Tämä kuitenkin antaa jatkossa
paremman kuvan eri tulo- ja menoeristä.

8. Muuta
Västilän Voimantalon, sen ulkorakennuksen ja kioskin kiinteistö- ja vastuuvakuutus
siirrettiin v. 2016 joulukuun alusta Vakuutus Turvaan. Pääsyynä oli kiista aiemman
vakuutusyhtiön Vakuutus Pohjolan soveltamasta omavastuuosuudesta heinäkuisen
ukkosvaurion vahinkojen korvaamisessa. Vakuutus Turvan vakuutusmaksut ovat
saman suuruiset kuin Pohjolassa.
Aktiivista tiedottamista on jatkettu erityisesti Oriveden Sanomissa myös kuluvan
vuoden aikana. Ilmaista ”Seurat toimivat” sekä ”Tapahtumat”- palstaa on käytetty
edelleen seuran toiminnoista tiedottamiseen, ajoittain teemaluonteisesti ja toistuvasti.
Oriveden Sanomien toimitus on suhtautunut erittäin positiivisesti Västilän Voiman
toimintaan, erityisesti Voimantalo tapahtumiin. Näyttäviä Västilän Voimaa,
Voimantaloa tai kioskia koskevia juttuja on julkaistu vuoden aikana jälleen noin
10 OS:n numerossa.
Myös EKY:n Purkiaista on käytetty tiedottamisessa sekä pienten maksullisten, että
ilmaisten rivi-ilmoitusten muodossa. VäVo on EKY:n jäsen mm. hinnaltaan edullisten
värikopioiden (mm. tanssimainokset) ja halvemman Purkiaisessa ilmoittelun vuoksi.
Kuluvan vuoden aikana on julkaistu useita maksullisia maraton- ja tanssimainoksia
niin Oriveden Sanomissa, Jämsän seudun paikallislehdissä, Ykkösissä kuin myös
Aamulehdessä.
Päättyneen vuoden aikana maksullisissa lehtimainoksissa on käytetty pääosin
graafinen suunnittelija Anna-Emilia Piiraisen (MelekoMakia) luomaa Voiman
graafista ilmettä. Hän suunnitteli myös kevättalvella uuden postikorttikokoisen
Västilän Voimantalon mainos-flyerin.
Oriveden Sanomien minipuhelinluettelossa on julkaistu seuran yhteystiedot ja
keltaisilla palvelut-sivuilla myös Voimantalon vuokrausmainos.
Västilän Voimantalon mainos julkaistiin myös molemmissa viime kesänä
ilmestyneessä Länkipohjan Kesätori-lehdissä, sekä Oriveden Seudun Matkailu lehdessä.
Västilän Voima oli edustettuna Oriveden kaupungin varaamalla messuosastolla
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Tampereen Messukeskuksessa 15.-17.4. Supermessuilla. Siellä jaettiin 500 – 600
kpl Västilän Voiman 100-vuotisjuhlamatrikkelia ja uutta Voimantalon flyeria.
Västilän Voima ry:n kotisivujen palvelin on sijainnut edelleen Lentokuvaus Vallaksen
palvelimella, sivujen Web-toteutuksesta huolehtii Jussi Kirjasniemi. Kotisivujen
osoite on vaihdettu (vuonna 2010) lyhyeen muotoon www.vastilanvoima.fi.
Kotisivuja on päivitetty ja muokattu uusien tapahtumien ja tarpeiden myötä erityisesti
paljon puhuvien kuvien muodossa.
Kuluneiden vuosien aikana tallennetut remontin eri vaiheet näkyvät edelleen
Voimantalon remontti -sivujen kuvagalleriassa dokumenttina jälkipolville siitä,
mitä vaiheita remonttiin on sisältynyt ja esim. mitä nyt siisti lattia pitää sisällään.
Vastilanvoima.fi –domaini on varattu Viestintävirastolta ja maksettu v. 2012 seuran
käyttöön viideksi vuodeksi eteenpäin. Seuran sähköpostiosoite on
urheiluseura@vastilanvoima.fi. Tarvittaessa sähköpostiosoite taipuu eri tarpeisiin
esim. maraton@vastilanvoima.fi tai voimantalo@vastilanvoima.fi.
Västilän Voima on myös Facebookissa, näitä sivuja on pääosin hoitanut Juuso
Tuomaala.
Voimantalon sähkönkulutuksen reaaliaikaista seurantaa ja tallennusta on jatkettu.
Nyt käytettävissä olevat viiden kokonaisen vuoden sähköenergian kulutuslukemat
ovat hyvänä pohjana seuraavien vuosien vertailulle.
V. 2016 sähkönkulutus oli n. 26.200 kWh. Se on n. 6.200 kWh suurempi kuin vuonna
2015, osasyy kasvaneeseen kulutukseen oli tammikuun 2016 kovat pakkaset jolloin
kulutus oli n. 5.700 kWh. Se on n. 2.000 kWh enemmän kuin aiempien tammikuiden
keskiarvolukema. Myös Voima-joogan siirtyminen loppuviikolta maanantaille lisäsi
salin lämmitystarvetta ja siten energian kulutusta.
Verkko-osuuskunta Ysinetin valokaapelin vahvistinkaapin kulutus v. 2016 oli n. 2.650
kWh. Kulutus laskutetaan vuosittain heinäkuun alussa 12 kk:n kulutusmittauksen
perusteella.
Sähkökatkokset ovat edelleen haitanneet Voimantalon käyttöä, mm. elokuussa
syntymäpäiväjuhlavarauksen aikana

Västilässä 22. päivä tammikuuta 2017

VÄSTILÄN VOIMA ry:n johtokunta
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