Urheiluseura Västilän Voima ry:n toimintakertomus vuodelta 2019
1. Yleistä
Kulunut kausi oli seuran 105. toimintavuosi.
Toimintakausi oli Voimantalon korjaus- ja kehittämistoiminnan osalta edelleen vilkas.
Toimintakauden alkupuolella uusittiin Pomoottori ry:n ja Oriveden kaupungin tuella
Voimantalon jo ikääntynyt liesi.
Syyskuussa anottiin Suomen kotiseutuliitolta kunnostusavustusta Voimantalon isojen
tilojen lattioiden kunnostushiontaan ja lakkaukseen, mahdollisesta avustuksesta
saadaan päätös vasta alkavan toimintakauden kevätkaudella.
Syyskaudella käynnistettiin myös Voimantalon vesi- ja valaistushanke Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuella. Pontimena hankkeeseen oli
erityisesti suuremmissa perhejuhlissa Voimantalon kaivosta loppunut vesi.
Toinen pääsyy oli se, että Oriveden kaupunki kieltäytyi toistamiseen rakentamasta
Voimantalon kohdalle katuvalaistusta liian kalliina hankkeena.
Hanketta suunniteltaessa harkittiin myös riittävän suuren varavoima-aggregaatin
hankkimista, mutta siitä päätettiin toistaiseksi luopua liian kalliina investointina.
Kuitenkin hankesuunnitelmaan liittyen Voimantalon sähkösuunnitelmaan lisättiin
valmis suunnitelma lisävoiman liittämisestä myöhemmin, samalla kun n. 10 vuotta
vanha sähkösuunnitelma päivitettiin ajan tasalle.
Tähän syyskauden hankkeeseen kuului pysäköintialueen laajentaminen, piha-alueen,
erityisesti sisäänajoliittymän valaistuksen parantaminen ja lisääminen, edellä mainittu
sähkösuunnitelman päivitys, sekä uuden 165 mm halkaisijaltaan olevan, 169 m syvän
vesikaivon (pumppu 120 m syvyydessä) porauttaminen. Samalla uusi ja toimiva vanha
kaivo kytkettiin siten yhteen, että nyt kumpaakin kaivoa voi käyttää tarvittaessa
vuorotellen. Hanke saatiin päätökseen joulukuussa, tosin piha-alueelle jäi odottamaan
muutama sorakasa keväällä tapahtuvaa levittämistä.
Voiman kesäjuhlien yleisömäärän ja lasten urheilukilpailujen osallistujien lievä lasku
jatkui, se edellyttänee alkavalla kaudelle kesäjuhlien uudistamista hieman aiempaa
radikaalimmin.
Vuoden aikana järjestettiin yhteensä neljät omat tanssit, positiivista on, että tanssien
taloudellinen tulos jäi nyt jonkin verran plussalle. Lisäksi Symppis / EL:n Längelmäen
yhdistys järjesti kahdet tanssit, missä Västilän Voima oli järjestämisen osalta
yhteistyössä.
Jo viidettä kertaa peräkkäin järjestettiin syyskuussa Euroopan kulttuuriympäristöviikon teemaan liittyvä ”Viihteen ja taiteen tiloissa” tapahtuma, mikä järjestettiin
paikallisin taiteilijavoimin, taidenäyttely Tapio Nikulainen, valokuvanäyttely Jussi
Kirjasniemi sekä karaokekonsertti paikallisten laulajien tulkitsemana.
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Vuoden alkupuolella saatiin päätökseen yhteistoiminnassa Oriveden kaupungin
liikuntatoimen kanssa Västilän uimarannan kunnostaminen. Voiman osuus hankkeesta
oli alkutalvesta rannan pensaikkojen raivaus ja muutaman ison puun kaataminen,
jään vahvistamispumppaukset sekä risujen jälkisiivous. Hiekan ajon ja levityksen hoiti
Hämeen Viherrakennus Oy, ks. OS lehtikuva työstä takasivulla.
Samoin useita vuosia suunnitteilla olleen frisbeegolfradan saaminen urheilukentän
läheisyyteen otti kevään ja kesän aikana ratkaisevat askeleet. Oriveden kaupungin
v. 2019 budjetissa Västilän liikuntapaikkainvestointeihin osoitetusta 10.000 €
summasta kului n. 4.000 € uimarannan kunnostukseen ja loput n. 6.000 € liikuntatoimi
käytti Voimankankaan frisbeegolfradan suunnitteluun ja korilaitteiston hankintaan.
Heittopaikka- ja korivarusteet ovat jo Voimantalolla talvisäilytyksessä ja niiden
kokoaminen ja asentaminen tapahtuu alkavan vuoden kevätkaudella. Kuluneen kesän
aikana Västilän Voima osallistui varsinaisen n. 1,5 km reitin suunnitteluun,
raivaamiseen, 3-4 m levyisen luontopolun pohjan koneelliseen tasoitukseen ja
siltarumpujen asentamiseen. Loppuvuodesta osaan reittiä ajettiin koemielessä jo
5 traktorikuormaa sahan purua. VäVo:n omat kustannukset luontoreitin kunnostuksesta olivat n. 2.500 €, mihin summaan saatiin kohdennettuja avustuksia yht. 2.000 €.
Loppuvuodesta päätettiin anoa vielä Pomoottori ry:ltä ns. yhteisörahoitusta
Voimantalon salin yleisilmeen parantamiseksi uuden näyttämöverhon, uusien
sivuverhojen sekä pimennysverhojen hankintaan yht. n. 1.700 €. Päätös avustuksesta
saadaan maaliskuussa 2020.
Kuluvan vuoden aikana ei Voimantalolla sattunut merkittäviä sähkökatkoja, mitkä
viime vuosina ovat haitanneet usein siellä järjestettyjä juhlia. Vuoden aikana jatkettiin
kuitenkin Voimantalolle riittävän tehokkaan varavoimalaitteen hinnan selvittämistä,
mutta hankinta jäi toistaiseksi odottamaan kuten edellä vesi-, ja valaistushankkeen
selvityksessä on kerrottu. Voimantalon piha-alueen lumityöt hoidettiin edelleen
talkootyönä pääosin Hannu Lemmetyn toimesta, eikä niistä syntynyt kustannuksia.
Voimantalon varustelu, ylläpito ja korjauskustannusten omarahoitusosuus,
sähkölaskut mukaan lukien olivat n. 17.800 €.

2. Jäsenmäärän kehitys
Jäsenmaksu päättyneellä kaudella oli 10 €. Seuran jäsenmäärä v. 2019 alkaessa oli
315. Päättyneen vuoden kuluessa uusia jäseniä liittyi 4, kokonaisjäsenmäärä vuoden
lopulla oli 319. Vuoden lopulla poistettiin jäsenrekisteristä 9 sellaista henkilöä, jotka
ovat jättäneet jäsenmaksunsa toistuvasti (3 v.) maksamatta.
Vuodelle 2020 siirtyy 310 jäsentä, joista ainaisjäseniä on 58. Jäsenmäärä on
laskusuunnassa, joten jäsenhankintakampanja on tarpeen, myös jäsenmaksujen
perimistapaa olisi syytä jotenkin aktivoida. Toimintavuoden tavoitteeksi oli asetettu
jäsenmäärän nostaminen jälleen 330 paremmalle puolelle, joten siinä ei onnistuttu.
Jäsenmaksujen maksaminen tasaantui määrällisesti edellisen vuoden tasolle
loppusyksyn laskutuskampanjan avulla. Jäsenmaksujen tuotto oli noin 2.260 €.
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3. Toimihenkilöt, seuran hallinto, toimintojen kehittäminen
Seuran puheenjohtajana on toiminut Jyrki Tuomaala, varapuheenjohtajana Marjatta
Ylönen, sihteerinä Tuomas Lemmetty ja rahastonhoitajana Ulla Kättö.
Johtokunnan muut varsinaiset jäsenet ovat olleet Sami Joutsela, Pekka Lindroos,
Teuvo Myllymäki, varajäseninä Kari Aalto, Pirjo Uusitalo.
Seuran kirjanpito on johtokunnan päätöksellä eriytetty rahastonhoitajan tehtävistä,
kirjanpidon on laatinut Tiliasema Oy Orivedeltä. Kirjanpitokustannukset ovat edelleen
hieman nousseet, koska mm. hankkeista ja erityisesti jäsenmaksutuloista syntyy
runsaasti yksittäisiä tilitapahtumia.
Toisaalta kirjanpitäjän työmäärää on vähentänyt seuran itse toteuttama tositteiden
luokittelu kirjanpitotileihin.
Seuran budjetti laadittiin v. 2019 alussa noudattamaan pääosin käytössä olleita
kirjanpidon tilikoodeja selkeyttämään kulu- ja tulovertailua 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.
Vuoden aikana pidettiin yksi yleinen kokous (vuosikokous), johtokunta piti
yhteensä 9 kokousta.
Västilän Voima ry:n liikunta-aktiviteettejä on hoitanut sisäliikuntajaosto,
yleisurheilujaosto ja kuntoliikuntajaosto. Jaostojen määrä ja laatu näyttäisi nyt olevan
seuran toimintaan sopivat.
Johtokunnan ja eri jaostojen jäsenten tiedot on esitetty erillisellä liitteellä, liite 1.
Keittiötoimikunta on hoitanut sille kuuluvia tehtäviä suunnitellun mukaisesti eri
tilaisuuksien järjestämisen liittyvinä tukitoimina, tosin keittiötalkootyöt ovat
keskittyneet entistä pienemälle määrälle emäntiä. Erityisesti tanssien, kahvitarjoilua
edellyttäneiden tapahtumien sekä erityisesti pikkujoulujen talousjärjestelyt ovat nyt
hoituneet Keittiötoimikunnan itse suunnittelemana.
Vuoden aikana on otettu käyttöön erityinen keittiötyön talkooseuranta.
Puheenjohtaja ja liikuntajaostojen sekä keittiötoimikunnan jäsenet ovat käyneet
sähköpostikirjeenvaihtoa tai neuvotelleet ja päättäneet tarvittaessa ajankohtaisten
asioiden toimeenpanosta. Kesäjuhlien ja maratonin suunnittelu ja toteutus tehtiin
johtokunnan toimesta puheenjohtajavetoisesti.
Voimatoimikunta ei ole pitänyt varsinaisia kokouksia vuoden aikana, sitä vastoin
kirjattuja talkootyökertoja oli vuoden aikana yhteensä 21, talkootyötunteja syntyi yht.
236, niistä suurin osa (163 t) Voiman vesi- ja valaistushankkeen vuoksi sekä
kuntopolun raivaukseen liittyviä tunteja 53.
Salin järjestelytalkoita ja pienempiä pihatalkoita ei ole kirjattu talkooseurantaan.
Yhdistyksen pankkipalveluita on hoitanut edelleen Pohjois-Hämeen Osuuspankki.
Kokemukset pankista ovat olleet edelleen positiivisia, kohonneet palvelumaksut on
saatu laskemaan keskimäärin 20 €kuukaudessa. Varsinaisten pankkipalveluiden lisäksi
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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
2019 aikana.
Seuran johtokunnan jäsen Sami Joutsela sekä puheenjohtaja Jyrki Tuomaala ovat
Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunnan jäseniä. Yleisenä tavoitteena on ollut
edistää lautakuntatyöskentelyssä myös Oriveden sivukylien liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia. Ko. aktiivisuudella on ollut merkitystä erityisesti
uimarannan kunnostukseen sekä frisbee-ratahankkeeseen. Luonnollisesti esteellisyys
Västilän Voimaa koskevien asioiden käsittelyssä on estänyt suoran vaikuttamisen
seuran hyväksi.

4. Urheilu- ja kuntoliikunta
Yleistä:
V. 2019 toimintasuunnitelmaan kirjattiin pyrkimys toteuttaa määrällisesti kaikki
viimevuosien liikunta-aktiviteetit. Siihen liittyi erityisesti sisäliikuntaharjoitusten
toteutuksen varmistaminen kuluvan vuoden aikana tilapäisestä vetäjäpuutteesta
huolimatta.
Tavoitteessa onnistuttiinkin melko hyvin. Varsin tyytyväinen pitää olla siihen, että
niin kuntotanssikurssi, kuin myös Voiman kuntopiiri saatiin syykaudella Oskon
kurssiohjelmaan ja siten erittäin hyvien valmentajien ohjaamaksi.
Ongelmana on edelleen aktiivisten yleisurheiluvalmentajien tai tapahtumavetäjien
puute tai olemassa olevien vetäjien muut sidonnaisuudet ja kiireet.
Maratonin toteutuksessa siirryttiin vuonna 2018 kaksi viikkoa aikaisempaan
ajankohtaan eli aivan toukokuun alkuun. Osanottajamäärissä koettiin tuolloin
pohjanoteeraus, vain 26 kilpailijaa. Vuonna 2019 osanottajamäärä hieman nousi, ollen
nyt 30 juoksijaa.
Taloudellisesti maraton pysyi edelleen plussalla, kiitos sponsoreiden. Osanottajamäärien pienuudesta huolimatta tehtiin toimintakauden lopulla päätös maratonin
jatkamisesta vielä ainakin v. 2020, koska suurin osa entisistä sponsoreista on
sitoutunut vielä ensi vuoteen, ja osallistuneiden kilpailijoiden palaute vaati sitä.
Kesäjuhlien lasten perinteisiin urheilukilpailuihin osallistui 30 lasta. Kaikki
osallistujat palkittiin.
Lasten urheilukoulu järjestettiin nyt neljännen kerran siten, että valmennustapahtumat
ja urheilukilpailu järjestettiin heinäkuun puolessa välissä (vk 29) yhden viikon aikana.
Valmentajana ja kilpailun vetäjänä toimivat Kari Aalto ja Juuso Tuomaala,
apuvalmentajina koululaiset Eero Uusitalo ja Aura Aalto. Urheilukouluun osallistui
yhteensä n. 20 lasta. Päätöskilpailuun otti osaa 15 lasta. Kaikki osallistujat palkittiin.
Voima-hölkkä on vakiinnuttanut asemansa uuden reitin myötä, osanottajamäärä nousi
hieman edellisestä vuodesta, osanottajia nyt 25. Sekä Västilän maratonin että Voimahölkän markkinoinnissa on käytetty Juoksija-lehden sähköistä kilpailukalenteria.
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Tärkeimpänä Voimantalon sisäliikuntamuotona on säilynyt edelleen aikuisten ohjattu
kuntopiiri. Kevätkausi jumpattiin itseohjautuvasti ilman vetäjää.
Syykaudella kuntopiiri saatiin Oskon kurssiksi ja samalla vetäjäksi saatiin
ammattilainen Taija Heletoja, ks. muut liikuntatapahtumat.
Kuntotanssikurssi jatkui edelleen Oskon kurssina kevätkaudella -19. Kuntotanssikurssille saatiin jatkoa Oskossa syksyllä -19, jolloin kurssi jatkuu myös kevätkauden
2020, vetäjänä edelleen Kalle Lankinen, ks. muut liikuntatapahtumat. Tanssikurssille
vakituisesti osallistuvien määrä on noussut ilahduttavasti n. 20:n. Syyskaudella
aloitettiin myös pienimuotoinen yhteistyö Leväslahden kuntotanssi-kurssin kanssa.
Sulkapallon harrastaminen on vakiinnuttanut paikkansa Voimantalon salissa, pienellä,
mutta sitäkin tasokkaammalla ryhmällä. Uutena ryhmäpelimuotona aloitettiin
kokeilumielessä ns. Boccia-peli, se odottaa edelleen ns. läpimurtoaan.
Kesällä toteutettiin muutaman kerran ns. kesäjoogaa Maija Myllymäen omana
kurssina, mutta kurssi ei jatkunut talvikaudelle.
Kolme vuotta sitten uudelleen aktivoitu kuntovihkojen käyttö kävely-, pyöräily- ja
hiihtosuoritusten merkintään keräsi edelleen runsaasti harrastajamerkintöjä, vaikka
merkityt suoritukset vähenivätkin nyt reilusti. Vähennys johtunee siitä, että vihkojen
olemassa olosta ei tiedotettu nyt yhtä aktiivisesti kuin aiemmin. Kuntosuorituksia,
jotka vastaavat kukin n. 5 km liikuntasuoritusta, kirjattiin ko. vihkoihin vuoden aikana
yht. 554 kpl, mikä vastaa n. 2770 km matkaa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli
n. 1425 km eli 285 suoritusta. Suorituksen kirjanneita henkilöitä oli yht. 36.
Postilaatikoiden sijainti löytyy Voiman kotisivujen ”Reittejä ja paikkoja” välilehdeltä.
Päättyneen vuoden aikana Västilän urheilukenttää on hoidettu edelleen Kai
Vainikkalan toimesta Oriveden liikuntapalveluiden kanssa tehdyn sopimuksen
perusteella.
Talvi 2018 - 19 oli kohtalainen lumitalvi, joten kevättalvella 2019 saatiin hiihtolatu
jälleen kunnostettua Längelmäen kirkolta Voimantalolle ja Puharilan pelloille, tosin
nopeasti vaihtelevat kelit heikensivät ajoittain ladun kuntoa.
Hiihtoladun ajamisesta tammi- maaliskuussa vastasi Sami Joutsela, jolle Oriveden
kaupunki maksoi suoraan korvausta ladun ylläpidosta.
•
•
•
•
•
•

Kilpailut ja harjoitukset 2019
la 4.5. järjestettiin Västilän XXXVI maraton ja puolimaraton. Kilpailusarjat, muut
kilpailutiedot sekä tulokset erillisillä liitteillä, liite 2.
su 7.7. lasten yleisurheilukilpailut Voiman kesäjuhlien yhteydessä. Kilpailulajit
olivat juoksu 40 / 60 m ja pituushyppy, tulokset liitteenä, liite 3.
vk 29 lasten ohjattu urheilukoulu Voiman kentällä, harjoituspäivät ma, ke ja pe.
Harjoituksiin osallistui päivästä riippuen 10 - 15 lasta,
la 20.7. klo 13 lasten yleisurheilukilpailut Voiman kentällä, lajit juoksu, pallon heitto
ja pituushyppy, osallistujia 15, tulokset liitteenä, liite 4.
kesä-, heinäkuussa perjantai-iltaisin urheilukentällä ”potkupalloa”.
su 1.9. Voiman hölkkä, osallistujia 25, kilpailuesite ja tulokset liitteenä, liite 5.
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•
•
•
•
•

Muut liikuntatapahtumat:
kevätkaudella torstaisin klo 18.30 – 19.45 aikuisten itseohjautunut kuntopiiri,
Voimantalo. Kertoja yht. 14 niissä yhteensä 21 eri osallistujaa, keskimäärin noin 10
joka kerralla.
syykaudella torstaisin klo 19.30 – 20.30 kuntopiiri osana Oskon kurssiohjelmaa.
Jumppakertoja yht. 10, niissä yhteensä 20 eri osallistujaa, keskimäärin n. 14,5 joka
kerta. Uuden ammattimaisen vetäjän ansiosta kurssin suosio nousi huomattavasti.
kevätkaudella maanantaisin klo 19.30 – 21 kuntotanssikurssi Oskon kurssiohjelmaan
liittyen, syyskaudella aika muuttui klo 19.45 – 21.15. Syyskauden aikana
osanottajamäärä nousi 23:n. Vetäjänä koko vuoden Kalle Lankinen.
kevät- ja syyskaudella Voimantalolla perjantaisin klo 18 – 20 ja viikonloppuisin
mahdollisuus perheliikuntaan (sulkapallo ja / tai pöytätennis tai boccia).
Osanotosta on vastannut pääosin kahden sulkapallon 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 2.6. 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 12 - 20
• sunnuntaisin klo 12 – 20
Kioskimyynti hoidettiin kesä- ja heinäkuun sekä myös elokuun alun ajan neljän
palkatun koululaisen työpanoksella. Kesämyyjien palkkaamisen mahdollisti osaltaan
Oriveden Seudun Osuuspankin kesätyötuki seuralle, sekä LC-Längelmäen Leidien
henkilökohtaiset kesätyöstipendit kolmelle myyjälle. Myös Oriveden yrittäjät tukivat
kesätyöpaikkoja pienellä summalla. Seuran maksama myyjien palkkasumma nousi
kuitenkin edellisestä vuodesta huomattavasti, koska kaikki myyjät eivät saaneet
Leidien stipendiä. Kokemukset ja palaute myyjistä ja myyntijärjestelystä olivat erittäin
positiivisia. Elokuun loppupuolella myyntityö hoidettiin talkootyönä.
Yhteensä kioski oli avoinna 375 tuntia, mistä palkattujen myyjien osuus 325 t.
Juomien ja makeisten hinnat pidettiin edellisen vuoden tasolla, jäätelöiden hintaa
korotettiin joidenkin tuotteiden osalta hieman. Kesän liikevaihto nousi edellisestäkin
vuodesta reilusti erityisesti lämpimän kesän, mutta myös uuden maksukorttipäätteen
ansiosta. Liikevaihto koko kesän osalta oli noin 7.600 €. Kioskin nettotuotto laski silti
edellisestä vuodesta n. 1.100 €, koska kioskin kulut, korjaus ja huolto sekä myös
myyjien palkkakustannukset nousivat reilusti, (tarkemmin tilinpäätöksestä).
Kioskia mm. varusteltiin lisäjääkaapilla ja sinne hankittiin erittäin hyvin toiminut
sisäilman jäähdytyslaite.
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6. Huvitilaisuudet / muut tapahtumat (erittely)
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

la 20.4. klo 20 Pääsiäistanssit Johanna Debretzenin orkesterin tahdissa, maksanutta
yleisöä 92. Perinteiset Voimavalkeat eli Pääsiäiskokko sytytettiin klo 19 urheilukentän reunaan.
su 7.7. perinteiset Voiman kesäjuhlat Voimantalolla ja urheilukentällä, lasten
urheilukisat, kenttälajeja sekä VäVo:n ja MäMu:n välinen haastekilpailu, jonka
järjesti nyt Västilän Voima. Teemana oli potkulautailu. Kisan voitti nyt Muhkun
joukkue. Muhkun v. 2012 lahjoittama kiertopalkintolautanen matkasi siten
Muhkulaisten mukana.
la – su 7.- 8.9. Euroopan kulttuuriympäristöviikon teeman ”Viihteen ja taiteen
tiloissa” merkeissä vietetty taide- ja valokuvanäyttely sekä karaokekonsertti.
(Tapio Nikulaisen öljyväritöitä, Jussi Kirjasniemen digitaalinen valokuvanäyttely).
Ks. valokuva takasivulta.
la 14.9. klo 20 Syystanssit, orkesterina Pepe Enroth, yleisöä 67.
su 10.11. klo 13 Isänpäivän lounas. Järjestämisestä omaan lukuunsa vastasivat
pitopalvelu Okran Laura Korte sekä Villa Puharilan Sara Häkkinen. Hyvä
osallistujamäärä, n. 70 henkilöä,
la 2.11. klo 18 Kekri-tanssit, orkesterina Norolan pojat. Maksanutta yleisöä 74
henkilöä,
la 30.11. klo 17 Västilän Voiman pikkujoulut. Jouluillallinen oli jälleen Voiman
tonttumuorien yhteistuotantoa. Osanottajamäärä oli lapset mukaan lukien n. 76
henkilöä. Hyvä tunnelma, Voiman pukki vieraili.
su 1.12. klo 10 - 14 Voiman joulumyyjäiset Voimantalolla. Myyntipöytiä vuokrattiin
yht. 10 kpl, aiempaa vähemmän väkeä liikkeellä. Myyjäisten ajan puhvetissa oli
järjestettynä joulukahvila, joka oli jälleen menestys (riisipuuroa, torttuja, kahvia).
Talvisodan ja Tolvajärven taisteluiden 80-vuotismuistojuhla, yleisöä n. 200 hlöä,
järjestäjinä Pajarin poikien perinneyhdistys ja Länkipohjan kyläyhdistys.
Erinomainen tilaisuus, ennätysyleisö n. 200 hlöä.
la 2812. klo 18 Wanhan vuoden tanssit, orkesterina Ippe Mansikka. Yleisöä 53
maksanutta.

7. Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talouteen menopuolella vaikutti tänäkin vuonna eniten Voimantalon
ylläpidon menoerät sekä remonttilainan lyhennykset, yhteensä n. 22.500 €. Oma
lukunsa oli vesi- ja valaistushanke, jota rahoitettiin vuoden aikana sekä omilla
käyttövaroilla, että lainarahalla yht. n. 20.900 €. Omavastuuosuus hankkeesta on n.
9.300 €, investoinnin tukiosuus saadaan maksatukseen vasta v. 2020.
Muita merkittäviä kunnostuksen menoeriä (n. 5.700 €) oli keittiön lieden uusimien,
omavastuuosuudeksi jäi n. 1.000 €, kun saatujen tukien osuus oli yhteensä n. 4700 €.
Oriveden kaupungin toimintakorvaus toimi edelleenkin urheilutoiminnan
kustannusten tärkeimpänä tulonlähteenä, toimintakorvauksen määrässä oli nyt selvä
korotus, nyt saatiin 2.500 €, nousua edellisen vuoden takaiseen korvaukseen on 900 €.
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Maratonkilpailujen tulos jäi kaikkien kulujen jälkeen n. 900 € plussalle, vaikka
edelleenkin oletettua pienempi osallistujien määrä pudotti tulopuolta suunnitellusta.
Osanottomaksujen jääminen alle kannattavuusrajan korjaantui sillä, että kahden
edellisen vuoden sponsorit tulivat tämänkin kisan järjestämiseen tueksi.
Kesäjuhlien nettotuotto oli edellisen vuoden (hyvällä) tasolla, n. 1.200 €.
Kioskin bruttomyynti nousi reilusti edellisestä kesästä, lopullinen tuotto oli kuitenkin
vain n. 600 €, tosin kirjanpidossa on kioskin menoihin kirjautunut ylimääräisiä
mainoskuluja, jotka vähentävät tuottoa n. 200 €.
Vuoden aikana järjestettyjen tanssien taloudellinen tuotto (kaikki tansseihin liittyvät
kulut vähennetty) nousi n. 100 € plussalle. Positiivista on, että tansseissa kävi entistä
enemmän myös uusia ja ”outoja” ihmisiä ja että edellisen vuoden tappio kääntyi
plussalle. Tarkempi erittely tanssien yleisömääristä, tuotoista ja kuluista (tanssisuunnitelma ja -seuranta) on liitteenä, liite 6.
Tunkelon säätiöltä saatiin jälleen 3.000 € toiminta-avustusta, hakuperusteena
erityisesti Voimantalon välttämättömien ylläpitokustannusten kompensointi mm.
kristillissosiaalisen toiminnan ylläpitämiseksi Voimantalolla.
Lainoja, korkoja ja niihin liittyviä kuluja maksettiin ja lyhennettiin vuoden aikana
Pohjois-Hämeen Osuuspankkiin n. 5.000 €. Vuoden vaihtuessa pankkilainaa on noin
43.000 €. Pankkilainan määrä lisääntyi vuoden aikana n. 9.000 €, mikä johtui vesi- ja
valaistu -hankkeeseen nostetusta, jo v. 2017 myönnetystä nostamattomasta lainaerästä.
Voimantaloa vuokrattiin perhejuhliin ja kokouksiin edellistä vuotta hieman
vähemmän, mutta silti kohtuullisen hyvin. Perhejuhlien, kokousten ja muiden
tilavarausten puhdas tuotto siivouskustannusten jälkeen oli yhteensä noin 6.000 €,
siinä vähennystä edelliseen vuoteen n. 1.000 €.
Summat eivät ole täysin yhteneväisiä kirjanpidon kanssa, koska ns. varausmaksut
eivät kohdistu aina samalle vuodelle loppumaksun kanssa ja kirjanpidossa
Voimantalon siivouskulut eivät kohdistu suoraan vastaaviin tilojen varausmaksuihin.
Vuoden aikana Voimantalon esittely liitettiin ilmaiseen JuhlaNet sivustoon, vuoden
aikana Venuu-sivuston kautta saatiin kaksi hääjuhlavarausta (seuraavalle vuodelle).
Yhteenveto Voimantalon vuokraustilaisuuksista on liitteenä, liite 7.
Yhä tärkeitä pienempiä varainhankintakeinoja erityisesti talvikaudella ovat Voiman
omat pikkujoulut, joulumyyjäiset sekä JarX:n sukkien tilausmyyntituotot, niiden
yhteistuotto oli n. 1.000 €. Kaikkiaan kaikkien huvitilaisuuksien yhteistuotto ylsi
reilusti plussalle.
Kokonaisuudessaan seuran taloustilanne muodostui vuoden aikana edellistä vuotta
jonkin verran ”reilummaksi”, tosin vuodenvaihteen kassatilanne oli niukka johtuen
siitä, että kaikki vesi- ja valaistus -hankkeen kulut maksettiin vuoden loppuun
mennessä ilman että suunniteltua kaupungin väliaikaisrahoitusta saatiin vielä anottua
ELY:n hankepäätöksen viivästymisen vuoksi.
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Loppuvuodesta 2018 valmistuneen lisärakennuksen poistot alkavat vuoden 2019
tilinpäätöksessä. Vuoden alijäämä tilinpäätöksessä oli poistojen jälkeen noin 1.480 €,
mihin vaikutti erityisesti kokonaan omalla rahalla maksetut vesi- ja valaistus hankekustannukset ja koska hankkeen kustannuksia ei viety taseeseen.
Savo-Karjalan Yritysverotoimistolta haettiin vuoden lopulla verohuojennusta
kioskimyynnin ja Voimantalon kiinteistötuloille vuosille 2019 – 2023.
Päättyneen toimintavuoden tuotot ja kulut sekä tase näkyvät yksityiskohtaisemmin
erittelyinä tilinpäätösasiakirjasta.

8. Muuta
Västilän Voimantalon, sen ulkorakennuksen ja kioskin kiinteistö- ja vastuuvakuutus
on Vakuutus Turvassa. Voimanatalon vakuutusarvo on n. 600.000 €. Vuoden aikana
ei tapahtunut tapaturmia tai kiinteistövahinkoja.
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 tai Voiman kioskia koskevia juttuja on julkaistu
vuoden aikana jälleen ainakin yhdeksässä OS:n numerossa. Lisäksi OS:n ilmaista
Längelmäen seudun tapahtumat -pastaa on myös käytetty seuran toiminnoista
tiedottamiseen, ajoittain teemaluonteisesti ja toistuvasti.
Kuluvan vuoden aikana on julkaistu lisäksi muutamia maksullisia maraton- ja
tanssimainoksia erityisesti Oriveden Sanomissa.
Tanssimainoksia on kuluneen vuoden aikana julkaistu vain paikallislehdissä eli
Oriveden Sanomissa, Kuhmoisten Sanomissa ja Sydän-Häme lehdessä.
Päättyneen vuoden aikana maksullisissa lehtimainoksissa ja tanssien seinäjulisteissa
on käytetty edelleen graafinen suunnittelija Anna-Emilia Piiraisen luomaa Voiman
graafista ilmettä, vaikka hän itse irtisanoutuikin kevättalvella ko. suunnittelutyön
jatkamisesta.
Västilän Voimantalon mainos julkaistiin myös Oriveden Seudun Matkailu -lehdessä
sekä Pirkanmaan Omakoti -lehdessä kesäkuussa. Erityinen joulu- ja uudenvuoden
tervehdys julkaistiin Oriveden Sanomien joulunumerossa.
Jäsenistöön suunnattua tiedottamista on toteutettu erityisesti ns. Voima-Postin eli
sähköisen jäsentiedotteen avulla, vuoden aikana lähetettiin 5 jäsentiedotetta.
Johtokunnan sisäistä viestintää on toteutettu kokousten välissä erityisesti pj:n
sähköpostiviesteillä sekä nopeutettuna ”WhatsApp” -ryhmänviestintänä.
Västilän Voima oli päättyneenäkin vuonna edustettuna Oriveden kaupungin
varaamalla messuosastolla Tampereen Messukeskuksessa Supermessuilla
huhtikuussa. Siellä jaettiin muutamia satoja Västilän maratonin mainoksia sekä
päivitettyä Voimantalon flyeria.
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Seuralla on käytössään kaksi Elisan matkapuhelinliittymää, joista toinen on kytketty
Voimantalon murto- ja palohälytinlaitteeseen siten, että se välittää mahdolliset
hälytykset edelleen muutamien Voimatoimikunnan jäsenten puhelimiin. Toinen
puhelinliittymä on virallinen VäVo:n puhelinnumero ja puhelin on puheenjohtajalla.
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 10 vuoden aikaiset tallennetut Voimantalonremontin eri vaiheet näkyvät
edelleen Voimantalon remontti -sivujen kuvagalleriassa dokumentteina jälkipolville
siitä, mitä vaiheita remonttiin on sisältynyt.
Voimantalon sähköntoimituksen hoitaa edelleen Vattenfall, kaksivuotinen sopimus on
uusittu syyskesällä 2019. Sähkönkulutuksen reaaliaikaista seurantaa on toteutettu
edelleen Elenia Aina – palvelun avulla.
V. 2019 sähkönkulutus oli 25.891 kWh. Se on 1.487 kWh vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Kokonaiskulutukseen sisältyy verkko-osuuskunta Ysinetin valokaapelin
vahvistinkaapin kulutus, joka v. 2019 oli 2.865 kWh.
Vuosien 2012 – 2018 keskiarvokulutus on 23.546 kWh. Siihen verrattuna v. 2019
kulutus oli n. 2.260 kWh suurempi, toisaalta talon käyttö ja sen tuotot ovat vuosien
kuluessa lisääntynyt. Yhteenveto vuoden sähkönkulutuksesta liitteenä, liite 8.

Västilässä 19. päivä helmikuuta 2020

VÄSTILÄN VOIMA ry:n johtokunta
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Västilän uimarannan kunnostus, helmi-, maaliskuu 2019

Euroopan Västilässä, ”Viihteen ja taiteen tiloissa” 7. - 8.9.2019
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