Urheiluseura Västilän Voima ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017
1. Yleistä
Västilän Voiman 103. toimintavuosi on alkamassa.
Seuran tärkein tehtävä on sääntöjensä mukaisesti edelleen ylläpitää urheilu- ja kuntoliikuntatoimintaa, siinä rinnalla on kuitenkin erittäin tärkeätä ns. sosiaalisen toiminnan ylläpitäminen,
koska ihmisten hyvinvointi on kokonaisuus, mihin kuuluu myös henkinen osa-alue.
Seuran jäsenkunnan ja lähikylien asukkaiden keski-ikä nousee lähes vuoden vuodessa. Sen
vuoksi tämän sosiaalisen painotuksen merkitys nousee samalla. kun erityisesti kuntoliikunnan
erilaisten toteutusmuotojen löytämisen merkitys lisääntyy. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat
erityisesti Voimantalolla toimintaan saatu kuntotanssiharrastus, mutta myös iltamien
järjestäminen edelleen, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa tappioiden välttämiseksi.
Edellä kuvattujen fyysisten ja sosiaalisten aktiviteettien järjestämisessä ja yhdistämisessä
on yhteistoiminta eri toimijoiden kesken entistä tärkeämpää. Tällä tarkoitetaan erityisesti
paikallisen Kirkonseudun kyläyhdistyksen, Oriveden seudun kansalaisopiston kuin myös
yksityisten henkilöiden omien resurssien (esimerkkinä Jooga-kurssi) valjastamista ja
toivottavasti myös lisäämistä ns. win-win -periaatteella, mikä tarkoittaa tilannetta, mistä kaikki
osapuolet hyötyvät.
Resurssien lisäämistarpeeseen kuuluu tärkeimpänä kuitenkin seuran omien liikunta-, ja
harrastusaktiviteettien valmennus- ja vetovastuullisten henkilöiden löytäminen, sitouttaminen
ja tarpeellisen koulutuksen hankkiminen.
Erittäin näkyvän ja myös tärkeän osan seuran toiminnasta muodostaa edelleen varainhankinta
eri muodoissaan. Varainhankinnan merkitys on viimeisten vuosien aikana korostunut
Voimantalon kunnostamisen ja ylläpidon vuoksi. Jos aiomme hoitaa hyvin aiempien
sukupolvien jättämää, lähes Suomen itsenäisen historian ikäistä perintöämme, vaatii se meiltä
yhä uusia ideoita ja myös vanhojen konstien virkistämistä.
Mottomme olkoon edelleen Voimantalo voimissaan.

2. Voimantalon kunnostus
Suurena haasteena ja osaksi myös kysymysmerkkinä on Voimantalon kipeästi kaipaaman
varastolisärakennuksen rakennustöiden aloittaminen. Varaston rakentaminen helpottaisi
huomattavasti Voimantalon toivottavasti lisääntyvää käyttöä. Lisärakennuksen suunnittelutyö
ja tarvittavat luvat ovat jo valmiit, hankkeen rahoitus ja toteutuksen loppuun saattaminen
askarruttavat, koska ”vanha” talkoojoukko alkaa sananmukaisesti vanheta.
Luottaen kuitenkin siihen, että myös uusia, nuorempia vastuunkantajia saadaan mukaan
Voimantalon ylläpito- ja kunnostustyöhön, toimintaryhmä Kantri ry:lle on jätetty tammikuussa
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hankesuunnitelma Voimantalon varastolisärakennuksesta. Hankesuunnitelman rahoituksen
periaatteena on tehdä mahdollisimman suuri osa rakennustöistä talkootyönä.
Talkootyöstä huolimatta mahdollisen hanketukiosuuden lisäksi tarvitsemme n. 11.000 € omaa
rahoitusta, rakentamistyön toteuttamistavasta riippuen. Hankesuunnitelmaan on yhdistetty
myös toistaiseksi toteuttamatta jäänyt murto- ja palohälytysjärjestelmän asentamisurakka.
Hankesuunnitelmaan liittyy myös välttämättömät maansiirto- ja muokkaustyöt lisärakennuksen
vuoksi siirrettävän pelastustien uuden linjauksen vuoksi.
Alkavana vuonna pyritään loppuunsaattamaan myös talon ulko-, ja sisäikkunoiden kunnostus
ja uusi maalaus. Työ on odottanut toteutustaan jo muutamia vuosia puuttuneen rahoituksen
myötä. Toivon mukaan Suomen Kotiseutuliitto myöntää alkavana keväänä ko.
kunnostustyöhön tarvittavan, v. 2016 syyskuussa anotun avustuksen.
Lisärakennushankkeen onnistumisen edellytyksenä olevan oman rahoitusosuuden kulmakivenä
on Tunkelon säätiöltä tammikuussa 2017 anottu ja v. 2018 uudelleen anottava avustussumma.
Muita, odottamaan jääviä hankkeita ovat ulkoalueiden kehittäminen esim. parempi grillikatos,
ja pysäköintialueen laajentaminen. Voimantalon keittiön kalustuksen ja kaapiston viimeistely
on myös tarpeen, varsinkin jos, ja kun Voimantalon käyttö juhlien ja tapahtumien
järjestämiseksi lisääntyy. Myös salin lattia kaipaa viimeistään kahden kuluessa uuden hionnan
ja lakkauksen.

3. Urheilutoiminta ja liikuntatapahtumat
Yleistä:
Alkavan vuoden aikana toteutetaan määrällisesti kaikki viimevuosien liikunta-aktiviteetit.
Kiinnitetään edelleen huomiota liikuntatapahtuminen parempaan suunnitteluun ja siten
parantamaan niiden toteutuksen laatua. Keinona tähän on valittavien liikuntajaostojen
vastuuhenkilöiden nimeäminen ja näiden itsenäisen vastuun korostaminen.
Lasten liikunta- ja urheiluvalmennus toteutetaan v. 2016 aloitetun mallin mukaisesti siten,
että ns. urheilukoulu ja siihen liittyvät kilpailut järjestetään heinäkuun puolessa välissä yhden
viikon aikana yhden vastuuvetäjän toimesta ja kylän nuorista rekrytoitavien apuvalmentajien
avulla.
Lasten urheilukoululla ja urheilukilpailuilla on edelleen tärkeä merkitys mm. vanhempien ja
isovanhempien palautteen perusteella. Jäsenkunnan kasvattaminen myös aivan pienten lasten
suuntaan kantaa hedelmää vuosi vuodelta enemmän, kun juuri kävelemään ja juoksemaan
oppineet lapset voivat osoittaa urheilukilpailuissa kesäisin fyysisen kehityksensä ja
liikunnallisten kilpailutaitojensa kehittyneen edellisistä vuosista.
SUL:n mallin mukaista Juoksukouluvalmennusta ei tänä vuonna toteuteta, mutta sitä pidetään
edelleen ”takataskussa” tulevien vuosien varalla.
Västilän maraton- ja puolimaratonkilpailun järjestämisessä palataan vanhaan järjestämismalliin, jolloin Längelmäen Urheilijoiden kanssa kokeiltua yhteistoimintaa ei enää jatketa.
Alkavan vuoden tavoitteena on palauttaa maratonin osallistujamäärät vähintään 50 juoksijan
tasolle. Vuonna 2015 alkanutta sponsoritoimintaa jatketaan, tukijoiden määrää pyritään
lisäämään ja samalla heidän näkyvyyttään maratonin mainonnassa parantamaan.
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Voimantalon – Kirkonkylän välistä latu-uraa pidetään hiihdettävässä kunnossa, mikäli
lumitilanne sen sallii. Västilän Voima ja Kirkonseudun kyläyhdistys pitävät talkootyönä latuuran kunnossa.
Kilpailut ja harjoitukset:
 torstaisin aikuisten ohjattu kuntopiiri klo 19 Voimantalon salissa (kevät- ja syyskausi),
 maanantaisin pienten lasten (3-6 v) liikunnallinen temppukerho klo 15.15 Voimantalon salissa
(kevät- ja syyskausi),
 mahdollisuus pelata perjantai-iltaisin ja viikonloppuisin pöytätennistä ja / tai
sulkapalloa kun tilat ovat vapaat,
 maanantaisin jooga-kurssi Voimantalon salissa (kevätkaudella 13 kertaa), Maija Myllymäki.
Pyritään saamaan joogalle jatkoa myös syyskaudelle,
 la 20.5. XXXIV Västilän Maraton ja puolimaraton. Maratonin ja puolimaratonin kilpailusarjat
sekä muut kilpailutiedot on esitetty erillisellä liitteellä,
 su 2.7. lasten yleisurheilukilpailut Voiman kesäjuhlien yhteydessä. Ilmoittautuminen alkaa klo
12. Kilpailulajit ovat juoksu 40 / 60 m ja pituushyppy. Kaikki osanottajat palkitaan mitalilla
 vk 28 lasten ohjattu urheilukoulu Västilän urheilukentällä. Valmennus ti ja to iltapäivällä,
kilpailut viikon päätteeksi la klo 13, (sateisen sään vuoksi varaviikko 29),
 su 23.7. klo 13 alkaen lentopalloturnaus kioskin kentällä. Haastetaan Mäkimaan Muhku,
Längelmäen kirkonseudun kyläyhdistys sekä Längelmäen Urheilijat. Varapäivä 30.7.
 su 3.9. Voima-hölkkä klo12, kisakeskus Voimantalo. Sarjat ja muut tiedot erillisellä liitteellä.
Muut liikuntatapahtumat:
 hiihtolatu helmikuun alusta maaliskuun puoleen väliin Västilän urheilukentän ja
Längelmäen kirkonkylän välisessä maastossa, (lumi- ja säävaraus),
 la 4. – su 5.3. Voiman hiihtopäivät hiihtolomaviikon päätteeksi Voimantalolla, (lumi- ja
säävaraus). Voimantalo on avoinna koko hiihtolomaviikon perheliikunnalle, myös latukahvila
ja MM-hiihtokisastudio avoinna ko. viikolla klo 10 – 15,
 sunnuntaisin ”potkupalloa” urheilukentällä iltapäivisin (kesäkausi),
 keskiviikkoisin (varapäivä lauantai) illalla lentopalloa kioskin kentällä (kesä-heinäkuu),
 kesä - elokuu, betanque-pelejä, mölkky-pelejä ja sulkapalloa kioskilla sen aukioloaikoina,
 koko vuosi, omaehtoisten kuntoliikuntamuotojen ja reittien (kävely, hölkkä, pyöräily ja hiihto)
harrastaminen ja suoritusten kirjaaminen. Kunnostettuja kirjauspisteitä on nyt 6 kpl,
ks. Voiman kotisivut http://www.vastilanvoima.fi/paikannus/reitit/.
Lisätään yksi kirjauspaikka Löytäneen tien varteen. Suoritukset tilastoidaan.
Johtokunta päättä tilanteen mukaan urheilu- ja liikuntatapahtumien lisäämisestä tai
muutoksista.

4. Jäsenistö ja jäsenmäärän kehitys
Seuran jäsenmäärä kauden alkaessa on 330, joista ainaisjäseniä on 61 ja vuosijäseniä 269,
alle 15-vuotiaiden osuus on n. 50. Johtokunta esittää vuosikokoukselle laatimassaan budjettiehdotuksessa jäsenmaksuksi edelleen 8 € hlö / vuosi. Jäsenmaksujen keräystä tulee rytmittää
siten että kevät ja kesäkaudella jäsentiedotteissa tiedotetaan jäsenmaksuista ja maksutavoista.
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Jäsenmaksuja kerätään kesäkioskilla, kesäjuhlille järjestetään erityinen jäsenmaksu- ja
jäsenhankintapiste. Syyskaudella loka – marraskuussa lähetetään erityinen jäsenmaksulasku
niille, jotka eivät ole vielä jäsenmaksuaan maksaneet.
Jatketaan myös jäsenten sähköpostiosoitteiden ja matkapuhelinnumeroiden aktiivista
metsästystä sekä jäsenrekisterin osoitetietojen päivittämistä. Tavoitteena on jäsenmäärän
lisääminen vuoden aikana noin 20 henkilöllä ja jäsenten nettomäärän pitäminen jatkossakin
vähintään 330 jäsenen paremmalla puolella.
Seuran ylläpitämiin ohjattuihin liikuntatapahtumiin osallistumisen ehtona on seuran jäsenyys,
poikkeuksen tekee lasten urheilukoulu ja urheilukilpailut.
Jäsen katsotaan eronneeksi ja nimi poistetaan jäsenluettelosta alkavan vuoden alussa, jos
maksamattomia jäsenmaksuja on peräkkäisiltä kolmelta vuodelta. Vuoden aikana liittyneet
uudet jäsenet hyväksytään viimeistään vuoden viimeisessä kokouksessa. Jäsenluetteloa
päivitetään kerran kuukaudessa antamalla sille uusi, vuotta ja kuukautta osoittava
versionumero.

5. Toimihenkilöt, seuran hallinto, toimintojen kehittäminen
Nyt kautensa päättävän seuran johtokunta toivoo, että vuosikokous valitsisi uuteen
johtokuntaan ja jaostoihin myös uusia nuorempia jäseniä, jotta väistämättä edessä oleva
sukupolven vaihdos seuran hallinnossa voidaan toteuttaa hallitusti. Uusien vastuunkantajien
merkitys on tärkeä myös uusien ideoiden ja toimintatapojen löytämiseksi seuran taloustilanteen
vakiinnuttamiseksi sekä liikunta- ja sosiaalisten tapahtumien toteuttamiseksi.
Yhteistoimintaa Oriveden alueen urheiluseurojen kanssa toteutetaan vähintään seurafoorumitasolla ja ko. seuroihin kohdistuvalla aktiivisella tiedottamisella, mahdollisuuksien mukaan
myös tarkennetuilla yhteistyöehdotuksilla, esimerkkinä esim. valmentajalainaukset.
Uudistetaan kevään 2017 aikana Oriveden kaupunginhallitukselle ja elämänlaatulautakunnalle
v. 2016 tehty ehdotus liikuntapaikkainvestoinnista frisbeegolf -radan rakentamiseksi,
ehdotukseen lisätään Västilän urheilukentän kokonaisvaltainen kehittäminen
Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että nykyiset urheilujaostot pidetään entisellään:
o sisäliikuntajaosto, (aikuisten kuntopiiri, lasten temppukerho, perheliikunta, tanssikurssit),
o yleisurheilujaosto, (lasten urheilukoulu ja – kisat, maraton ja Voima-hölkkä),
o kuntoliikuntajaosto, (kävely- ja hölkkäreitit, frisbee, potkupallo, lentopallo, hiihtopäivät).
Johtokunta esittää, että valitaan edellisten vuosien tapaan Voimatoimikunta, koko 6-8 jäsentä,
kokoonkutsujana yhdistyksen puheenjohtaja. Tehtävänä on johtokunnan apuna talon
kunnostukseen ja ylläpitoon liittyvä suunnittelu sekä käytännön kunnostustehtävissä toimivan
talkooväen runkona toimiminen. Erityistehtävänä alkavana vuonna lisärakennushankkeesta
vastaamien. Tehtäviin kuuluu myös ulkoalueiden hoito (mukaan lukien urheilukentän ja
huoltorakennuksen silmälläpito).
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Johtokunta esittää myös, että valitaan Huvitoimikunta. Sen jäseniä valittaessa määrää ja roolia
tulisi painottaa siten, että huvitoimikunta mahdollisimman itsenäisesti pystyisi vastaamaan
valtaosasta Västilän Voiman (erityisesti Voimantalon) tilaisuuksien järjestelyistä, kuitenkin
kesäjuhlan, seuran pikkujoulun, maratonin ja tanssien järjestämisessä johtokunta toimii
huvitoimikunnan ja maratonjaoston tukena.
Pyritään markkinoimaan Voimantaloa harrastuspaikkana Osko:n kurssitoiminnan lisäämiseksi
syyskaudelle 2017 – kevät 2018, pyritään säilyttämään tuolloin myös kuntotanssikurssi.
Västilän Voiman verryttelypukujen osalta selvitetään ompelijan kanssa kevättalvella
mahdollisuudet ostaa Västilän Voiman kustannuksella sopivaa kangasta ja terenauhaa isompi
erä varastoon, mietitään samalla verryttelypuvun mallin lievää uudistamista.
Mikäli sopiva uusi kangas ja malli löydetään, verryttelypuvut teetetään ompelijalla
mittatilauksesta omakustannushintaan.
Seuralla on käytettävissään n. 10 kortillista järjestyksenvalvojaa, järjestyksenvalvojakoulutuksen tai kertauskurssien kustannukset korvataan kohtuullisessa määrin niille, jotka
sitoutuvat seuran tilaisuuksissa ko. tehtäviin.
Tapahtuma- ja varaustilanteiden ylläpitämisessä ja ulospäin tiedottamisessa käytetään Voiman
kotisivuille liitettyjä reaaliaikaisia kalenteritoimintoja. Lisänä Voimantalon tilojen
vuokraamisen lisäämiseksi käytetään uutena keinona Venuu Oy:n nettiportaalia, mihin on
liitytty tammikuussa, ks. tarkemmin www.venuu.fi.

6. Kioskitoiminta
Kioskikauden avaus pidetään sunnuntaina 4.6. klo 12 alkaen. Kioski pidetään avoinna kesä heinäkuussa päivittäin seuraavasti:
 arkisin klo 17 - 20
 lauantaisin klo 16 - 20
 sunnuntaisin klo 12 – 20
Elokuussa kioski on avoinna (vk. 31- 32) perjantaisin sekä viikonloppuina, vk. 33 ja 34 vain
viikonloppuina. Kioskimyynti päättyy sunnuntaina 27.8.
Kesäkioskin myyntitoiminnan järjestäminen kuuluu johtokunnan alaisuuteen siten, että
pyritään saamaan 2-3 koululaista myyntityöhön kesä-, heinäkuun ajaksi. Kevättalvella
selvitetään mahdollisuudet saada nuorten tai koululaisten palkkaamiseen tukea tai stipendejä.
Ellei riittävää määrää kesämyyjiä saada palkattua, kioskimyyntiä toteutetaan tarvittavassa
määrin talkootyönä, myös elokuun viikonloput hoidetaan talkootyönä.
Kioskituotteiden hinnat pidetään edellisen vuoden tasolla, jotta asiakasmäärää ja siten
liikevaihtoa voitaisiin kasvattaa. Virvokkeiden ja jäätelön lisäksi myydään seuran oransseja tpaitoja ja mahdollisesti tilaustyönä toimitettavia uusia veryttelypukuja. Myös wc- ja
talouspaperia on myynnissä kioskilla sekä Voimantalon tapahtumissa.
Kioskin nurmialuetta ja lentopallokenttä hoidetaan talkoilla.
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7. Tanssit ja muut huvi- ja juhlatilaisuudet
Alkavan kauden aikana järjestetään valikoiden 4 - 5 tanssit siten, että niihin kiinnitetään myös
vähintään yksi nimekkäämpi esiintyjä tai orkesteri, jotta saataisiin sen myötä enemmän aivan
uusia tanssijoita käymään Voimantalon tansseissa. Kokeillaan Juhannuspäivän tanssien
järjestämistä, mikäli Talviaisten lava ei järjestä enää tansseja.
Mainonta hoidetaan pääasiassa Aamulehden 4+1 mainostarjouksen mukaisesti, lisäksi yksittäisiä
mainoksia laitetaan Oriveden Sanomiin ja Jämsän seudun lehtiin.
Minimitavoitteena on, että tanssit eivät kaikkien kulujen jälkeen tuottaisi tappiota vuositasolla.
Suomi 100 -juhlavuosi näkyy seuran toiminnassa erityisesti syyskaudella, yhteistoimintamahdollisuuksia ko. tilaisuuksien järjestämisessä etsitään Längelmäen kirkonseudun kyläyhdistyksen ja Längelmäki-seuran kanssa














tanssit erillisen tanssisuunnitelman mukaisesti, liitteenä. Tanssisuunnitelmaa päivitetään
johtokunnan toimesta vuoden aikana tilanteen mukaan,
maalis-, huhtikuu, hygieniapassikoulutus yhteistoiminnassa Längelmäen kirkonseudun
kyläyhdistyksen ja Längelmäen maa- ja kotitalousnaisten kanssa
elo – syyskuu, hätäensiapukoulutus yhteistoiminnassa Längelmäen kirkonseudun
kyläyhdistyksen ja Längelmäen maa- ja kotitalousnaisten kanssa,
la 1.7. klo 18 Tango del norte -konsertti, kahvitarjoilussa (sisältyy hintaan) argentiinalainen
teema. Tanssinäytös.
su 2.7. klo 12 Voiman kesäjuhlat,
la 16.9. klo 18 kuorokonsertti ”Sinivalkoisin sävelin – neljä vuodenaikaa”, esiintyvät
Oriveden Mieslaulajat ja sekakuoro Laulun Lumo. Konsertti toteuttaa Suomi 100 teemaa
sekä Euroopan v. 2017 kulttuuriympäristöteemaa ”luontoon yhdessä”. Kahvitarjoilu sisältyy
pääsymaksuun.
su 12.11. klo 9 – 15 Marika Walldenin näyttely 100-joutsenta Voimantalon piha-alueella,
su 12.11. klo 10 – 14 Isänpäivälounas (tai täytekakkukahvi) -kattaus Voimantalon salissa,
la 27.11 klo 17 Voiman pikkujoulut, glögi, ohjelmaa, jouluillallinen, joulupukki, kahvit.
la 10.12 joulumyyjäiset Voimantalolla klo 10 - 14. Tarjotaan myyntipöytiä yhteistyökumppaneiden käyttöön 5 € korvausta vastaan. Pyritään saamaan entistä monipuolisempia
myyjiä mm. kalamyyntipiste piha-alueelle. Joulukahvio puhvetissa, joulumyyjäisten
leivontatalkoot järjestetään edellisenä iltana Voiman keittiössä
su 31.1. klo 19 kylien yhteinen uuden vuoden vastaanotto teemalla ”100 jätkänkynttilää”.
Kahvitarjoilu, omien ilotulitteiden ampuminen klo 20.

8. Yhdistyksen talous
Yhdistyksellä on tilikauden alkaessa niukasti varoja seuran välttämättömien menojen
kattamiseen erityisesti kevätkuukausille. Kaupungin liikuntatoimen toimintakorvaus ja
maratonin mahdollinen tuotto ovat seuran urheilu- ja liikuntatoiminnan kulujen selkärankana.
Talon ylläpitokulut v. 2017 (sähköt, vakuutusmaksu, lainan kuukausilyhennykset, jätehuolto,
nuohous, valokaapeliverkko) tulevat olemaan yht. n. 11.000 € / v. Kulut katetaan jälleen
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pääosin Voimantalon vuokraamisesta, kioskin tuotoista, kesäjuhlista, pikkujouluista ja
myyjäisistä saatavilla tuotoilla. Osa lämmityskuluista (sähkö) on sisällytetty jo haettujen ja
haettavien liikunta-avustusten kustannuksiin. Tuottamattomia kuluja pyritään vuoden aikana
karsimaan. Vaikeasti ennustettava taloustilanne syntyy loppuvuodesta varastolisärakennuksen
mahdollisen rakentamisen myötä. Varsinaiset suunnitellut kunnostustyöt ja lisärakennushankkeen aloitus toteutetaan, jos niihin saadaan hanketukea ja haetut avustukset.
Jäsenmaksujen tuotto on merkittävä osa-tulonlähde, ja sen vuoksi jäsenmaksujen perimiseen ja
laskutukseen kiinnitetään huomiota. Tarkemmat tulo- ja menoerät on esitetty tulo- ja
menoarviossa, niiden kokonaismääräksi on arvioitu 55.000 €.

9. Muuta
Jatketaan aktiivista tiedottamista ja yhteistyötä erityisesti Oriveden Sanomien kanssa.
Myös Jämsän seutu ja Purkiainen ovat tärkeitä tiedotuskanavia. Voimantalon mainos
julkaistaan Oriveden Seudun Matkailu 2017 -lehdessä, muuta maksullista mediamainontaa
ei toteuteta. Voimantalon esitteestä otetaan uusintapainos.
Pyritään saamaan valtakunnallisiin medioihin, kuten Aamulehti, Keskisuomalainen,
Maaseudun tulevaisuus tai Tampereen Radio jokin juttu seuran toiminnasta, painopisteenä
esim. Västilän maratonin jatkuminen, Frisbee-rata tai Voimantalon sisäliikunta-aktiviteetit ja
mahdollisuudet.
Voimantalon tiloja, varaustilannetta, seuran järjestämiä tapahtumia ja muita jäsenistöä
koskevia asioita esitellään aktiivisesti päivitettävillä Västilän Voiman kotisivuilla
www.vastilanvoima.fi sekä pääosin sähköisesti lähetettävillä jäsentiedotteilla (Voimaposti),
Facebookilla sekä pienemmillä, tapahtumakohtaisilla sähköpostiviesteillä.
Seuran sähköpostiosoite on muotoa urheiluseura@vastilanvoima.fi.
Vastilanvoima.fi -domainin maksettu kausi päättyy v. 2017 aikana ja se pitää uudistaa.
Domainin uusimiseen tarvitaan rekisteröitynyt verkko-osoitevälittäjä esim. Pohjois-Hämeen
puhelin, jonka kanssa asia yritetään hoitaa alkavan vuoden aikana.
Seuran kotisivujen palvelin on siirretty vuoden alusta Jussi Kirjasniemen oman palvelimen
yhteyteen. Sähköpostisoitteesta voidaan ottaa käyttöön tilanteen mukaan muitakin versioita
esim. kioski@vastilanvoima.fi, maraton@vastilanvoima.fi, voimantalo@vastilanvoima.fi jne.
Seuran puhelinnumerot ovat 040 9375 882 / puheenjohtaja ja 050 4076 877 / sihteeri,
Voimantalon varaukset.

Västilässä 22. päivä tammikuuta 2017

VÄSTILÄN VOIMA ry:n johtokunta
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