Urheiluseura Västilän Voima ry:n toimintakertomus vuodelta 2017
1. Yleistä
Kulunut kausi oli seuran 103. toimintavuosi.
Toimintakausi oli Voimantalon varsinaisen korjaustoiminnan osalta hiljainen. Talon
ylläpitokorjaukset keskittyivät vain välttämättömään, koska Suomen Kotiseutuliitolta
saatua ikkunoiden kunnostusmaalausavustusta ei kuluneena kesänä käytetty erityisesti
sateisen kesän vuoksi.
Kuitenkin Voimantalon keittiön toiminnallisuutta ja varustelua parannettiin
loppukesän aikana huomattavasti Pomoottori ry:n myöntämällä yhteisörahoitusavustuksella. Saadulla 5.000 € avustuksella hankittiin myös saliin suuri valkokangas ja
korkeatasoinen dataprojektori mahdollisten kokousten tai seminaarien tarpeisiin.
Lisäksi päättyneenä toimintavuonna saatiin lisärakennushanke liikkeelle, kun Kantri
ry hyväksyi helmikuussa laatimamme hankesuunnitelman ja ELY-keskus teki
heinäkuun lopulla siitä myönteisen hankerahoituspäätöksen, täysin anotussa
muodossa. Myönnetty tuki hankkeelle on n. 19.300 €.
Lisärakennustyöt aloitettiin syksyllä siten, että uudisosan perustustyöt ja Voimantaloa
kiertävän tien siirto kauemmas ovat nyt valmiit. Varsinainen rakentamisen aloitus
päätettiin siirtää alkavan vuoden kevääseen.
Voiman kesäjuhlat onnistuivat jälleen hyvin, kun muuten sateisen alkukesän sää
muuttui jälleen kerran kesäiseksi juhlien ajaksi. Kesäjuhlien urheilukilpailut vetivät
tänäkin vuonna runsaasti lapsia. Kesäjuhlia edeltävänä lauantaina järjestettiin
kokeiluluontoisesti, mutta erittäin onnistuneesti Tango del norte -yhtyeen argentiinalaisen tangon konsertti.
Vuoden aikana järjestettiin yhteensä viidet omat tanssit, niistä tarkemmin kohdassa
huvitilaisuudet. Lisäksi Eläkkeliiton Längelmäen yhdistys järjesti vuoden aikana
yhdet omat tanssit.
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla näkyi myös Västilän Voimantalon
tilaisuuksissa, erityisesti syksykaudella. Näissä merkeissä Oriveden Mieslaulajat
esiintyivät ”Sinivalkoisin sävelin – neljä vuodenaikaa” -konsertissa syyskuussa,
tilaisuus jatkoi samalla myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien juhlasarjaa
Voimantalolla, jo kolmannen kerran. Teemana oli ”luontoon yhdessä”, konsertin
ohjelma sopi erinomaisesti tähän teemaan.
Vuoden viimeisenä päivänä järjestettiin Voimantalolla kaikille lähikylien asukkaille
tarkoitettu Uudenvuoden vastaanottajaisjuhla, missä Voiman tarjoamien juhlakahvien,
vapaamuotoisen seurustelun ja karaokelauleskelun lomassa päätettiin vanha vuosi ja
otettiin vastaan uusi vuosi. Juhlan kruunasi urheilukentälle pystytetyn 100 jätkänkynttilän avulla toteutettu ilotulitus. Jätkänkynttilät sahattiin kesän aikana talkootyönä
Voimantalon ulkovarastoon kuivumaan ja odottamaan sytyttämistä.
Juhla onnistui erinomaisesti, juhlakahvilla Voimantalolla poikkesi ainakin 150 hlöä.
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Jätkänkynttilät saivat erittäin runsaasti julkisuutta myös Facebookissa.
Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunnalle ja kaupunginhallitukselle jätettiin
toukokuussa uudelleen hyvin valmisteltu, laajennettu anomus Västilän alueen liikuntapaikkainvestoinneista. Edellisenä vuonna jätetty frisbee-ratahanke-esitys ei johtanut
mihinkään tulokseen. Tänä vuonna jätetty anomus koski frisbee-radan lisäksi
urheilukentän peruskorjausta ja Västilän virallisen, mutta poissa käytöstä olleen
uimarannan kunnostusta. Liikuntainvestoinnin asiantuntijana käytettiin alan
ammattilaista, eli Hämeen Viherrakennuksen Antti Kankaanpäätä. Näyttäisi siltä, että
esityksemme on tuottamassa tulosta, sillä kaupungin budjetissa ja lähivuosien
rahoitussuunnitelmassa on ainakin jonkin verran määrärahoja näihin hankkeisiin.
Vuoden aikana ei Voimantalolla sattunut merkittäviä sähkökatkoja, mitkä viime
vuosina ovat haitanneet usein siellä järjestettyjä juhlia. Kiinteistön likakaivot on
tyhjennetty puolivuosittain, nyt Pirkanmaan Jätehuollon toimesta. Ainakaan
Voimantalon osalta kustannukset eivät sanottavasti nousseet. Vähälumisen talven
vuoksi alkutalvesta Voimantalon piha-alueen lumitöitä ei tarvinnut lainkaan tehdä,
loppuvuoden lumimyräkät hoitivat Kai Vainikkala ja Hannu Lemmetty talkootyönä.
Voimantalon varustelu, ylläpito ja korjauskustannukset, sähkölaskut mukaan lukien
olivat n. 7.200 €. Sähkön osuus kustannuksista on vajaa puolet. Erittely ylläpitokuluista on liitteenä.

2. Jäsenmäärän kehitys
Jäsenmaksu päättyneellä kaudella oli edelleen 8 €. Seuran jäsenmäärä v. 2017
alkaessa oli 329, eli pientä nousua edelliseen vuoteen. Päättyneen vuoden kuluessa
uusia jäseniä liittyi 8, kokonaisjäsenmäärä vuoden lopulla oli 337. Vuoden lopulla
poistettiin jäsenrekisteristä 17 henkilöä, joista 5 on ilmoittanut eroavansa, 2 jäsentä on
kuollut ja 10 on jättänyt jäsenmaksunsa toistuvasti (3 v.) maksamatta.
Vuodelle 2018 siirtyy siten 320 jäsentä, joista ainaisjäseniä on 61. Jäsenmäärä on
vakiintunut tavoitetason 300 paremmalle puolelle, vaikka erityistä kampanjointia
uusien jäsenten rekrytoimiseksi ei ole tehty. Jäsenmaksujen perintää ei ole saatu
edelleenkään 100 prosenttiseksi, vaikka jäsenmaksujen suoritusta on kampanjoitu
lähes kaikissa jäsenkirjeissä sekä loppuvuoteen ajoittuvalla erääntyneiden
jäsenmaksujen laskutuksella. Loppuvuoden jäsenmaksulaskutus tuotti tulosta, mutta
tuotot jäivät siltä hieman vuodesta 2016.

3. Toimihenkilöt, seuran hallinto, toimintojen kehittäminen
Seuran puheenjohtajana on toiminut Jyrki Tuomaala, varapuheenjohtajana Aino
Lammi, sihteerinä Tauno Kaskela ja rahastonhoitajana varajäsen Marjo Jaakkola.
Johtokunnan varsinaiset jäsenet ovat olleet Sami Joutsela, Marjatta Ylönen, Teuvo
Myllymäki, Pekka Lindroos, varajäsenenä Pirjo Uusitalo.
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Seuran kirjanpito on johtokunnan päätöksellä eriytetty rahastonhoitajan tehtävistä,
kirjanpidon on laatinut Tiliasema IS Oy (Iiris Saarinen) Orivedeltä.
Kirjanpitokustannukset ovat hieman laskeneet, koska kirjanpitäjän työmäärää on
vähentänyt seuran itse toteuttama tositteiden luokittelu kirjanpitotileihin.
Seuran toiminnantarkastajina ovat toimineet Ulla Kättö ja Tapio Nikulainen,
varalla olivat Raija Pohjanheimo ja Osmo Lehtonen.
Vuoden aikana pidettiin yksi yleinen kokous (vuosikokous), johtokunta piti 8
kokousta sekä yhden puhelin- ja netti-kokouksen.
Västilän Voima ry:n liikunta-aktiviteettejä on hoitanut sisäliikuntajaosto,
yleisurheilujaosto ja kuntoliikuntajaosto. Jaostojen määrä ja laatu näyttäisi nyt olevan
nyt seuran toimintaan sopiva. Huvitoimikunta on hoitanut sille kuuluvia tehtäviä
suunnitellun mukaisesti, eli eri tilaisuuksien järjestämisen liittyvinä tukitoimina.
Huvitoimikunta on pitänyt tähän liittyen yhden suunnittelukokouksen, lisäksi
huvitoimikunta toimi aktiivisesti keväällä Voimantalon keittiön toiminnallisuuden
kehittämisen suunnittelussa.
Puheenjohtaja ja liikuntajaostojen sekä huvitoimikunnan jäsenet ovat käyneet
sähköpostikirjeenvaihtoa tai neuvotelleet ja päättäneet tarvittaessa ajankohtaisten
asioiden toimeenpanosta, erityisesti kesäjuhlien järjestämisestä.
Voimatoimikunta ei ole varsinaisesti kokoontunut vuoden aikana, mutta talkoita
pidetty vuoden aikana mm tuulikaatopuiden sahaamiseksi, jätkänkynttilöiden
valmistamiseksi, sekä lisärakennuksen perustamistöihin. Varsinaisia rakentamiseen
liittyviä talkoita on pidetty 8 kertaa, joista talkootunteja on kertynyt yht. 126 tuntia.
Johtokunnan ja eri jaostojen jäsenten tiedot on esitetty oheisella liitteellä.
Yhdistyksen pankkipalveluita on hoitanut Oriveden Seudun Osuuspankki, pankki
fuusioitui vuoden aikana Pohjois-Hämeen Osuuspankiksi. Kokemukset ko. pankista
ovat olleet edelleen positiivisia, tosin vuoden aikana vapautus palvelumaksuista
päättyi, palvelumaksut ovat nyt n. 25 - 30 € luokkaa kuukaudessa. Varsinaisten
pankkipalveluiden lisäksi Osuuspankki on kauden aikana sponsoroinut maratonia sekä
myöntänyt kioskimyyjien kesätyötukea seuralle.
Västilän Voima ry on ollut edustettuna edelleen Oriveden liikunta- ja harrastusseurojen yhteistyökokouksissa (seurafoorumi), osallistuttu yhteen kokoukseen vuoden
2017 aikana.

4. Urheilu- ja kuntoliikunta
Yleistä:
V. 2017 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, poikkeuksena kuitenkin maratonin alhaiset osallistujamäärät.
Ongelmana on edelleen aktiivisten valmentajien tai tapahtumavetäjien puute tai
olemassa olevien vetäjien muut sidonnaisuudet ja kiireet. Maratonin osallistujamäärän
pienuus johtui osaksi useista (6 -7) samanaikaisista kilpailuista.
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Kesäjuhlien lasten perinteisiin urheilukilpailuihin osallistui 51 lasta. Kaikki
osallistujat palkittiin.
Lasten urheilukoulu järjestettiin nyt toisen kerran siten, että valmennustapahtumat ja
urheilukilpailu järjestettiin heinäkuun puolessa välissä (vk 29) yhden viikon aikana.
Valmentajana toimi Kari Aalto, apuvalmentajina koululaiset Eero Uusitalo ja Aura
Aalto. Urheilukouluun osallistui yhteensä n. 20 lasta. Päätöskilpailuun otti osaa 13
lasta. Kaikki osallistujat palkittiin.
Maratonin toteutuksessa palattiin ”yhden seuran” malliin, eli Längelmäen Urheilijoita
ei pyydetty enää mukaan järjestelyihin. Kisan järjestämispäivä oli perinteinen eli
toukokuun kolmas lauantai. Osanottajamäärissä koettiin pohjanoteeraus, kun kisaan
osallistui vain 26 kilpailijaa, erityisesti puolimaratonin osanottajamäärä oli pudonnut.
Taloudellisesti maraton pysyi lievästi plussalla, kiitos sponsoreiden.
Voima-hölkkä on vakiinnuttanut asemansa uuden reitin myötä, osanottajamäärä nousi
taas edellisen vuoden vesisateen aiheuttamasta notkahduksesta, osanottajia nyt 19.
Sekä maratonin että Voima-hölkän markkinoinnissa on käytetty Juoksija-lehden
sähköistä kilpailukalenteria.
Tärkeimpänä Voimantalon sisäliikuntamuotona on säilynyt edelleen aikuisten ohjattu
kuntopiiri. Kustannuksiin saatiin tänä vuonna usean vuoden jälkeen jälleen 800 €
ns. KKI-tukea. Ohjaajana toimi kevätkaudella jälleen Saara Puputti, syyskaudella
Aino Lammi.
Edellisenä syksynä (2016) alkanutta Oskon kuntotanssikurssia jatkettiin kevätkaudella
-17, ja uusi kurssi alkoi syksyllä -17, vetäjänä edelleen Kalle Lankinen.
Alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu lasten liikunnallinen temppukerho toimi
kevätkauden ohjaajana Aino Lammi. Syksyllä temppukerhoa ei aloitettu, koska
Voimantalolla aloitti Oriveden kaupungin järjestämänä ns. Woima-kerho (keskiviikko
ja torstai), kerho tarjoaa mahdollisuuden myös kerholasten sisäliikuntaan.
Sulkapallon harrastaminen on vakiinnuttanut paikkansa Voimantalon salissa, pienellä,
mutta sitäkin tasokkaammalla ryhmällä.
Joogan harrastaminen Voimantalon tiloissa on jatkunut edelleen säännöllisesti läpi
vuoden Maija Myllymäen omana kurssina, myös kesäkaudella oli kolme joogakertaa.
Talvi 2016 - 17 oli lähes lumeton, joten hiihtolatua ei saatu tehtyä. Hiihtolomaviikolla
pidettiin kuitenkin ”latukahvilaa” avoinna talkoovoimin koko viikon.
Edellisen toimintavuoden aikana uudelleen aktivoitu kuntovihkojen käyttö kävely-,
pyöräily- ja hiihtosuoritusten merkintään keräsi jälleen runsaasti harrastajamerkintöjä.
Västiläntielle Majoon sijoitettu yksi postilaatikko siirrettiin loppusyksystä uuteen
paikkaan Löytäneen tielle. Postilaatikoiden sijainti löytyy Voiman kotisivujen ”reittejä
ja paikkoja” välilehdeltä. Kuntosuorituksia, jotka vastaavat kukin n. 5 km liikuntasuoritusta, kirjattiin ko. vihkoihin vuoden aikana yht. 709 kpl, eli n. 3.545 km matkaa,
lisäystä edelliseen vuoteen n. 600 km. Yksittäisiä suorittajia oli 32 henkilöä.
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Päättyneen vuoden aikana urheilukenttää on hoidettu edelleen Kai Vainikkalan
toimesta, tosin Oriveden kaupungin kentän hoitosopimus saatiin tehtyä vasta
loppusyksystä pienen painostuksen jälkeen.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kilpailut ja harjoitukset 2017:
la 20.5. järjestettiin Västilän XXXIV maraton ja puolimaraton. Kilpailusarjat, muut
kilpailutiedot sekä tulokset erillisillä liitteillä.
su 2.7. lasten yleisurheilukilpailut Voiman kesäjuhlien yhteydessä. Kilpailulajit
olivat juoksu 40 / 60 m ja pituushyppy, tulokset liitteenä.
vk 29 lasten ohjattu urheilukoulu Voiman kentällä, harjoituspäivät tiistai ja torstai.
Harjoituksiin osallistui yht. n. 20 lasta
la 22.7. klo 13 lasten yleisurheilukilpailut Voiman kentällä, lajit juoksu, pallon heitto
ja pituushyppy, tulokset liitteenä.
10.8. pesäpallon haasteottelu Eräjärven Urheilijoita vastaan, Voiman joukkue voitti.
su 3.9. Voiman hölkkä, kilpailuesite ja tulokset liitteenä.
Muut liikuntatapahtumat:
kevät- ja syyskaudella torstaisin klo 19 – 20.15 aikuisten ohjattu kuntopiiri,
Voimantalo. Kertoja kevätkaudella yht.13, niissä yhteensä 26 eri osallistujaa,
keskimäärin noin 10,7 joka kerralla. Syykaudella kertoja yht. 11, niissä yhteensä 19
eri osallistujaa, keskimäärin n. 10,6 joka kerta.
kevätkaudella maanantaisin klo 15. – 15.45 pienten lasten liikunnallinen
temppukerho, Voimantalo. Lapsia oli paikalla 5 – 7.
kevät- ja syyskaudella perjantaisin klo 18 – 20 ja viikonloppuisin mahdollisuus
perheliikuntaan (sulkapallo ja pöytätennis), Voimantalo. Osanotosta on vastannut
pääosin kahden aktiiviharrastajan ryhmä.
kesä-elokuu, mahdollisuus lentopallon, sulkapallon, betanque-pelin, mölkky-pelin
pelaamiseen sekä tikan heittoon kioskin kentällä aukioloaikoina.
Lentopallokentän käyttö oli erittäin vähäistä sateisen ja kolean kesän vuoksi,
perinteistä kylien välistä lentopalloturnausta ei järjestetty.

5. Kioskitoiminta
Kioskikauden avaus pidettiin sunnuntaina 4.6. Jo perinteeksi muodostuneen tavan
mukaan tarjottiin kävijöille pullakahvit. Kioski pidettiin avoinna kesä - heinäkuussa
päivittäin, elokuussa vain viikonloppuisin, aukioloajat ohessa.
• arkisin klo 17 - 20
• lauantaisin klo 16 - 20
• sunnuntaisin klo 12 – 20
Kioskimyynti hoidettiin kesä- ja heinäkuun ajan pääosin neljän palkatun koululaisen
työpanoksella. Kesämyyjien palkkaamisen mahdollisti Oriveden Seudun Osuuspankin
kesätyötuki seuralle, sekä LC-Längelmäen Leidien henkilökohtaiset kesätyöstipendit
kahdelle myyjälle. Kokemukset ja palaute myyjistä ja myyntijärjestelystä olivat
erittäin positiivisia. Elokuussa myyntityö hoidettiin talkootyönä.
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Juomien ja jäätelöiden hinnat pidettiin edellisen vuoden tasolla. Kesän liikevaihto
laski edellisestä vuodesta reilusti eli n. 900 €, ollen koko kesän osalta noin 3.600 €.
Kioskin nettotuotto jäi kuitenkin kohtuullisesti plussalle, koska kioskilla ei keväällä
tehty mitään remonttia tai suurempia varustehankintoja. Västilän Voiman oma osuus
myyjien palkkauksessa oli n. 550 €.

6. Huvitilaisuudet / muut tapahtumat (erittely)
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

la 8.4 hygieniapassikoulutus, koulutuksen vetäjinä Tauno ja Tarja Kaskela,
la 15.4. klo 20 Pääsiäistanssit Kalle Jussilan ja Ari Nylundin orkesteri tahdissa,
maksanutta yleisöä 90. Perinteiset Voimavalkeat eli Pääsiäiskokko sytytettiin klo 19
urheilukentän reunassa,
la 29.4. klo 20 Vapputanssit, tanssiorkesteri Marios, yleisöä vain 25 henkilöä, koska
tanssien alkaessa alkoi myös voimakas lumisade,
la 1.7. klo 18 Tango del norte -yhtyeen argentiinalaisen tangon konsertti, yleisöä n.
70 henkilöä,
su 2.7. perinteiset Voiman kesäjuhlat Voimantalolla ja urheilukentällä.
Haastekilpailun järjesti tänä vuonna Västilän Voima, teemana oli mukailtu golf kisa. Kisan voitti Västilän Voiman joukkue, joka sai samalla lisäkiinnityksen
Muhkun v. 2012 lahjoittamaan kiertopalkintolautaseen.
su 16.7. klo 18 Kesälomatanssit, Sirkka ja Velikullat, yleisö n. 60 henkilöä
la 16.9. klo 18 Sinivalkoisin sävelin - neljä vuodenaikaa konsertti. Esiintyjinä
Oriveden Mieslaulajat, nuorten muusikoiden säestysryhmä, sekä Heli Lahti
(lausunta). Tilaisuus oli erittäin onnistunut, yleisöä oli 95 – 100 hlöä. Tilaisuus
järjestettiin yht. toiminnassa Längelmäen kyläyhdistyksen kanssa. Tilaisuus oli
samalla Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teematapahtuma Voimantalolla jo
kolmannen kerran peräkkäin. Teemana oli ”yhdessä luontoon”, mikä sisältyi sekä
konsertin ohjelmaan sekä seuraavan päivän (ks. 17.9) tapahtumaan,
su 17.9. klo 9 yhteinen pyöräretki Mäkimaan Muhkun kanssa Vinkiälle,
kääntöpisteenä Maivian Pidot, missä kahvit. Paluumatkalla ympäristöoppia
Haukkavuoren kivilouhoksella, Liekokorvessa ja Tampin koskella. Paluumatkalla
kevyttä kastelevaa syyssadetta, n 20 osallistujaa,
Oskon atk-kurssi Voimantalolla marraskuussa (4 kertaa), opettaja Jussi Kirjasniemi.
su 12.11. klo 13 Isänpäivän lounas. Järjestämisestä vastasi pitopalvelu Okran Laura
Korte, hyvä osanotto,
la 25.11. klo 17 Västilän Voiman pikkujoulut. Jouluillallinen oli jälleen Voiman
tonttumuorien yhteistuotantoa. Osanottajamäärä oli lapset mukaan lukien n. 70
henkilöä. Hyvä tunnelma, Voiman oma pukki ja myös pukin muori vierailivat.
Lasten pusseista ja mukavan kevyestä ohjelmasta vastasi Aino Lammi,
su 10.12. klo 10 - 14 Voiman joulumyyjäiset Voimantalolla. Myyntipöytiä
vuokrattiin yht. 11 kpl, lisäksi Voiman oma pöytä. Erityisesti iltapäivällä oli vähän
väkeä liikkeellä. Myyjäisten ajan puhvetissa oli järjestettynä joulukahvila, joka oli
jälleen menestys (riisipuuroa, torttuja, kahvia, karjalanpiirakoita).
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•
•

la 30.12. klo 18 Wanhan wuoden tanssit, orkesterina Tuulikki Järvi ja tanssiyhtye
Neliveto. Yleisöä yht. 65 hlöä.
su 31.12. klo 20 Uuden vuoden vastaanottajaiset kyläalueen asukkaille.
Ilotulituksena sytytettiin 100 jätkänkynttilää urheilukentän juoksuradalle. Voiman
tarjoamat juhlakahvit, karaokea ja vapaata seurustelua. Yleisöä oli yhteensä n. 150
hlöä. Tilaisuus oli todellinen menestys.

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 oli jo
toisena vuonna peräkkäin vain 1.400 €, pudotusta muutaman vuoden takaisiin
korvauksiin on n. 1.000 €.
Maratonkilpailujen tulos jäi kaikkien kulujen jälkeen n. 350 € plussalle, vaikka
edelleenkin alentunut osallistujien määrä pudotti tulopuolta suunnitellusta.
Osanottomaksujen jääminen alle kannattavuusrajan korjaantui sillä, että kahden
edellisen vuoden sponsorit tulivat tämänkin kisan järjestämiseen tueksi.
Kesäjuhlien puhdas tuotto oli edellisen vuoden (hyvällä) tasolla, n. 1.500 €.
Kioskin myynti pieneni edellisestä kesästä n. 900 €, pääsyynä kylmä ja sateisen kesä.
Molemmat järjestetyt konsertit, (Tango del norte ja Oriveden Mieslaulajat) jäivät
kohtuullisesti plussalle järjestämis- ja mainoskuluista huolimatta.
Vuoden aikana järjestettyjen tanssien taloudellinen tuotto (kaikki tansseihin liittyvät
kulut) koko vuoden osalta jäi n. 850 € tappiolle. Tarkempi erittely tanssien
yleisömääristä, tuotoista ja kuluista liitteen.
Tunkelon säätiöltä ei nyt saatu haettua avustusta, perusteluina erityisesti se, että
avustusta myönnetään pääasiassa kristillis-sosiaaliseen toimintaan, ei remontointiin.
Oriveden kaupungilta saatiin yleisavustusta 500 €, mikä summa käytettiin
Voimantalon lisärakennuksen suunnittelun ja rakennuspiirustusten loppuvuodesta
maksettuihin kustannuksiin.
Lainoja, korkoja ja niihin liittyviä kuluja maksettiin ja lyhennettiin vuoden aikana
Oriveden Osuuspankkiin n. 5.000 €. Vuoden vaihtuessa pankkilainaa on jäljellä n.
26.500 €, pankkilaina ei käytännössä vähentynyt vuoden aikana yhtään, mikä johtui
lisärakennushankkeeseen haetusta uudesta lainasta ja syyskesällä perustuskustannuksiin nostetusta 5.000 € erästä.
Voimantaloa vuokrattiin perhejuhliin ja kokouksiin nyt reilusti paremmin kuin
aikaisempina vuosina. Perhejuhlien, kokousten ja muiden tilavarausten tuotto oli
yhteensä noin 6.200 €. Viime vuonna tehty päätös yhteistyöstä Venuu Oy:n kanssa
Voimantalon tilojen markkinoimiseksi Venuun sähköisen sivuston välityksellä tuotti
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nyt ensimmäisen ”osuman” eli varauksen. Yhteenveto Voimantalon
vuokraustilaisuuksista on liitteenä.
Savo-Karjalan Yritysverotoimistolta saatu verohuojennus kioskimyynnin ja
Voimantalon vuokraamisen osalta on voimassa vielä vuoden 2018 verotuksessa.
Yhä tärkeitä varainhankintakeinoja erityisesti talvikaudella ovat Voiman omat
pikkujoulut, joulumyyjäiset sekä JarX:n sukkien tilausmyyntituotot.
Kaikkiaan huvitilaisuuksien yhteistuotto, (tappiota tuottaneet tanssit mukaan lukien)
jäivät kohtuullisesti plussalle.
Seuran taloustilanne jäi entistä vuotta hieman niukemmaksi, ylijäämä poistojen
jälkeen oli n 1.000 €. On huomattava, että vuodenvaihteen kassatilanne n. 6.500 €
sisältää käyttämättä jääneen Suomen kotiseutuliiton ikkunankorjausavustuksen
(3.750 €). Tuotot ja kulut näkyvät yksityiskohtaisemmin erittelyinä tilinpäätöksestä.

8. Muuta
Västilän Voimantalon, sen ulkorakennuksen ja kioskin kiinteistö- ja vastuuvakuutus
on Vakuutus Turvassa.
Aktiivista tiedottamista on jatkettu erityisesti Oriveden Sanomissa myös kuluvan
vuoden aikana. Oriveden Sanomien toimitus on suhtautunut erittäin positiivisesti
Västilän Voiman toimintaan, erityisesti Voimantalo tapahtumiin. Näyttäviä Västilän
Voiman toimintaa, Voimantaloa, Voiman kioskia koskevia juttuja on julkaistu vuoden
aikana jälleen 7 – 8 OS:n numerossa.
Lisäksi OS:n ilmaista Längelmäen seudun tapahtumat on myös käytetty seuran
toiminnoista tiedottamiseen, ajoittain teemaluonteisesti ja toistuvasti.
Kuluvan vuoden aikana on julkaistu lisäksi useita maksullisia maraton- ja tanssimainoksia erityisesti Aamulehdessä ja Oriveden Sanomissa. Myös Jämsän seudun
paikallislehtien jakelulevikkiä on hyödynnetty pari kertaa.
Päättyneen vuoden aikana maksullisissa lehtimainoksissa ja tanssien ”tolppamainoksissa” on käytetty edelleen graafinen suunnittelija Anna-Emilia Piiraisen
(MelekoMakia) luomaa Voiman graafista ilmettä, lehtimainosten ilmettä ja väriä on
nyt hieman kevennetty.
VäVo on ollut kuluneen kauden EKY:n jäsenenä mm. hinnaltaan edullisten
värikopioiden (mm. tanssimainokset) ja halvemman Purkiaisessa ilmoittelun vuoksi.
Västilän Voimantalon mainos julkaistiin myös Oriveden Seudun Matkailu -lehdessä.
Västilän Voima oli edustettuna Oriveden kaupungin varaamalla messuosastolla
Tampereen Messukeskuksessa Supermessuilla huhtikuussa. Siellä jaettiin 500 – 600
kpl Västilän Voiman 100-vuotisjuhlamatrikkelia ja päivitettyä Voimantalon flyeria.
Seuran virallinen sähköpostiosoite on urheiluseura@vastilanvoima.fi.
Tarvittaessa sähköpostiosoite taipuu eri tarpeisiin esim. maraton@vastilanvoima.fi
tai voimantalo@vastilanvoima.fi jne.
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Domainin varaaminen muuttui v. 2017, kun voimaan tuli uusi ”Tietoyhteiskuntakaari”. Sen mukaan yksityishenkilö ei voi enää varata domainia Viestintävirastolta,
vaan se on alistettava rekisteröidyn verkkotunnusvälittäjä tehtäväksi. Käytännössä
tehtävän hoitaa nyt Västilän Voiman osalta Pohjois-Hämeen puhelin. PPH uusii
automaattisesti Voiman domainin Viestintävirastolta, kun se vanhenee. Västilän
Voima maksaa kulut suoraan PPH:lle Ysinetin kuukausimaksun yhteydessä.
Västilän Voima ry:n kotisivujen hallinnointia hoitaa edelleen Jussi Kirjasniemi,
Kotisivujen palvelimena toimii hänen oma palvelimensa. Kotisivujen osoite on
www.vastilanvoima.fi. Kotisivuja on päivitetty ja muokattu uusien tapahtumien ja
tarpeiden myötä erityisesti paljon puhuvien kuvien muodossa. Vuoden aikana on
yritetty parantaa erityisesti Voimantalon markkinointia ja Voimantalo-sanan
hakuosumien herkkyyttä.
Kuluneiden vuosien aikana tallennetut remontin eri vaiheet näkyvät edelleen
Voimantalon remontti -sivujen kuvagalleriassa dokumenttina jälkipolville siitä,
mitä vaiheita remonttiin on sisältynyt. Uudisrakennuksen osalta jatketaan samaa
perinnettä. Ensimmäiset, perustustöihin liittyvät kuvat on jo tallennettu kotisivuille.
.
Voimantalon sähköntoimituksen hoitaa edelleen Vattenfall, uusi kaksivuotinen
sopimus uusittiin syyskesällä 2017. Sähkönkulutuksen reaaliaikaista seurantaa on
toteutettu edelleen Elenia Aina – palvelun avulla.
V. 2017 sähkönkulutus oli n. 23.900 kWh. Se on n. 10 % vähemmän kuin edellisenä
vuonna, mikä tosin oli korkean kulutuksen vuosi.
Kokonaiskulutukseen sisältyy verkko-osuuskunta Ysinetin valokaapelin vahvistinkaapin kulutus, joka v. 2017 oli 2.915 kWh.
Nyt käytettävissä olevat kuuden kokonaisen vuoden sähköenergian kulutuslukemat
ovat hyvänä pohjana seuraavien vuosien vertailulle. Vuosien 2012 – 2017
keskiarvokulutus on n. 22.900 kWh. Yhteenveto vuoden sähkönkulutuksesta liitteenä.

Västilässä 4. päivä helmikuuta 2018

VÄSTILÄN VOIMA ry:n johtokunta
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Seuran 103. toimintavuosi ja Suomen itsenäisyyden100. juhlavuosi
päätettiin Västilän urheilukentällä 32.12.2017 sytyttämällä 100
jätkänkynttilää juoksuradalle.
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