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Urheiluseura Västilän Voima ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020
1. Yleistä
Västilän Voiman 106. toimintavuosi on alkamassa.
Seuran tärkein tehtävä on sääntöjensä mukaisesti ylläpitää urheilu- ja kuntoliikuntatoimintaa.
Sen rinnalle on kuitenkin viime vuosina noussut erittäin tärkeänä osa-alueena myös ns.
sosiaalisen toiminnan ylläpitäminen ja aktivoiminen. Ihmisten hyvinvointihan on kokonaisuus,
mihin kuuluu fyysisen osuuden lisäksi myös henkinen osa-alue. Sosiaalista painotusta seuran
toiminnassa voidaan yhä parantaa ja yhdistää perinteiseen kuntoliikuntaan myös tanssiharrastuksen, konserttien, yhdessä olemisen ja yhdessä tekemisen esim. talkoiden ja yhteisten juhlien
avulla. Erityisesti talkoista seuralla onkin erittäin pitkät perinteet ja niiden ylläpitäminen eri
muodoissaan kuuluu edelleenkin seuran tärkeisiin toimintaperiaatteisiin
Hyvän, mutta samalla välttämättömän lähtökohdan tällaiselle kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnin
edistämiselle antaa seuran omistama, nyt melko hyvässä kunnossa oleva Voimantalo.
Voimantalon nyt yli 10 vuotta jatkunut, lähes yhtämittainen talkootyöhön perustunut ylläpitokunnostus ja myös talon toimintojen jatkokehittäminen ovat olleet seuran toimintojen eniten
energiaa ja varoja kuluttanut toimintakokonaisuus. Siihen on luonnollisesti liittynyt aktiivinen
varainhankinta erilaisten avustusten ja aktiviteettien järjestämisen muodossa. Nämä varainhankinta-aktiviteetit ovat kuitenkin samalla toteuttaneet tuossa katsauksen alussa peräänkuulutettuja henkisiä, sosiaalisia, mutta myös fyysisiä toimintoja.
Voimantalo nykykunnossaan korvaa hyvin Oriveden kaupungin ylläpitovastuulle kuuluvaa
keskusta-alueen ulkopuolisen liikuntapaikkaverkoston vajetta. Samalla Västilän Voiman
toiminta ja Voimantalo omalta osaltaan toteuttavat ja mahdollistavat Oriveden
kaupunkistrategian toteutumista, esimerkiksi: ”Kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja
hyvinvoivia” sekä ”Vilkas järjestö- ja vapaaehtoistoiminta tuo hyvinvointia kaikkiin
väestöryhmiin.”
Toistona edellisen vuoden toimintasuunnitelmaan todettakoon, että olisi kohtuullista, jos
Oriveden kaupunki ottaisi taloudellisesti osaa tällaisen toiminnan tukemiseen, käytännössä
Voimantalon (ja myös muutamien muiden Oriveden kylätalojen) ylläpitokulujen tukemiseen.
Pieniä merkkejä tuen saamisesta ja paranemisesta on tosin olemassa kaupungin tiukasta
taloustilanteesta huolimatta.
Positiivista on, että edellisen vuoden aikana alkuun saatu Osko:n kurssitoiminta ja sen
laajeneminen jatkuu ainakin kevätkauden. Osallistujamäärien lisääntyminen ja hyvä palaute
ennustavat hyvää myös jatkolle ensi syksynä.
Oma lukunsa ovat Oriveden kaupungin liikuntatoimen vastuulle kuuluvien, vuosia retuperällä
olleiden sivukylien liikuntapaikkojen ylläpito ja kehittämisinvestoinnit.
Sen vuoksi seuran eräänä tärkeänä tehtävänä onkin edelleen aktivoida, jopa painostaa
kaupunkia sille kuuluvien ulkoliikuntapaikkojen kunnostamisessa ja lisärakentamisessa myös
reuna-alueille. Positiivista kehitystä tapahtuikin jo päättyneellä kaudella näissä hankkeissa
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Västilän osalta, (uimarannan kunnostus ja frisbeeradan aloitus). Nämä molemmat seuran
tekemät aloitteet näyttäisivät alkavana vuonna tulevan suotuisaan päätökseen.
Seuraava suurempi hanke voisi olla urheilukentän vaiheittainen kunnostus ja mm. sen
huoltorakennuksen sähköistäminen, missä myös seura on omalta osaltaan myös taloudellisesti
mukana.

2. Voimantalon kunnostus
Voimantalon lisävarustelu otti päättyneenkin toimintavuoden aikana aimo harppauksen.
Vaikka kirjaukset viime vuoden toimintasuunnitemassa olivat varoivaisia, toimintasuunnitelmassa ennustettu ”rauhallisempi kausi” ei toteutunut, mitä asiaa on pidettävä vain
positiivisena.
Viime syksynä aloitettu ”Voiman vesi- ja valaistushanke” on saatu alkuvuodesta virallisesti
päätökseen, suurin osa varsinaisesta työstä tehtiin jo viime vuoden lopulla. Jäljellä on mieluisin
vaihe, eli jo myönnetyn investointiavustuksen maksatushakemuksen tekeminen.
Kunnostustyötä alkavanakin vuonna olisi vielä jäljellä, mm. Voimantalon ulkoseinien
maalaaminen (osittain), siihen liittyen myös ikkunoiden vuorilautojen sekä nurkkalautojen
uudelleen maalaus. Muita alkavana vuonna mahdollisuuksien mukaan toteutettavia hankkeita
ovat grillikatoksen saneeraus sen uudessa paikassa. Myös pääsisäänkäynnin viereiset katon
lumiesteet olisivat erityisesti yleisöturvallisuuden kannalta erittäin tärkeä hankinta. Samoin
ainakin takaovea ja sen portaikkoa, mahdollisesti myös keittiön päätyovea suojaavat katokset
sekä myös takaoven kohdalla katon lumiesteet helpottaisivat talon talvihuoltoa ja säästäisivät
jatkossa talon rakenteita, erityisesti ovia ja portaita.
Koska Kantri ry:llä on vielä Leader- hankerahaa jaossa vuodelle 2020, alkuvuodeksi tuleekin
harkittavaksi vielä yksi, aiempaa pienemmän hanketukihakemuksen laadinta näihin kohteisiin.
Edellisen kauden aikana omalla riskillä aloitettu Pomoottorin yhteisörahoituksella pääosin
kustannettava salin verhojen (näyttämäverho, ikkunoiden pimennysverhot, mahdollisesti uudet
pöytäliinat) tulee saattaa alkuvuodesta loppuun.
Mikäli syyskuussa 2019 Suomen kotiseutuliitolta anottu (5.000 €) avustus Voimantalon
suurten tilojen lattioiden kunnostushiomiseen ja lakkaukseen saadaan, työ toteutetaan joko
alkavana vuonna tai mahdollisesti vasta v. 2021 aikana. Toteutusaika riippuu saatavan
avustuksen ja siitä johtuen omarahoitusosuuden suuruudesta sekä muista mahdollisista ko.
kohteeseen saatavista kunnostusavustuksista.

3. Urheilutoiminta ja liikuntatapahtumat
Yleistä:
Alkavanakin vuonna toteutetaan määrällisesti kaikki viimevuosien liikunta-aktiviteetit.
Tähän liittyy erityisesti sisäliikuntaharjoitusten toteutuksen varmistaminen siten, että sekä
kuntotanssikurssille että kuntopiiriin saadaan Osko:n kautta pätevät vetäjät.
Kesäaikaisia kuntoliikuntamuotoja pyritään aktivoimaan siten, että kahtena edellisenä vuonna
täysin toteuttamatta jäänyt lentopalloharrastus kioskin kentällä saataisiin jälleen aktivoitua.
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Uutena ryhmäliikunta- ja aktiviteettimuotona pyritään Boccia-pelit saamaan kunnolla käyntiin
esim. haasteotteluiden muodossa Länkipohjan Symppiksen kanssa.
Lasten liikunta- ja urheiluvalmennus toteutetaan edelleen siten, että ns. urheilukoulu ja siihen
liittyvät kilpailut järjestetään jälleen heinäkuun puolessa välissä yhden viikon aikana yhden tai
kahden vastuuvetäjän toimesta ja kylän nuorista rekrytoitavien apuvalmentajien avulla.
Lasten urheilukoululla ja urheilukilpailuilla on edelleen tärkeä merkitys mm. vanhempien ja
isovanhempien palautteen perusteella. Juuri kävelemään ja juoksemaan oppineet lapset voivat
osoittaa urheilukilpailuissa kesäisin fyysisen kehityksensä ja liikunnallisten kilpailutaitojensa
kehittyneen edellisistä vuosista. Jäsenkunnan kasvattaminen urheilukisojen myötä pienten
lasten suuntaan on parasta rekrytointia.
Västilän maraton- ja puolimaratonkilpailu järjestetään ainakin vielä kerran tänä vuonna,
(kannen kuva vuodelta 2019). Järjestämisajankohta on viime vuonna toista kertaa toteutettu
toukokuun alkuviikonloppu, tänä vuonna toukokuun 2. lauantai. Tärkeimpänä syynä
ajankohdan muutokselle oli Helsinki City-Marathonin järjestämisajankohdan muuttaminen
Västilän perinteiselle viikonlopulle. Tavoitteena on palauttaa maratonin osallistujamäärät
vähintään 40 - 45 juoksijan tasolle, mihin tavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa.
Päätös Västilän maratonin ”lopullisesta lopettamisesta” tai mahdollisesta jatkamisesta tehdään
osallistujamäärien perusteella ”vuosi kerrallaan”. Vuonna 2015 alkanut maratonin
sponsoritoiminta jatkuu aiempien vuosien tukijoiden turvin. Sillä voidaan varmistaa
maratonien taloudellisen tilanteen jääminen plussalle pienemmälläkin osallistujamäärillä.
Voimantalon – Kirkonkylän välistä latu-uraa pidetään hiihdettävässä kunnossa, mikäli
lumitilanne sen sallii. Latu-uraa voidaan jatkaa nyt Puharilasta Västilään joen yli pari vuotta
sitten tehdyn silla avulla. Latu-uran kunnossapito (raivaus, siltojen kunnostaminen) tehdään
talkootyönä. Latu-uran ajaa Sami Joutsela Oriveden kaupungin liikuntatoimen kanssa tehdyn
sopimuskorvauksen perusteella.
•
•
•
•
•
•

Kilpailut ja harjoitukset:
torstaisin aikuisten ohjattu kuntopiiri klo 19.30 Voimantalon salissa (kevätkausi), kurssi on
Oskon kurssi. Kuntopiiri pyritään saamaan myös syyskaudella Oskon kurssiksi,
vapaina arki-iltoina ja viikonloppuisin mahdollisuus pelata pöytätennistä ja / tai sulkapalloa
sekä boccia-peliä jos tilat ovat muutoin vapaat. Pyritään myös lisäämään aktiiviharrastajien
määrää, esim. haastamalla Länkipohjan Symppiksen joukkue Boccian Voima-turnaukseen,
maanantaisin klo 19.45 – 21.15 Osko:n järjestämä kuntotanssikurssi kevätkaudella,
kuntotanssikurssilla pyritään saamaan jatkoa Oskon kurssina myös syyskaudella,
la 9.5. XXXVII Västilän Maraton ja puolimaraton. Maratonin ja puolimaratonin kilpailusarjat
sekä muut kilpailutiedot on julkaistu Västilän Voiman kotisivuilla sekä Juoksija-lehdessä,
su 5.7. klo 13 lasten yleisurheilukilpailut Voiman kesäjuhlien yhteydessä.
Ilmoittautuminen alkaa klo 12. Kilpailulajit ovat juoksu 40 / 60 m ja pituushyppy.
Kaikki osanottajat palkitaan mitalilla tai pokaalilla,
vk 29 lasten ohjattu urheilukoulu Västilän urheilukentällä. Valmennus ma, ke ja pe
klo17 - 18, kilpailut viikon päätteeksi la 18.7. klo 13,
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• kesä-, heinäkuu, lentopalloharjoitukset kioskin kentällä keskiviikkoisin klo18 – 19,
• su 26.7. klo 12 alkaen lentopalloturnaus kioskin kentällä. Haastetaan Mäkimaan Muhku ja
Längelmäen kirkonseudun kyläyhdistys.
• su 6.9. Voima-hölkkä klo12, kisakeskus Voimantalo. Kilpailusarjat ja muut kilpailutiedot
julkaistaan Voiman kotisivuilla.
•
•
•
•
•
•

Muut liikuntatapahtumat:
hiihtolatu tammikuun lopusta maaliskuun puoleen väliin Västilän urheilukentän ja
Längelmäen kirkonkylän välisessä maastossa sekä Vinkiäntien – Attilantien kulman välisellä
peltoalueella, (lumi- ja säävaraus),
la 29.2 – su 1.3. Voiman hiihtopäivät hiihtolomaviikon päätteeksi Voimantalolla, (lumi- ja
säävaraus). Voimantalolla on avoinna latukahvila klo 10 - 14 ko. hiihtopäivinä.
la 6.6. Voimankankaan uuden frisbeeradan avajaiset, (päivämäärävaraus).
Avajaisten jälkeen rata on vapaasti käytettävissä omilla heittokiekoilla, kiekkoja voi
kesäaikana vuokrata myös Voiman kesäkioskilta,
kesä- ja heinäkuussa keskiviikkoisin (varapäivä lauantai) illalla lentopalloa kioskin
kentällä,
kesä- ja heinäkuussa perjantaisin illalla ”potkupalloa” Västilän urheilukentällä
koko vuosi, omaehtoisten kuntoliikuntamuotojen ja reittien harrastaminen, (kävely, hölkkä,
pyöräily ja hiihto) ja suoritusten kirjaaminen. Suoritusten kirjauspisteitä (postilaatikot)
on 6 kpl, ks. Voiman kotisivut http://www.vastilanvoima.fi/paikannus/reitit/
Suoritukset tilastoidaan ja liitetään toimintakertomukseen.
Johtokunta päättää tilanteen mukaan muiden urheilu- ja liikuntatapahtumien lisäämisestä tai
muutoksista.

4. Jäsenistö ja jäsenmäärän kehitys
Seuran jäsenmäärä kauden alkaessa on 310, joista ainaisjäseniä on 58 ja vuosijäseniä 252,
alle 15-vuotiaiden osuus on n. 40. Johtokunta esittää vuosikokoukselle laatimassaan
talousarvioehdotuksessa jäsenmaksuksi 10 € hlö / vuosi. Jäsenmaksujen keräystä tulee
rytmittää siten, että kevät ja kesäkaudella jäsentiedotteissa tiedotetaan jäsenmaksuista ja
maksutavoista. Jäsenmaksuja kerätään myös 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 nettojäsenmäärän
lisääminen vuoden aikana noin 20 henkilöllä ja jäsenmäärän nostaminen jälleen 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
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uudet jäsenet hyväksytään viimeistään vuoden viimeisessä kokouksessa. Jäsenluetteloa
päivitetään kerran kuukaudessa antamalla sille uusi, vuotta ja kuukautta osoittava
versionumero.

5. Kesäkioskitoiminta
Kioskikauden avaus pidetään sunnuntaina 31.5. klo 12 alkaen, vapaa kahvitarjoilu.
Kioski pidetään avoinna kesä - heinäkuussa päivittäin seuraavasti:
• arkisin klo 16 – 20 (heinäkuussa klo 15 - 21)
• lauantaisin klo 12 – 20 (heinäkuussa klo 21 asti)
• sunnuntaisin klo 12 – 20 (heinäkuussa klo 21 asti)
Elokuussa kioski on avoinna vain viikonloppuisin, poikkeus vk. 32, jolloin kioski on avoinna
myös perjantaina. Kioskimyynti päättyy sunnuntaina 30.8.
Kesäkioskin myyntitoiminnan järjestämisestävastaa seuran johtokunta.
Kevättalven aikana pyritään saamaan rekrytoitua 4-6 koululaista myyntityöhön ainakin
kesä-, heinäkuun ajaksi, mutta myös elokuun ensimmäiseksi viikonlopuksi.
Samalla selvitetään mahdollisuudet saada heidän palkkaamiseensa tukea ja heille
henkilökohtaisia kesätyöstipendejä.
Muuna aikana kioskimyyntiä toteutetaan tarvittavassa määrin talkootyönä, elokuun
loppupuolen viikonloput hoidetaan talkootyönä.
Kioskituotteiden hinnat pidetään edellisen vuoden edullisella tasolla, jotta asiakasmäärää ja
siten liikevaihtoa voitaisiin kasvattaa. Virvokkeiden ja jäätelön lisäksi myydään makeisia, sekä
seuran ”fanituotteita”. Kuivaelintarvikkeiden valikoimaa pyritään hallitusti lisäämään
kysynnän mukaan kyläkaupan puutteen vuoksi.
Kioskin nurmialuetta ja lentopallokenttää hoidetaan talkoilla. Muusta kioskin kunnostamisesta
ja ylläpitohuollosta on mainittu kohdassa 2. Voimantalon kunnostus.

6. Tanssit ja muut huvi- ja juhlatilaisuudet
Alkavan kauden aikana järjestetään valikoiden 5 tanssit siten, että pyritään tanssien osalta
taloudelliseen tuottoon. Voiman omat tanssit järjestetään erillisen, johtokunnan päivittämän
tanssisuunnitelman mukaisesti, johon voidaan johtokunnan päätöksellä tehdä muutoksia vuoden
aikana. Toimitaan tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden yhdistysten kanssa näiden järjestäessä
omia tanssejaan Voimantalolla.
• la 11.4. klo 19 Voimavalkeat urheilukentän reunassa, kahvila avoinna klo 19–21,
• su 12.4. klo 19 Pääsiäistanssit, orkesterina Rainer Bollström ja Graniitti yhtye,
• la 2.5. klo 19 Wanhan Wapun tanssit, Jussi Anteron yhtye,
• la 13.- su14.6. Mämmilän Meininkit / Oriveden vanhat talot ja pihat -tapahtuma,
Voimantalolla avoimet ovet, kahvila avoinna. Kellonajat tarkentuvat myöhemmin.
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•
•
•
•
•
•
•

su 5.7. klo 12 Voiman kesäjuhlat, joita pyritään uudistamaan siten että piha-alueelle
kutsutaan valikoiden ulkopuolisia myyjiä, kuitenkin perinteitä kunnioittaen,
la 12.9 klo 19 Syystanssit, artistina Pepe Enroth, ks. tanssisuunnitelma
la 31.10. klo 19 Kekri-tanssit, orkesterina Norolan Pojat, ks. tanssisuunnitelma
su 8.11. klo 13 Isänpäivälounas Voimantalon salissa (suunnitelma varmistuu myöhemmin)
la 28.11 klo 17 Voiman pikkujoulut, glögi, ohjelmaa, jouluillallinen, joulupukki, kahvit,
la 19. – su 20.12 klo 11 – 14 Voimantalon joulukahvila, (suunnitelma varmistuu myöh.)
la 26.12. klo 19 Tapanin tanssit, orkesteri avoin, päivittyy tarkemmin tanssisuunnitelmaan,

7. 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.
Pyritään aloittamaan taustatyö Oriveden kaupungin ja sen liikuntatoimen suuntaan siten, että
Västilän urheilukentän perusparannukseen ja välinevarusteluun varattaisiin rahaa kaupungin
v. 2022, viimeistään v. 2023 budjetissa.
Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että nykyiset urheilujaostot pidetään entisellään:
• sisäliikuntajaosto, (aikuisten kuntopiiri, lasten temppukerho, perheliikunta, tanssikurssit),
• yleisurheilujaosto, (lasten urheilukoulu ja – kisat, maraton ja Voima-hölkkä),
• kuntoliikuntajaosto, (kävely- ja hölkkäreitit, lentopallo, potkupallo, hiihtopäivät sekä frisbeegolf).
Johtokunta esittää, että valitaan edellisten vuosien tapaan Voimatoimikunta, koko 5- 6 jäsentä,
kokoonkutsujana seuran puheenjohtaja. Tehtävänä on johtokunnan apuna talon ylläpitokunnostukseen liittyvä ajankohtainen suunnittelu, sekä käytännön kunnostustehtävissä
toimivan talkooväen runkona toimiminen. Tehtäviin kuuluu myös Voimantalon ulkoalueiden
siisteys ja hoito mukaan lukien urheilukentän ja huoltorakennuksen silmälläpito, sekä
korvausta vastaan myös uimarannan rakenteiden silmälläpito ja huolto.
Johtokunta esittää myös, että valitaan Keittiötoimikunta vastaamaan valtaosasta Västilän
Voiman (erityisesti Voimantalon) tilaisuuksien talousjärjestelyistä. Sen jäseniä valittaessa
toimikunnan roolia tulee painottaa siten, että keittiötoimikunta mahdollisimman itsenäisesti
pystyisi ko. toimenpiteet suunnittelemaan ja toteuttamaan. Kesäjuhlan, seuran pikkujoulun,
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maratonin ja tanssien järjestämisessä johtokunta toimii keittiötoimikunnan apuna
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Pyritään markkinoimaan Voimantaloa harrastuspaikkana Osko:n kurssitoiminnan lisäämiseksi
vähintään yhdellä kurssilla syyskaudelle 2020 – kevät 2021. Pyritään säilyttämään tuolloin
edelleen Oskon kuntotanssikurssi ja kuntopiiri, sekä saamaan lisää mahdollisesti myös jokin
kädentaidonkurssi.
Aktivoidaan tiedottamista ulkoliikunta-aktiviteettien kirjaamiseksi kuntovihkoihin.
Aktivoidaan ja viimeistellään viime kaudella käynnistynyt suunnitelma valmistaa seuralle uusi
nykyaikainen, mutta perinteitä kunnioittava veryttelypuku.
Seuralla on käytettävissään n. 10 kortillista järjestyksenvalvojaa. Kahden – kolmen uuden
järjestyksenvalvojan tai kertauskurssin suorittavien kurssikustannukset korvataan
kohtuullisessa määrin niille, jotka sitoutuvat seuran tilaisuuksissa ko. tehtäviin.
Tapahtuma- ja Voimantalon varaustilanteiden ylläpitämisessä ja ulospäin tiedottamisessa
käytetään Voiman kotisivuille liitettyjä reaaliaikaisia kalenteritoimintoja.
Lisänä Voimantalon tilojen vuokraamisen lisäämiseksi käytetään Venuu Oy:n nettiportaalia,
mihin on liitytty ks. tarkemmin www.venuu.fi.
Voimantalon käyttövarausten hintaan sisältyvät siivouspalvelujen suorittamiset tarjotaan
pääasiassa Osuuskunta Työjuhdille, Orivesi.

8. Yhdistyksen talous
Yhdistyksellä oli tilikauden alkaessa niukasti käyttövaroja seuran välttämättömien menojen
kattamiseen kevätkuukaudelle. Kevätkaudella kaupungin liikuntatoimen toimintakorvaus ja
maratonin mahdollinen tuotto ovat seuran urheilu- ja liikuntatoiminnan kulujen selkärankana.
Talon ylläpitokulut v. 2020 (sähköt, vakuutusmaksu, lainan kuukausilyhennykset, jätehuolto,
nuohous, valokaapeliverkko) tulevat jälleen olemaan yhteensä vähintään n. 13.000 €.
Hoitokulut katetaan jälleen pääosin Voimantalon vuokraamisesta, kioskin tuotoista,
kesäjuhlista, pikkujouluista ja myyjäisistä saatavilla tuotoilla. Erityisesti Voimantalon
vuokraamista perhejuhlien ja erilaisten koulutustapahtumien pitopaikaksi pyritään entisestään
aktivoimaan ja siihen liittyvää palvelua kehittämään. Siihen liittyen Pomoottori ry:ltä
marraskuussa 2019 haetun ja tammikuussa 2020 täydennettävän yhteisörahoitusavustuksen
kohde on salin käytettävyyden ja yleisilmeen parantaminen, minkä toivotaan lisäävän
kiinnostusta Voimantaloon juhla- ja kokouspaikkana. Mikäli yhteisörahoitus saadaan anotun
suuruisena, hankkeen omavastuuosuus on n. 600 €.
Tärkeä on myös Tunkelon säätiöltä tammikuussa haettavan avustuksen saaminen jälleen
Voimantalon pakollisiin ylläpitokuluihin turvaamaan nykyisen ja suunnitteilla olevan
kristillissosiaalisen harrastustoiminnan toteutusta.
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Mahdollisen julkisivu- ja kattohankkeen kokonaisbudjetti on alustavan arvion mukaan
n. 16.000 €, mihin sisältyy myös n. 6.000 € talkootyön osuus, omarahoitusosuus on 2.200 €.
Hankkeeseen ei ole tarkoitus hakea varsinaista pankkilainaa, mahdollisesti kuitenkin Oriveden
kaupungin korotonta väliaikaisrahoitusta. Julkisivun muutoksen osalta hanke vaatii
rakennusluvan ja siihen rakennuspiirustukset, jotka pyritään teettämään rakennusmestari
Tuomas Asunnalla.
Suomen kotiseutuliitolta anottu lattian kunnostusavustus tarvitsee kunnostuksen toteutuessa
n. 2.000 – 2.500 € myös omaa rahoitusta.
Vuoden aikana tulee tapahtumaan ”ylimääräistä” rahaliikennettä, koska kaupungilta jo anottu
ja mahdollisesti kesällä anottava uusi väliaikaislaina, vuoden 2019 hankkeen loppumaksatus ja
kaupungin väliaikaislainan tai lainojen takaisinmaksut lisäävät seuran bruttorahaliikennettä.
Siitä johtuen seuran tulo- ja menoarvio tulee alkavana vuonna olemaan viime vuotta hieman
suurempi.
Tarkemmat v. 2020 tulo- ja menoerät on esitetty seuran tulo- ja menoarviossa. Talousarvio on
laadittu n. 4.000 € ylijäämäiseksi, mutta tulopuolella on joitain epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat tasata vuoden aikana tulot ja menot.
Tulo- ja menoarvioesitys on laadittu kirjanpidossa käytettävien tilikoodien mukaisesti, budjetin
tarkkuutta on pyritty tarkentamaan muutaman viime vuoden tilinpäätöstietoja vertaamalla.

9. Muuta
Jatketaan aktiivista tiedottamista ja yhteistyötä erityisesti Oriveden Sanomien kanssa.
Kun Oriveden Sanomat on siirtynyt myös SUN-radion omistaman Pirkanmaan lehtitalot Oy:n
omistukseen, pyritään saamaan ”radioaikaa” myös SUN-radion aalloilla.
Myös Jämsän seutu ja Vekkari, Sydän-Hämeen lehti, Kuhmoisten Sanomat sekä Purkiainen
ovat tärkeitä tiedotuskanavia. Jatketaan erityisesti tanssimainosten julkaisemista näissä
paikallismedioissa kustannussyistä Aamulehden sijaan.
Voimantalon mainos julkaistaan Oriveden Seudun Matkailu 2020 -lehdessä, muuta maksullista
mediamainontaa ei toteuteta. Voimantalon A3 kokoisesta mainoksesta otetaan uusintapainos
Oriveden kirjapainossa, samoin Voimantalon flyer-esitteestä otetaan päivitetty uusintapainos.
Osallistutaan Oriveden kaupungin osastolla ns. Super-Messuilla (matkailu) Pirkkahallissa
huhtikuussa, mikäli siihen on kaupungin puolesta mahdollisuus.
Pyritään saamaan valtakunnallisiin medioihin, kuten Aamulehti, Keskisuomalainen,
Maaseudun tulevaisuus tai Tampereen Radio jokin juttu seuran toiminnasta, painopisteenä
esim. Västilän maraton. Pyritään edelleenkin saamaan Helsingin Sanomat kiinnostumaan
Västilän maratonista markkinoimalla Västilän maratonia ”harjoituskilpailuna” Helsingin Citymaratonille ja Tukholman maratonille.
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).
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Erityisesti Facebookin käyttöä Västilän Voiman tilaisuuksien ja Voimantalon markkinoinnissa
kehitetään ja aktivoidaan.
Seuran sähköpostiosoite on muotoa urheiluseura@vastilanvoima.fi.
Sähköpostisoitteesta voidaan ottaa käyttöön muitakin versioita esim.
voimantalo@vastilanvoima.fi, kioski@vastilanvoima.fi tai maraton@vastilanvoima.fi.
Vastilanvoima.fi -domainin ylläpitämisen Viestintäviraston suuntaan hoitaa nyt PohjoisHämeen puhelin (rekisteröitynyt verkko-osoitevälittäjä).
Seuran kotisivujen ylläpito jatkuu Jussi Kirjasniemen toimesta ja hänen omalla palvelimellaan.
Seuran puhelinnumero on 040 9375 882 / puheenjohtaja.

Västilässä 19 päivä tammikuuta 2019

VÄSTILÄN VOIMA ry:n johtokunta

Jyrki Tuomaala, puheenjohtaja

Tuomas Lemmetty, sihteeri
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