Urheiluseura Västilän Voima ry:n toimintakertomus vuodelta 2018
1. Yleistä
Kulunut kausi oli seuran 104. toimintavuosi.
Toimintakausi oli Voimantalon korjaus- ja kehittämistoiminnan osalta erittäin
aktiivinen. Rahallisesti ja myös työn osalta suurin ponnistus oli edellisenä syksynä
(2017) aloitetun lisärakennuksen saattaminen valmiiksi lokakuun loppuun mennessä,
lähes vuosi etuajassa siitä, miten hankesuunnitelmassa oli arvioitu. Hankkeen n.
30.000 € kustannukset rahoitettiin pääosin Oriveden kaupungin väliaikaisrahoituksella, osaksi myös Osuuspankin lainalla. Hankekustannuksista on haettu ELYkeskukselta palautusta n. 19.500 €, joten omarahoitusosuudeksi jää reilut 10.000 €.
Voimantalon salin lattia hiottiin ja lakattiin huhtikuussa, n. 4.000 € kustannukset
katettiin yksityisen lahjoituksen sekä Längelmäen Manttaalikuntasäätiön avustuksen
turvin. Myös Voimantalon ulkoikkunoiden kittaukset ja lahoviat korjattiin ja pokien
maalaus suoritettiin Suomen Kotiseutuliiton v. 2017 myöntämän 5.000 € avustuksen
turvin heinäkuun aikana.
Myös Voimantalon toiminnallisuutta saatiin entisestään parannettua Pomoottori ry:n
myöntämän yhteisörahoituksen turvin, suurin osa avustuksesta käytettiin keittiön
varusteluun. Myös vessojen varustelua parannettiin ja siivoustyötä helpotettiin ko.
avustuksen, osaksi oman rahoituksen turvin.
Voiman kesäjuhlat onnistuivat viime kesänäkin hyvin, tosin pientä yleisön
vähenemistä edellisistä vuosista oli havaittavissa. Kesäjuhlien urheilukilpailut vetivät
tänäkin vuonna hyvin lapsia, vaikka myös lasten määrä hieman väheni parhaista
vuosista. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä neljät omat tanssit. Lisäksi järjestettiin
kaksi konserttia, sekä jo neljättä kertaa Euroopan kulttuuriympäristöviikon teeman
mukaiset iltamat Voimantalon lisärakennuksen avajaisten kunniaksi. Oriveden
Sanomat uutisoi näyttävästi tästä tapahtumasta koko sivun jutulla.
Västilän vuosia käytöstä poissa olleen uimarannan kunnostusasiaa yritettiin viedä
eteenpäin Oriveden kaupungin suuntaan. Siinä ei kuitenkaan vielä saatu aikaan
tuloksia, koska kaupungin budjetissa siihen varatut rahat menivät Oriveden keskustaan
pystytetyn monitoimikaukalon pystytyskustannuksiin. Loppuvuodesta saatiin
kuitenkin jälleen hieman toivoa sekä uimarannan, että myös mahdollisesti Västilän
urheilukentän tai sen ympäristön kehittämiseen, kun kaupungin budjettiin hyväksyttiin
edellisestä vuodesta kuitenkin pienentynyt määräraha.
Toiveenahan Västilän Voimalla on ollut jo kaksi vuotta frisbeeradan rakentaminen ja
myös urheilukentän perusparantaminen Oriveden kaupunginliikuntatoimen toimesta.
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Kuluvan vuoden aikana ei Voimantalolla sattunut merkittäviä sähkökatkoja, mitkä
viime vuosina ovat haitanneet usein siellä järjestettyjä juhlia. Vuoden aikana
selvitettiin kuitenkin Voimantalolle riittävän tehokkaan varavoimalaitteen hintoja ja
myös mahdollisuutta saada siihen hanketukea. Myös Voimantalon vesihuolto on
puhuttanut, kun kahdessa suuremmassa tilaisuudessa vesi on loppunut kaivosta.
Poikkeuksellisten olosuhteiden ja sääolojen varalta tehtiin vuoden aikana merkittävä
yhteistyösopimus Oriveden kaupungin kanssa ns. naapuriavun varmistamisesta
Voimantalon ympäristökylien alueella.
Kiinteistön jätehuolto on toiminut suunnitellusti ilman ongelmia, myös Voimantalon
hormit nuohottiin loppukesästä. Voimantalon piha-alueen lumityöt hoidettiin melko
lumisen alkutalven aikana talkootyönä eikä siitä syntynyt kustannuksia.
Voimantalon varustelu, ylläpito ja korjauskustannukset, sähkölaskut mukaan lukien
olivat n. 13.000 €. Sähkön osuus kustannuksista oli noin kolmasosa. Tarkempi erittely
ylläpitokuluista on liitteenä.

2. Jäsenmäärän kehitys
Jäsenmaksu päättyneellä kaudella nousi 10 €: n. Seuran jäsenmäärä v. 2018 alkaessa
oli 320. Päättyneen vuoden kuluessa uusia jäseniä liittyi 11, kokonaisjäsenmäärä
vuoden lopulla oli 331. Vuoden lopulla poistettiin jäsenrekisteristä 16 henkilöä. Heistä
kolme jäsentä on kuollut ja 13 on jättänyt jäsenmaksunsa toistuvasti (3 v.)
maksamatta.
Vuodelle 2019 siirtyy 315 jäsentä, joista ainaisjäseniä on 58. Jäsenmäärä on
vakiintunut tavoitetason 300 paremmalle puolelle, vaikka erityistä kampanjointia
uusien jäsenten rekrytoimiseksi ei ole tehty. Jäsenmaksujen maksaminen parani
hieman vuoden aikana, erityisen laskutuskampanjan avulla. Jäsenmaksujen tuotto
nousi osaksi jäsenmaksujen korotuksen vuoksi n. 2.200 €: n.

3. Toimihenkilöt, seuran hallinto, toimintojen kehittäminen
Seuran puheenjohtajana on toiminut Jyrki Tuomaala, varapuheenjohtajana Tauno
Kaskela, sihteerinä ja rahastonhoitajana varajäsen Ulla Kättö. Johtokunnan varsinaiset
jäsenet ovat olleet Sami Joutsela, Aino Lammi, Pekka Lindroos, Teuvo Myllymäki
Marjatta Ylönen toinen varajäsen Pirjo Uusitalo.
Seuran kirjanpito on johtokunnan päätöksellä eriytetty rahastonhoitajan tehtävistä,
kirjanpidon on laatinut Tiliasema IS Oy (Iiris Saarinen) Orivedeltä.
Kirjanpitokustannusten nousu on saatu tasaantumaan runsaista tilitapahtumista
huolimatta, kirjanpitäjän työmäärää on vähentänyt seuran itse toteuttama tositteiden
luokittelu kirjanpitotileihin. Seuran budjetti laadittiin v. 2018 alussa noudattamaan
pääosin käytössä olleita kirjanpidon tilikoodeja selkeyttämään kuluvertailua jatkossa.
Mukaan budjettiin otettiin myös pankin maksuviitteet alentamaan pankkikustannuksia.
Seuran toiminnantarkastajina ovat toimineet Raija Pohjanheimo ja Tapio Nikulainen,
varalla olivat Marjo Jaakkola ja Osmo Lehtonen.
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Vuoden aikana pidettiin yksi yleinen kokous (vuosikokous), johtokunta piti 8
kokousta.
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 eri tilaisuuksien järjestämisen liittyvinä tukitoimina, tosin
keittiötalkootyöt ovat keskittyneet entistä pienemälle määrälle emäntiä.
Vuoden aikana on otettu käyttöön erityinen keittiötyön talkooseuranta.
Huvitoimikunta piti keväällä erityisen suunnittelukokouksen Voimantalon keittiön
toiminnallisuuden kehittämiseksi Pomoottori ry:n yhteisörahoitusta haettaessa.
Puheenjohtaja ja liikuntajaostojen sekä huvitoimikunnan jäsenet ovat käyneet
sähköpostikirjeenvaihtoa tai neuvotelleet ja päättäneet tarvittaessa ajankohtaisten
asioiden toimeenpanosta. Kesäjuhlien suunnittelu ja toteutus tehtiin johtokunnan
toimesta puheenjohtajavetoisesti.
Voimatoimikunta ei ole pitänyt varsinaisia kokouksia vuoden aikana, sitä vastoin
talkootyökertoja oli vuoden aikana yhteensä 36, niistä suurin osa lisärakennushankeen
vuoksi. Talkootyötunteja syntyi yht. n.615, mistä lisärakennushankkeeseen liittyviä
tunteja kirjattiin 565 t.
Johtokunnan ja eri jaostojen jäsenten tiedot on esitetty erillisellä liitteellä.
Yhdistyksen pankkipalveluita on hoitanut Pohjois-Hämeen Osuuspankki.
Kokemukset pankista ovat olleet edelleen positiivisia, tosin palvelumaksut ovat
kohonneet n. 25 - 30 € luokkaan kuukaudessa. Varsinaisten pankkipalveluiden lisäksi
Osuuspankki on kauden aikana sponsoroinut maratonia sekä myöntänyt kioskimyyjien
kesätyötukea seuralle muutaman viime vuoden tapaan.
Västilän Voima ry on ollut edustettuna edelleen Oriveden liikunta- ja harrastusseurojen yhteistyökokouksissa (seurafoorumi), osallistuttu yhteen kokoukseen vuoden
2018 aikana.
Seuran johtokunnan jäsen Sami Joutsela sekä puheenjohtaja Jyrki Tuomaala ovat
Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunnan jäseniä. Yleisenä tavoitteena on parantaa
lautakuntatyöskentelyssä myös Oriveden sivukylien liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia. Esteellisyys Västilän Voimaa koskevissa asioissa estää luonnollisesti
suoran vaikuttamisen seuran hyväksi.

4. Urheilu- ja kuntoliikunta
Yleistä:
V. 2018 toimintasuunnitelmassa kirjattiin pyrkimys toteuttaa kaikki viime vuosien
liikunta-aktiviteetit, mutta parantaa niiden toteutuksen suunnitelmallisuutta ja laatua.
Tavoitteessa onnistuttiin tyydyttävästi, poikkeuksena kuitenkin maratonin entistäkin
alhaisemmat osallistujamäärät.
Ongelmana on edelleen aktiivisten valmentajien tai tapahtumavetäjien puute tai
olemassa olevien vetäjien muut sidonnaisuudet ja kiireet.
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Maratonin toteutuksessa siirryttiin 2 viikkoa aikaisempaan ajankohtaan eli aivan
toukokuun alkuun. Osanottajamäärissä koettiin pohjanoteeraus, kun kisaan osallistui
vain 26 kilpailijaa, erityisesti puolimaratonin osanottajamäärä oli pudonnut.
Maratonin osallistujamäärän pienuus saattoi johtua osaksi uudesta maratonkisan
ajankohdasta (toukokuun alku) ja myös siitä, että Helsinki City Marathon siirsi
kisansa toukokuulle Västilän Maratonin vakiintuneelle viikonlopulle.
Taloudellisesti maraton pysyi edelleen lievästi plussalla, kiitos sponsoreiden.
Kesäjuhlien lasten perinteisiin urheilukilpailuihin osallistui 37 lasta. Kaikki
osallistujat palkittiin.
Lasten urheilukoulu järjestettiin nyt kolmannen 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 14 lasta. Kaikki osallistujat palkittiin.
Voima-hölkkä on vakiinnuttanut asemansa uuden reitin myötä, osanottajamäärä nousi
hieman edellisestä vuodesta, osanottajia nyt 22.
Sekä maratonin että Voima-hölkän markkinoinnissa on käytetty Juoksija-lehden
sähköistä kilpailukalenteria.
Tärkeimpänä Voimantalon sisäliikuntamuotona on säilynyt edelleen aikuisten ohjattu
kuntopiiri. Ohjaajana toimi koko vuoden Aino Lammi.
Vuonna 2017 syksyllä alkanut Oskon kuntotanssikurssi jatkui kevätkaudella -18.
Kurssille saatiin jatkoa syksyllä -18 (jatkuu kevätkauden -19), vetäjänä edelleen Kalle
Lankinen. Tanssikurssille osallistuvien määrä nousi syksyllä ilahduttavasti edellisestä
keväästä.
Sulkapallon harrastaminen on vakiinnuttanut paikkansa Voimantalon salissa, pienellä,
mutta sitäkin tasokkaammalla ryhmällä.
Joogan harrastaminen Voimantalon tiloissa jatkui kevätkauden 2018 mutta muutaman
kesäjoogakerran jälkeen vetäjä ilmoitti, ettei enää jatka sitä syyskaudella.
Talvi 2017 - 18 oli melko luminen, joten vuoden tauon jälkeen saatiin kevättalvella
2018 hiihtolatu jälleen kunnostettua Längelmäen kirkolta Voimantalolle ja Puharilan
pelloille. Hiihtolomaviikolla pidettiin ”latukahvilaa” avoinna talkoovoimin koko
viikon, tosin se oli arkipäivisin melko hiljainen.
Syyskaudella 2018 marras-joulukuussa latureittiä perusparannettiin sitä raivaamalla ja
tekemällä muutamia siltoja. Mm. Västilän joen yli tehty silta mahdollistaa ladun
vetämisen jatkossa Puharilasta Västilään.
Kaksi vuotta sitten uudelleen aktivoitu kuntovihkojen käyttö kävely-, pyöräily- ja
hiihtosuoritusten merkintään keräsi jälleen runsaasti harrastajamerkintöjä.
Postilaatikoiden sijainti löytyy Voiman kotisivujen ”reittejä ja paikkoja” välilehdeltä.
Kuntosuorituksia, jotka vastaavat kukin n. 5 km liikuntasuoritusta, kirjattiin ko.
vihkoihin vuoden aikana yht. 839 kpl, eli n. 4.195 km matkaa, lisäystä edelliseen
vuoteen n. 650 km.
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Päättyneen vuoden aikana urheilukenttää on hoidettu edelleen Kai Vainikkalan
toimesta Oriveden liikuntapalveluiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.
Hiihtoladun ajamisesta tammi- maaliskuussa vastasi Sami Joutsela, Oriveden
kaupunki maksoi korvausta ladun teosta.
•
•
•
•
•
•

Kilpailut ja harjoitukset 2018:
la 5.5. järjestettiin Västilän XXXV maraton ja puolimaraton. Kilpailusarjat, muut
kilpailutiedot sekä tulokset erillisillä liitteillä.
su 1.7. 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 päivästä riippuen 13 – 15 lasta
la 21.7. klo 13 lasten yleisurheilukilpailut Voiman kentällä, lajit juoksu, pallon heitto
ja pituushyppy, osallistujia 14, tulokset liitteenä.
kesä – heinäkuussa perjantai-iltaisin urheilukentällä ”potkupalloa”
su 2.9. Voiman hölkkä, osallistujia 22, kilpailuesite ja tulokset liitteenä.

Muut liikuntatapahtumat:
kevät- ja syyskaudella torstaisin klo 18.30 – 19.45 aikuisten ohjattu kuntopiiri,
Voimantalo. Kertoja kevätkaudella yht.14, niissä yhteensä 16 eri osallistujaa,
keskimäärin noin 9,3 joka kerralla. Syykaudella kertoja yht. 10, niissä yhteensä 17
eri osallistujaa, keskimäärin n. 10,2 joka kerta. Yleisenä huomiona se, että
kuntopiirin osallistuneiden määrä on ollut pari vuotta aivan lievässä laskussa.
• 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 lämpimästä kesästä huolimatta.
Perinteistä kylien välistä lentopalloturnausta ei järjestetty.
•

5. Kioskitoiminta
Kioskikauden avaus pidettiin sunnuntaina 3.6. Jo perinteeksi muodostuneen tavan
mukaan tarjottiin kävijöille pullakahvit. Kioski pidettiin avoinna kesä - heinäkuussa
päivittäin, elokuussa vain viikonloppuisin, lauantain aukioloaikaa pidennettiin
(aikaistettiin), aukioloajat ohessa.
• arkisin klo 17 - 20
• lauantaisin klo 14 - 20
• sunnuntaisin klo 12 – 20
Kioskimyynti hoidettiin kesä- ja heinäkuun sekä myös elokuun alun ajan pääosin
neljän palkatun koululaisen työpanoksella. Kesämyyjien palkkaamisen mahdollisti
Oriveden Seudun Osuuspankin kesätyötuki seuralle, sekä LC-Längelmäen Leidien
henkilökohtaiset kesätyöstipendit kaikille neljälle myyjälle. Kokemukset ja palaute
myyjistä ja myyntijärjestelystä olivat erittäin positiivisia.
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Elokuun loppupuolella myyntityö hoidettiin talkootyönä.
Juomien ja hinnat pidettiin edellisen vuoden tasolla, jäätelöiden hintaa korotettiin
joidenkin tuotteiden osalta hieman. Kesän liikevaihto nousi edellisestä vuodesta
reilusti erityisesti lämpimän kesän vuoksi. Liikevaihto koko kesän osalta oli noin
4.400 €. Kioskin nettotuotto kohosi edellisestä vuodesta n. 1.100 € kohonneen
myynnin ja VäVo:n omien pienten palkkauskustannusten vuoksi.

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

•

•
•
•
•

pe 26.1. klo 18 Eliisa-Teatteri ”Talvisodan naiskohtaloita”, tilaisuuden järjesti
Längelmäki-seura,
la 31.3. klo 20 Pääsiäistanssit Ippe Mansikan orkesteri tahdissa, maksanutta yleisöä
90. Perinteiset Voimavalkeat eli Pääsiäiskokko sytytettiin klo 19 urheilukentän
reunaan,
su 11.4. klo 16 Grönlannin matkan esittely ”Tuulen tytöt” yleisöä n. 50 henkilöä,
to 26.4. klo 19 Musiikkikomedia Tauno ja Ansa. Rooleissa Tommi Soidinmäki ja
Eeva Saarenpää. Järjestäjänä Tommi Soidinmäki itse. Yleisöä n. 70 hlöä,
la 28.4. klo 20 Karaoketanssit, ”levyseppänä” Retsi Dahlman, maksaneita n. 20
henkilöä,
9.6. klo 12 Oriveden kulttuuritoimen järjestämä Vanhat talot ja pihat tapahtuma
Voimantalolla, luennoitsijana talotohtori Panu Kaila. Yleisöä aivan salin täydeltä,
n. 90 – 100 henkilöä,
su 8.7. klo 18 Kesälomakonsertti, esiintyjänä Tammer-Hanurit, 50 maksanutta,
su 22.7. klo 18 Tango del norte -yhtyeen levynjulkistamiskonsertti, 60 maksanutta,
su 1.7. perinteiset Voiman kesäjuhlat Voimantalolla ja urheilukentällä, lasten
urheilukisat, kenttälajeja sekä VäVo:n ja MäMU:n välinen haastekilpailu. Sen
järjesti nyt Mäkimaan Muhku, teemana oli vanhan ajan VPK- toiminta. Kisan voitti
jälleen Västilän Voiman joukkue, kovat tuulenpuuskat haittasivat erityisesti Muhkun
joukkueen suoritusta. Risto Lehto kommentoi ”kallella kypärin” Muhkun suoritusta
että ”suihku oli heikko”.
VäVo sai lisäkiinnityksen Muhkun v. 2012 lahjoittamaan kiertopalkintolautaseen.
la 15.9. klo 18 Euroopan kulttuuriympäristöviikon teeman ”Tunne perintösi, ja
tarinasi” merkeissä vietetty Voimantalon lisärakennuksen avajaisjuhla.
Juhlassa esiintyivät Eliisa-Teatteri, (pienoisnäytelmä Kansakoulumuistoja) sekä
kahvitarjoilun aikana Jätkäperinne ry:n ”Savottaorkesteri Oksetti”.
Oskon atk-kurssi Voimantalolla tammikuussa (4 kertaa), opettaja Jussi Kirjasniemi.
su 11.11. klo 13 Isänpäivän lounas. Järjestämisestä vastasivat pitopalvelu Okran
Laura Korte sekä Villa Puharilan Saara Jokela, hyvä osallistujamäärä, n. 70
henkilöä,
la 3.11. klo 18 Kekri-tanssit, orkesterina Norolan pojat. Maksanutta yleisö n. 60
henkilöä,
la 24.11. klo 17 Västilän Voiman pikkujoulut. Jouluillallinen oli jälleen Voiman
tonttumuorien yhteistuotantoa. Osanottajamäärä oli lapset mukaan lukien n. 60
henkilöä. Hyvä tunnelma, Voiman ”pääpukki” vieraili.
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•

•

su 9.12. klo 10 - 14 Voiman joulumyyjäiset Voimantalolla. Myyntipöytiä vuokrattiin
yht. 10 kpl, lisäksi Voiman järjestämä arpajaispöytä. Erityisesti iltapäivällä oli vähän
väkeä liikkeellä. Myyjäisten ajan puhvetissa oli järjestettynä joulukahvila, joka oli
jälleen menestys (riisipuuroa, torttuja, kahvia).
la 29.12. klo 18 Wanhan vuoden tanssit, orkesterina tanssiyhtye Marios. Yleisöä
vain 40 maksanutta.

7. Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talouteen menopuolella vaikutti tänäkin vuonna eniten Voimantalon
ylläpidon menoerät sekä remonttilainan lyhennykset, yhteensä n. 16.500 €. Oma
lukunsa oli lisärakennushanke, jota rahoitettiin pääosin lainarahalla.
Omakustannusosuus lisärakennuksesta tulee olemaan hieman yli 10.000 €, se
konkretisoituu jatkossa pääosin lainanhoitokuluina.
Oriveden kaupungin toimintakorvaus toimi edelleenkin urheilutoiminnan
kustannusten tärkeimpänä tulonlähteenä, toimintakorvauksen määrässä oli pientä
korotusta, nyt saatiin 1.600 €, pudotusta edelleen muutaman vuoden takaisiin
korvauksiin on edelleen n. 600 - 800 €.
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 nousi edellisestä kesästä reilusti, lopullinen tuotto on n. 1.800 €,
Molemmat itse järjestetyt konsertit, (Tammer-Hanurit ja Tango del norte ja Oriveden
Mieslaulajat) jäivät niukasti plussalle järjestämis- ja mainoskulujen jälkeen.
Vuoden aikana järjestettyjen konserttien ja tanssien taloudellinen tuotto (kaikki
tansseihin liittyvät kulut) jäi n. 300 € tappiolle. Positiivista, että tappio väheni
edellisestä vuodesta. Tarkempi erittely tanssien yleisömääristä, tuotoista ja kuluista
liitteenä (tanssisuunnitelma ja -seuranta).
Tunkelon säätiöltä saatiin jälleen avustusta, hakuperusteena erityisesti Voimantalon
välttämättömien ylläpitokustannusten kompensointi mm. kristillissosiaalisen
toiminnan turvaamiseksi Voimantalolla.
Lainoja, korkoja ja niihin liittyviä kuluja maksettiin ja lyhennettiin vuoden aikana
Oriveden Osuuspankkiin n. 5.000 €. Vuoden vaihtuessa pankkilainaa on jäljellä n.
34.200 €, pankkilaina lisääntyi vuoden aikana n. 8.000 €, mikä johtui lisärakennushankkeeseen v. 2017 haetusta uudesta lainasta ja vuoden 2018 aikana nostetusta n.
12.000 € lainaerästä.
Oriveden kaupungilta anottiin ja saatiin huhtikuussa 15.000 € korotonta remonttilainaa 1 v. ajaksi vakuutena ELY-keskukselta v. 2019 alussa haettava hankeraha.
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Voimantaloa vuokrattiin perhejuhliin ja kokouksiin edellistäkin vuotta enemmän.
Perhejuhlien, kokousten ja muiden tilavarausten puhdas tuotto siivouskustannusten
jälkeen oli yhteensä noin 6.800 €. Merkittävän tulonlisäyksen toi Oriveden
varhaiskasvatuksen kanssa tehdyt sopimukset Woima-kerhon tilojen vuokrauksesta.
Yhteenveto Voimantalon vuokraustilaisuuksista on liitteenä.
Savo-Karjalan Yritysverotoimistolta saatu verohuojennus kioskimyynnin ja
Voimantalon vuokraamisen osalta on voimassa vielä vuoden 2018 verotuksessa.
Yhä tärkeitä pienempiä varainhankintakeinoja erityisesti talvikaudella ovat Voiman
omat pikkujoulut, joulumyyjäiset sekä JarX:n sukkien tilausmyyntituotot.
Kaikkiaan huvitilaisuuksien yhteistuotto, (hieman tappiota tuottaneet tanssit mukaan
lukien) jäi reilusti plussalle.
Seuran taloustilanne muodostui edellistä vuotta hieman niukemmaksi, alijäämä
poistojen jälkeen oli n. 600 €.
Vuodenvaihteen kassatilanne n. 5.000 € on kohtuullinen ja turvaa mm. lainojen ja
sähkölaskujen maksun alkuvuoden osalta.
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 muutamia 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.
Västilän Voiman edustaja on osallistunut loppuvuoden aikana Yksinäisen uusi elämä
– hankeen kokouksiin Symppiksessä Länkipohjassa. Hanke konkretisoituu VäVo:n
osalta Voimantalolla alkavan toimintavuoden kevättalvella.
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
sekä Eläkeliiton Pirkanmaan piirin joululehdessä.
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Västilän Voima oli viime vuonnakin edustettuna Oriveden kaupungin varaamalla
messuosastolla Tampereen Messukeskuksessa Supermessuilla huhtikuussa. Siellä
jaettiin muutamia satoja Västilän maratonin mainoksia sekä päivitettyä Voimantalon
flyeria.
Kuluneen vuoden kesän aikana Västilän Voima teki sopimuksen Oriveden kaupungin
työllisyyspalvelujen kanssa yhden henkilön sijoittamisesta toukokuun alusta
kesäajaksi Voimantalolle ns. kuntouttavaan työtoimintaan kahtena päivänä viikossa,
sopimusta jatkettiin syyskuun loppuun. Kokemukset asiasta olivat erittäin positiivisia.
Seuran virallinen sähköpostiosoite on urheiluseura@vastilanvoima.fi.
Tarvittaessa sähköpostiosoite taipuu eri tarpeisiin esim. maraton@vastilanvoima.fi
tai voimantalo@vastilanvoima.fi jne.
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 dokumentteina jälkipolville siitä,
mitä vaiheita remonttiin on sisältynyt. Uudisrakennuksen osalta on jatkettu samaa
perinnettä.
Voimantalon sähköntoimituksen hoitaa edelleen Vattenfall, kaksivuotinen sopimus on
tehty syyskesällä 2017. Sähkönkulutuksen reaaliaikaista seurantaa on toteutettu
edelleen Elenia Aina – palvelun avulla.
V. 2018 sähkönkulutus oli n. 27.400 kWh. Se on n. 3.500 kWh enemmän kuin
edellisenä vuonna, mikä johtunee Voimantalon käytöstä Woima-kerhon hoitopäivien
säännölliseen lämmitystarpeeseen kylminä kuukausina.
Kokonaiskulutukseen sisältyy verkko-osuuskunta Ysinetin valokaapelin vahvistinkaapin kulutus, joka v. 2018 oli 3.129 kWh.
Vuosien 2012 – 2018 keskiarvokulutus on n. 23.500 kWh. Nyt käytettävissä olevat
seitsemän kokonaisen vuoden sähköenergian kulutuslukemat ovat hyvänä pohjana
seuraavien vuosien vertailulle Yhteenveto vuoden sähkönkulutuksesta liitteenä.

Västilässä 3. päivä helmikuuta 2019

VÄSTILÄN VOIMA ry:n johtokunta
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Toimintavuoden loppupuolella saatiin tarpeellinen lämmin varastorakennus valmiiksi

Varastorakennuksen avajaisia juhlittiin lauantaina 15.9. mm. Jätkäperinne ry:n
”Savottaorkesteri Oksetin ” tahdissa.
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