Urheiluseura Västilän Voima ry:n toimintakertomus vuodelta 2020
1. Yleistä
Kulunut kausi oli seuran 106. toimintavuosi.
Toimintakausi oli erittäin poikkeuksellinen maaliskuussa alkaneen koronaviruspandemian vuoksi. Tartuntaherkän koronaviruksen vuoksi Voimantalon käyttöä ja
urheiluaktiviteettejä jouduttiin koko vuoden aikana voimakkaasti rajoittamaan.
Ensimmäinen rajoituskausi alkoi maaliskuun puolessa välissä jolloin mm. peruttiin
Voiman kuntopiiri sekä kuntotanssikurssi (Oskon kursseja). Myös Pääsiäistanssit sekä
samalla Voimavalkeat jouduttiin perumaan.
Perinteinen Västilän Voiman maraton siirrettiin elokuun puoleen väliin ja kesäjuhlat
peruttiin kokonaan, samoin lasten urheilukoulu. Myös keväälle ja alkukesälle tehdyt
alustavat juhlavaraukset menivät kaikki koronan vuoksi peruutukseen.
Loppukesän ja alkusyksyn aikana saatiin onneksi toteutettua yht. neljät häät
Voimantalolla, mutta loppuvuodelle suunnitellut kolmet tanssit menivät kaikki
peruutukseen. Peruutuksilla oli negatiivinen vaikutus seuran talouteen.
Voiman kesäkioski voitiin pitää avoinna lähes suunnitellusti, koronasta johtuneita
varotoimenpiteitä noudattamalla. Kesäkioski onnistui erinomaisesti, kesämyyjinä oli
yht. 6 koululaista, lämpimästä kesästä johtuen kioskilla tehtiin myyntiennätys.
Toimintakausi oli koronasta huolimatta Voimantalon korjaustoiminnan ja urheilumuotojen kehittämistoiminnan osalta kuitenkin onnistunut.
Loppukesällä käynnistettiin Voimantalon katto- ja julkisivuhanke Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston hanketuella. Koska myönteinen päätös
aivan alkuvuodesta haetusta hanketuesta tuli vasta keskikesällä, hankkeeseen
kuuluvien katosten rakentamista ei aloitettu, vaan se lykättiin keväälle 2021.
Sitä vastoin hankkeeseen kuulunut aiemmin siirretyn ulkogrillikatoksen saneeraus
suoritettiin valmiiksi loppukesän aikana. Hankeen ehkä tärkein osa, Voimantalon
katoille asennetut turvallisuutta lisäävät lumiesteet, saatiin valmiiksi syyskuun
alkupuolella. Lumiesteitä tuli kummallekin lappeelle kolmeen riviin.
Loppukesästä uudistettiin myös ulkosaunan pesuhuoneen lattian maalaus sekä
sisäpuoliset vesijohtoputket ja suihkukalusteet.
Voimantalon sisätiloja ehostettiin ja varusteltiin taas Pomoottorin yhteisörahoitusavustuksella, saliin saatiin uusi näyttämäverho, salin ikkunaverhot sekä
pimennysverhot.
Syyskuussa 2019 Suomen kotiseutuliitolta anottua kunnostusavustusta Voimantalon
isojen tilojen lattioiden kunnostushiontaan ja lakkaukseen ei saatu määrärahojen
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loppumisen vuoksi. Avustusta anottiin syyskuussa uudelleen, mahdollisesta
avustuksesta saadaan päätös vasta alkavan toimintakauden kevätkaudella.
Loppusyksystä käynnistettiin alustava suunnittelutyö Voimantalon vessatilojen
saneeraamiseksi. Tarkoituksena on saada Voimantalolle myös vaatimukset täyttävä
esteetön inva-vessa sekä oma vessa myös sisäsaunan puolelle. Mahdollinen uusi
maaseudun kehittämisrahoituksella toteutettava hanke sisältäisi myös jäähdyttävän
ilmalämpöpumpun takaseinälle siten, että sillä voitaisiin jäähdyttää suuremmissa
juhlissa sekä salia että keittiötä. Hankkeen jatkosuunnittelusta ja kustannuslaskennasta
on tehty päätös. Mahdollinen päätös hankkeen toteuttamisesta ja hankehakemuksen
laatimisesta tehdään alkuvuodesta 2021.
Toimintavuoden ehkä merkittävin saavutus oli useita vuosia suunnitteilla olleen ja
loppukesästä 2019 aloitetun frisbeegolfradan valmistuminen alkukesästä.
Avajaisia päästiin heittämään peruuntuneiden kesäjuhlien sijasta 5.7.2020.
Rata oli avajaisissa jo kohtalaisessa kunnossa, viikkoa ennen avajaisia alkaneet sateet
tosin osoittivat heikot (kosteat) kohdat radalla. Myös radan välineiden toimittajan
hidastelusta johtuen ratakartta ja väyläopasteet puuttuivat avajaisissa. Väyläopasteet ja
ratakartta tulivat loppuvuodesta niin myöhään, että ne kiinnitetään vasta keväällä
ennen kauden alkua. Radan nimeksi tuli Voima-frisbeegolf. Loppukesän ja
alkusyksyn aikana rataa kunnostettiin vielä mm. ojittamalla yksi märkä kohta ja
ajamalla siihen karkeaa soraa. Myös sahanpurua saatiin radalle alkusyksystä lisää.
Rataan saatiin vuoden aikana lisää rahoitusta sekä Längelmäen Säästöpankkisäätiöltä
että Kantri ry:n Nuoriso-Leader avustuksesta. Myös kaupungin liikuntatoimi osallistui
radan kustannuksiin mm. maksamalla reitin varrelta kaadettujen puiden maanomistajille maksetut kustannukset sekä osan radan viimeistelykustannuksista.
Minela-Säätiöltä anottiin syksyllä vielä avustusta ensi vuoden kunnostukseen, mutta
sitä ei saatu.
Voimantalon piha-alueen lumityöt hoidettiin edelleen talkootyönä Hannu Lemmetyn
toimesta, eikä niistä syntynyt kustannuksia.

2. Jäsenmäärän kehitys
Jäsenmaksu päättyneellä kaudella oli 10 €. Seuran jäsenmäärä v. 2020 alkaessa oli
310. Päättyneen vuoden kuluessa uusia jäseniä liittyi 7, kokonaisjäsenmäärä vuoden
lopulla oli 317. Vuoden lopulla poistettiin jäsenrekisteristä 7 sellaista henkilöä, jotka
ovat jättäneet jäsenmaksunsa toistuvasti (3 v.) maksamatta. Lisäksi 4 henkilöä on
eronnut ja 3 henkilöä kuollut
Vuodelle 2021 siirtyy 303 jäsentä, joista ainaisjäseniä on 56. Jäsenmäärä on
edelleen lievästi laskusuunnassa, joten jäsenhankintakampanja on tarpeen. Myös
jäsenmaksujen perimistapaa olisi syytä jotenkin aktivoida. Toimintavuoden
tavoitteeksi asetetussa jäsenmäärän nostamisessa ei onnistuttu.
Jäsenmaksujen maksaminen jäi jonkin verran edellisen vuoden tasosta. Jäsenmaksujen
tuotto oli noin 2.000 €.
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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 Pekka Lindroos, Teuvo Myllymäki,
ja Pirjo Uusitalo. Varajäseninä toimivat Kari Aalto ja Marko Tuominen.
Seuran kirjanpito on johtokunnan päätöksellä eriytetty rahastonhoitajan tehtävistä.
Kirjanpidon aiemmin laatinut Tiliasema Oy Orivedeltä jätti v. 2020 kirjanpidon
toimeksiannon hoitamatta siten, että tilinpäätöksen laatiminen annettiin kiireellisesti ja
tilapäisesti Eräjärven Kehittämisyhdistyksen suoritettavaksi.
V. 2020 budjetti laadittiin (v. 2019 tapaan) noudattamaan pääosin kirjanpidon
tilikoodeja selkeyttämään kulu- ja tulovertailua jatkossa. Rinnan tilikoodien kanssa
ovat myös pankin maksuviitteet helpottamassa kirjanpitäjän työtä tulo- ja menotapahtumien ohjaamisessa oikeille tileille ja alentamaan pankin palvelumaksuja.
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 8 kokousta. Lisäksi koronapandemian vuoksi järjestettiin 2 nettikokousta.
Västilän Voima ry:n liikunta-aktiviteettejä on hoitanut sisäliikuntajaosto,
yleisurheilujaosto ja kuntoliikuntajaosto. Jaostojen määrä ja laatu näyttäisi nyt olevan
seuran toimintaan sopivat.
Keittiötoimikunnan tehtäviä on ollut koronan vuoksi peruuntuneiden tapahtumien
vuoksi melko vähän. Hoidetut keittiötalkootyöt ovat keskittyneet entistä pienemmälle
määrälle emäntiä.
Maratonin suunnittelu ja toteutus tehtiin johtokunnan toimesta puheenjohtajavetoisesti.
Voimatoimikunta ei ole pitänyt varsinaisia kokouksia vuoden aikana.
Sitä vastoin kirjattuja talkootyökertoja Voimatoimikunnalle kertyi vuoden aikana
yhteensä 42, talkootyötunteja syntyi yht. 528, niistä suurin osa (184 t) Voiman kattoja julkisivuhankkeen vuoksi sekä Frisbeeradan rakentamiseen liittyviä tunteja n. 170.
Myös polttopuita tehtiin talkoilla usean vuoden tarpeisiin, samalla siistittiin
ulkorakennuksen ympäristö.
Salin järjestelytalkoita ja pienempiä pihatalkoita ei ole kirjattu talkooseurantaan.
Johtokunnan ja eri jaostojen jäsenten tiedot on esitetty erillisellä liitteellä, liite 1.
Yhdistyksen pankkipalveluita on hoitanut edelleen Pohjois-Hämeen Osuuspankki.
Kokemukset pankista ovat olleet edelleen positiivisia, palvelumaksut on saatu
pysymään keskimäärin 25 € kuukaudessa. Varsinaisten pankkipalveluiden lisäksi
Osuuspankki on kauden aikana sponsoroinut maratonia sekä myöntänyt kioskimyyjien
kesätyötukea seuralle muutaman viime vuoden tapaan.
_____________________________________________________________________________
Urheiluseura Västilän Voima ry, c/o Keskustie 49 B 10, 35300 Orivesi. www.vastilanvoima.fi
Y-tunnus 0151041-6. Yhdistysrekisterinumero 95859
Pankkiyhteys IBAN FI58 5311 0020 0471 33 / BIC OKOYFIHH

3

Seuran puheenjohtaja Jyrki Tuomaala sekä jäsen Sami Joutsela ovat Oriveden
kaupungin elämänlaatulautakunnan jäseniä. Yleisenä tavoitteena on ollut edistää
lautakuntatyöskentelyssä myös Oriveden sivukylien liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia. Luonnollisesti esteellisyys Västilän Voimaa koskevien asioiden
käsittelyssä on estänyt suoran vaikuttamisen seuran hyväksi.

4. Urheilu- ja kuntoliikunta
Yleistä:
V. 2020 toimintasuunnitelmaan kirjattiin pyrkimys toteuttaa määrällisesti kaikki
viimevuosien liikunta-aktiviteetit. Siihen liittyi erityisesti sisäliikuntaharjoitusten
toteutuksen varmistaminen kuluvan vuoden aikana tilapäisestä vetäjäpuutteesta
huolimatta. Tavoitteessa ei täysimääräisesti onnistuttu erityisesti koronapandemian
aiheuttamien peruutusten vuoksi.
Maratonin toteutus siirtyi koronan vuoksi aivan elokuun loppuun toukokuun alun
sijasta. Osanottajamäärä oli uusi pohjanoteeraus, vain 19 juoksijaa.
Taloudellisesti maraton pysyi edelleen plussalla, kiitos sponsoreiden. Osanottajamäärien pienuudesta huolimatta tehtiin toimintakauden lopulla päätös maratonin
jatkamisesta vielä ainakin v. 2021, oletuksena on, että osanottajamäärä ei ainakaan
tästä voi enää laskea ja että suurin osa sponsoreista haluaa vielä tukea kisaa.
Kesäjuhlien lasten perinteistä urheilukilpailua ei järjestetty kesäjuhlien peruuntumisen
vuoksi. Myös lasten urheilukoulua (vk.29) ja siihen liittyvää kisaa ei järjestetty.
Voima-hölkkä juostiin koronasta huolimatta, tosin nyt maratonin siirtymisen vuoksi
hölkkääkin lykättiin syyskuun puoleen väliin, osanottajia nyt hieman edellisvuotta
vähemmän. Sekä Västilän maratonin että Voima-hölkän markkinoinnissa käytettiin
Juoksija-lehden sähköistä kilpailukalenteria.
Tärkeimpänä Voimantalon sisäliikuntamuotona säilyi edelleen aikuisten ohjattu
kuntopiiri, nyt Oskon kurssina.
Kevätkaudella Oskon kuntotanssikurssia veti edelleen Kalle Lankinen, tämäkin kurssi
keskeytyi maaliskuussa koronan vuoksi.
.
Sulkapallon harrastaminen on vakiinnuttanut paikkansa Voimantalon salissa, pienellä,
mutta sitäkin tasokkaammalla ryhmällä. Uutena ryhmäpelimuotona edellisenä vuonna
aloitettu Boccia-peli odottaa edelleen ns. läpimurtoaan.
Loppukesällä toteutettiin 7 kertaa ns. kesäjoogaa Maija Myllymäen omana kurssina.
Neljä vuotta sitten aktivoitu kuntovihkojen käyttö kävely-, pyöräily- ja hiihtosuoritusten kirjaamiseen keräsi edelleen runsaasti harrastajamerkintöjä, vaikka merkityt
suoritukset vähenivätkin edelleen edellisvuodesta. Vähennys johtunee siitä, että
vihkojen olemassaolosta ei tiedotettu nyt yhtä aktiivisesti kuin aiemmin.
Kuntosuorituksia, jotka vastaavat kukin n. 5 km liikuntasuoritusta, kirjattiin ko.
vihkoihin vuoden aikana yht. 430 suoritusta, mikä vastaa n. 2150 km matkaa.
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Vähennystä edelliseen vuoteen oli n. 1350 km eli 270 suoritusta. Suorituksen
kirjanneita henkilöitä oli yht. 24 hlöä. Postilaatikoiden sijainti löytyy Voiman
kotisivujen ”Reittejä ja paikkoja” välilehdeltä.
Voima-frisbeegolfrata on saanut kesän ja alkusyksyn aikana huomattavan määrän
harrastajia, palaute on ollut pääosin myönteistä. Radan osallistumisvihossa on
n. 130 osallistumiskerran merkintää, osallistujia näihin kirjauksiin liittyy yhteensä
ainakin 200 henkilön suoritukset ja palautteet.
Palaute radasta on laidasta laitaan pääosin erittäin positiivista. ”Risuja” on tullut
oikeutetusti puuttuvista opasteista ja reitin varalla vielä olevasta risukoista, jotka on
tarkoitus alkavalla kaudella laittaa kuntoon. Kiitosta on saanut radan vaativuus, tosin
sitä on myös moitittu.
Päättyneen vuoden aikana Västilän urheilukenttää on hoidettu edelleen Kai
Vainikkalan toimesta Oriveden liikuntapalveluiden kanssa tehdyn sopimuksen
perusteella.
Talvi 2019–20 oli huono lumitalvi, joten kevättalvella 2020 ei hiihtolatua saatu tehtyä
Voimalta Längelmäen kirkolle.
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Kilpailut ja harjoitukset 2020
su 5.7. Voima frisbeeradan avajaiset, heittäjiä avauspäivää n. 40.
su 5.7. lasten yleisurheilukilpailut Voiman kesäjuhlien yhteydessä peruttiin koska
kesäjuhlia ei järjestetty koronan tartuntavaaran vuoksi.
vk 29 lasten ohjattua urheilukoulua ja yleisurheilukilpailua Voiman kentällä ei
järjestetty
la 29.8. järjestettiin Västilän XXXVII maraton ja puolimaraton. Kilpailusarjat, muut
kilpailutiedot sekä tulokset on esitetty erillisillä liitteillä, liite 2.
Maraton jouduttiin siirtämään keväältä elokuun loppuun koronan vuoksi.
kesä-, heinäkuussa perjantai-iltaisin urheilukentällä ”potkupalloa”.
su 13.9. Voiman hölkkä. Osallistujia 15. Kilpailuesite ja tulokset liitteenä, liite 3.
Tämäkin kilpailu järjestettiin suunniteltua myöhemmin.
Muut liikuntatapahtumat:
kevätkaudella Voimantalolla torstaisin klo 18.30 – 19.45 aikuisten kuntopiiri Oskon
kurssina. Kertoja yht. 10 niissä yhteensä 18 ilmoittautunutta osallistujaa,
keskimäärin noin 12- 13 joka kerralla. Ohjaajana Taija Heletoja.
Kurssi keskeytettiin koronan vuoksi maaliskuun puolessa välissä.
syykaudella torstaisin klo 17.30 kuntopiiri osana Oskon kurssiohjelmaa.
Jumppakertoja yht. 7, niissä yhteensä 15 ilmoittautunutta osallistujaa, keskimäärin n.
10 - 12 joka kerta, uutena vetäjänä Jaana Helin. Kurssi keskeytettiin marraskuun
puolessa välissä koronan kiihtymiseen liittyneen tartuntavaaran vuoksi.
kevätkaudella maanantaisin klo 19.30 – 21 kuntotanssikurssi Oskon kurssiohjelmaan
liittyen. Vetäjänä kevätkaudella toimi Kalle Lankinen. Syyskaudella kurssi ei
aloitettu ollenkaan koronan tartuntavaaran vuoksi
kevät- ja syyskaudella Voimantalolla viikonloppuisin mahdollisuus perheliikuntaan
(sulkapallo ja / tai pöytätennis tai boccia).
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•

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 normaalista n. viikkoa myöhemmin eli lauantaina 6.6.
Jo perinteeksi muodostuneen tavan mukaan tarjottiin tänäkin vuonna koronasta
huolimatta kävijöille pullakahvit. Kioski pidettiin avoinna kesä - heinäkuussa
päivittäin, elokuussa vain viikonloppuisin, aukioloaikoja pidennettiin jonkin verran
edellisestä vuodesta, aukioloajat eriteltynä ohessa.
•
•
•
•

arkisin kesäkuu klo 16 – 20, heinäkuu 15 - 21
lauantaisin kesäkuu klo 12 – 20, heinäkuu 12 - 21
sunnuntaisin kesäkuu klo 12 – 20, heinäkuu 12 – 21
elokuussa arkisin 16 – 20, viikonloppuisin klo 12 - 20

Kioskimyynti hoidettiin kesä- ja heinäkuun sekä myös elokuun alun ajan kuuden
palkatun koululaisen työpanoksella. Kesämyyjien palkkaamisen mahdollisti osaltaan
Pohjois-Hämeen Osuuspankin kesätyötuki yhden ja Oriveden kaupungin työllistämistuki kahden myyjään palkkakuluihin. Lisäksi LC-Längelmäen Leidit myönsi
henkilökohtaiset kesätyöstipendit kolmelle myyjälle. Seuran maksama myyjien
palkkasumma nousi kuitenkin edellisestä vuodesta jonkin verran, 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 myyjien toimesta 420 tuntia, mistä palkattujen myyjien
osuus n. 400 tuntia.
Juomien, makeisten ja jäätelöiden hinnat pidettiin aiemman vuoden tasolla.
Kesän myynti nousi edellisestäkin vuodesta reilusti erityisesti lämpimän kesän, mutta
myös uuden maksukorttipäätteen ansiosta.
Kioskia varusteltiin kesäkäyttöisellä vesijärjestelmällä ja lämpimällä vedellä myyjien
käsihygienian ja kioskin siisteyden varmistamiseksi. Kioskin vanhat ulkopöydät
purettiin ja korvattiin uusilla siirrettävillä pöydillä. Edellisenä vuonna hankittu
sisäilman jäähdytyslaite oli helteisen kesän vuoksi erittäin tarpeellinen.

6. Huvitilaisuudet ja muut tapahtumat (suunnitellut)
•
•
•
•
•

Pääsiäistanssit su 5.4. (Raine Bollström) peruttiin
Voiman kesäjuhlat su 5.7. peruttiin
Syystanssit la 12.9 (Pepe Enroth) peruttiin,
Kekri-tanssit la 31.10 (Norolan pojat) peruttiin
Västilän Voiman pikkujoulut (la 28.11.) peruttiin,
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•
•

Tapanin tanssit la 26.12. peruttiin
Uuden vuoden tanssit la 2.1.21 (Jussi Antero), peruttiin
Lisäksi koronan vuoksi peruutukseen meni ainakin Boomi ry:n iso tilavaraus
huhtikuussa, Boomi ry / NESU:n iso tilavaraus heinäkuussa, erään sukuseuran
kokousvaraus elokuussa sekä yksi iso muistotilaisuus joulukuussa. Myöskään jo
perinteistä Isänpäivän lounasta ei pitopalvelu Okra uskaltanut koronan vuoksi järjestää
marraskuussa.
Positiivinen tapahtuma oli ns. kyläkumppanuuspöydän järjestäminen kaupungin
toimesta Voimantalolla 6.10. Teemana oli kylien varautuminen ja naapuriapu.
Samassa tilaisuudessa puheenjohtaja jätti kaupunginjohtajalle seuran ehdotuksen
Västilän urheilukentän kunnostuksesta vuosina 2022 – 2023.

7. Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talouteen menopuolella vaikutti tänäkin vuonna eniten Voimantalon
ylläpidon menoerät sekä remonttilainan lyhennykset, yhteensä n. 14.500 €.
Vuoden alkupuolella oli tilapäinen tiukka taloustilanne, jolloin jouduttiin
turvautumaan lyhytaikaiseen pieneen korottomaan lainaan. Kassakriisi johtui siitä että
edellisen vuoden (2019) loppupuolella vesi- ja valaistushankkeen kustannukset
maksettiin Voiman omilla käyttövaroilla, koska kaupungilta anottua tilapäislainaa ei
ehditty saamaan v. 2019 puolella. Ko. hankkeen 9.300 € tukiosuus maksettiin ELYkeskuksen toimesta Voiman tilille vasta v. 2020 alkupuolella. Lopulta kaupungin jo
myöntämää tilapäislainaa ei tarvinnut nostaa ollenkaan.
Oma lukunsa oli Voimantalon katto- ja julkisivusaneeraushankkeen rahoitus. Tämän
hankeen myönnettyä avustusmäärää (9.000 €) vastaava tilapäislaina saatiin Oriveden
kaupunginhallituksen päätöksellä loppukesästä ja ko. summa nostettiin marraskuussa.
Muita pienempiä menoeriä Voimantalon ja kioskin kunnostukseen ja varusteluun oli
yhteensä n. 5.500 €. Summasta reilut puolet saatiin erilaisina avustuksina, mm.
Nuoriso-Leader (1.000 €), Pomoottori ry (n. 1700 €) ja kaupungin yleisavustus
(1.300 €).
Oriveden kaupungin toimintakorvaus toimi edelleenkin urheilutoiminnan
kustannusten tärkeimpänä tulonlähteenä. Toimintakorvauksen määrä nousi jälleen
edellisestä vuodesta, nyt saatiin anottu summa täysimääräisenä eli 3.000 €.
Koska urheilutoiminnan kulut koronaperuutuksien vuoksi olivat tänä vuonna pienet,
toimintakorvauksella pystyttiin kattamaan frisbeeradan rakentamisen omavastuukustannuksia n. 2.000 €.
Siirretyn ”tynkämaratonkilpailun” tulos jäi kaikkien kulujen jälkeen n. 300 € plussalle,
todella pieni osallistujamäärä pudotti tulopuolta suunnitellusta. Osanottomaksujen
jääminen alle kannattavuusrajan korjaantui sillä, että aiempien vuosien sponsorit
tulivat tämänkin kisan järjestämiseen tueksi.
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Kesäjuhlien, tanssien ja muutamien alkukesän jo suunniteltujen isompien tilavarausten
tulot menetettiin kokonaan koronaperuutuksien vuoksi.
Huvitalisuuksien peruuntuessa säästöä syntyi talousarviossa suunnitelluista lehtiilmoitusmaksuista sekä ravintolahankinnoista sekä tietenkin sähkönkulutuksessa.
Tosin säästö oli näennäistä, kun tilaisuuksista ei syntynyt tuottojakaan.
Kioskin kokonaismyynti oli n. 9.500 €, mutta nettotuottoa rasittaa normaalia
suuremmat nettopalkkakulut (n. 1.430 €) kioskimyyjistä, aiempaa suuremmat
tavaroiden ostokulut sekä myös kioskin varustelukustannukset.
Tunkelon säätiöltä saatiin tänäkin vuonna 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 yhteensä 4.800 €. Vuoden vaihtuessa pankkilainaa oli
jäljellä noin 39.000 €.
Voimantaloa vuokrattiin perhejuhliin ja kokouksiin edellistä vuotta koronan vuoksi
huomattavasti vähemmän. Tilavarausten puhdas tuotto siivouskustannusten jälkeen
oli yhteensä noin 3.900 €, siinä vähennystä edelliseen vuoteen n. 2.200 €.
Summat eivät ole täysin yhteneväisiä kirjanpidon kanssa, koska ns. varausmaksut
eivät kohdistu aina samalle vuodelle loppumaksun kanssa ja kirjanpidossa
Yhteenveto Voimantalon vuokraustilaisuuksista on liitteenä, liite 4.
Vastapainona peruuntuneiden tilaisuuksien ja varauksien vähentyneistä tuloista saatiin
joulukuun lopulla Opetus- ja kulttuuriministeriöltä myönteinen päätös seurojentalojen
pakollisiin ylläpitokuluihin liittyvästä korona-avustuksesta. Västilän Voiman avustus
on 3.500 €.
Joulunajan peruuntuneiden tilaisuuksien tuottojen sijaan perinteinen JarX:n sukkamyynti tuotti tänä vuonna ennätyksellisesti n. 850 €.
Savo-Karjalan Yritysverotoimistolta kioskimyynnin ja Voimantalon kiinteistötuloille
vuosille 2019 – 2023 saadun verohuojennuksen 2. vuosi on menossa.
Päättyneen toimintavuoden tuotot ja kulut sekä tase näkyvät yksityiskohtaisemmin
erittelyinä tilinpäätösasiakirjasta. Tilikausi oli koronasta huolimatta kohtuullisen hyvä,
ylijäämäksi kirjattiin tilinpäätöksessä poistojen jälkeen noin 10.400 €.
Lopputulokseen vaikuttavat erityisesti vuoden aikana saatu vesi- ja valaistushankkeen
loppumaksu, tämän hankkeen lopputuloksesta tehtävät poistot, uuden katto- ja
julkisivuhankkeen v. 2020 maksetut nettokustannukset sekä kattohankkeeseen nostettu
tilapäislaina.
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8. Muuta
Västilän Voimantalon, sen ulkorakennuksen ja kioskin kiinteistö- ja vastuuvakuutus
on Vakuutus Turvassa. Voimantalon vakuutusarvo on n. 630.000 €. Vuoden aikana ei
tapahtunut tapaturmia tai kiinteistövahinkoja.
Aktiivista tiedottamista on jatkettu erityisesti Oriveden Sanomissa myös kuluvan
vuoden aikana. Oriveden Sanomien uusi päätoimittaja ja toimitus ovat 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 kymmenessä OS:n numerossa.
Lisäksi OS:n ilmaista Me Nyt -palstaa on myös käytetty seuran toiminnoista
tiedottamiseen.
Västilän Voimantalon mainos julkaistiin kuitenkin Oriveden Seudun Matkailu –
lehdessä sekä Eläkeliiton Pirkanmaan piirin joululehdessä.
Jäsenistöön suunnattua tiedottamista on toteutettu erityisesti ns. Voima-Postin eli
sähköisen jäsentiedotteen avulla, joita vuoden aikana lähetettiin viisi kertaa.
Johtokunnan sisäistä viestintää on toteutettu kokousten välissä erityisesti
pj:n sähköpostiviesteillä sekä nopeutettuna ”WhatsApp” -ryhmänviestintänä.
Seuralla on käytössään nyt kolme Elisan matkapuhelinliittymää, joista yksi on
kytketty Voimantalon murto- ja palohälytinlaitteeseen, toinen puhelinliittymä on
erityisesti kioskikäytössä olevan maksupäätteen tabletissa ja kolmas virallinen
VäVo:n puhelinnumero 040 937 5882 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 ElmoNet (entinen Pohjois-Hämeen
puhelin). ElmoNet uusii automaattisesti Voiman domainin Viestintävirastolta, kun se
vanhenee. Västilän Voima maksaa kulut suoraan ElmoNetille Ysinetin kuukausimaksun yhteydessä.
Verkko-osuuskunta Ysinetin kanssa v. 2014 tehty vuokrasopimus (maavuokra ja
sähkölaiteliittymän käyttö) siirrettiin samansisältöisenä 30.12.2020 ElmoNet Oy:lle
sen ostettua Ysinetin ykkösvaiheen verkon laitteistoineen aivan vuoden lopulla.
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.
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Vuoden aikana on yritetty parantaa erityisesti Voimantalon markkinointia ja
Voimantalo-sanan hakuosumien herkkyyttä.
Kuluneiden 12 vuoden aikaiset tallennetut Voimantalon remontin eri vaiheet sekä
tärkeimmät muut tapahtumat näkyvät edelleen Voimantalon kotisivujen
kuvagalleriassa dokumentteina jälkipolville siitä, mitä vaiheita remonttiin ja Voiman
tärkeimpiin tapahtumiin on sisältynyt.
Voimantalon sähkönsiirron hoitaa Elenia ja sähköntoimituksen Vattenfall. Vattenfallin
kaksivuotinen sopimus on uusittu syyskesällä 2019. Sähkönkulutuksen reaaliaikaista
seurantaa on toteutettu edelleen Elenia Aina – palvelun avulla.
V. 2020 sähkönkulutus oli 21.867 kWh. Se on n. 4.100 kWh vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Kokonaiskulutukseen sisältyy verkko-osuuskunta Ysinetin
valokaapelin vahvistinkaapin kulutus, joka v. 2020 oli 2.879 kWh.
Vuosien 2012 – 2020 keskiarvokulutus on n. 23.622 kWh. Siihen verrattuna v. 2020
kulutus oli n. 1.755 kWh ko. ajankohdan keskiarvoa pienempi.
Yhteenveto vuoden sähkönkulutuksesta on liitteenä, liite 5.

Orivedellä 14. päivä helmikuuta 2021
VÄSTILÄN VOIMA ry:n johtokunta
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Längelmäen pellavatyttö Jenny Salkolahti Voiman kesäkioskilla 14.6.2020

Voima-frisbeegolfradan avausheitto 5.7.2021
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