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Urheiluseura Västilän Voima ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021

1. Yleistä
Västilän Voiman 107. toimintavuosi on alkanut.
Toimintavuoden aloitusta on leimannut jo edellistä toimintakautta huomattavasti haitannut
maailmanlaajuinen koronapandemia, mikä onneksi täällä Suomessa ja erityisesti Oriveden
seudulla on pysynyt kovien rajoitusten vuoksi kohtalaisesti hallinnassa. Noista voimakkaista
mutta välttämättömistä kokoontumisrajoituksista on seurannut ja vielä tänä vuonnakin seuraa
sekä liikunta-aktiviteettien järjestämistä, että seuran talouden ylläpitämistä vaikeuttavia
epävarmuustekijöitä, jotka toivottavasti tämän vuoden alkukuukausina poistuvat tai ainakin
vähenevät. Yhtenä esimerkkinä, kuitenkin ehkä vähäisimpänä on se, että sääntömääräistä
vuosikokousta ei ole voida järjestää sääntöjen edellyttämässä aikataulussa tammikuussa.
Sen vuoksi mm. tämä toimintasuunnitelma tulee käsiteltäväksi vasta maaliskuun alussa 2021.
Seuran tärkein tehtävä on sääntöjen mukaan ylläpitää urheilu- ja kuntoliikuntatoimintaa.
Sen rinnalle on kuitenkin viime vuosina noussut erittäin tärkeänä osa-alueena myös
ns. sosiaalisen toiminnan aktivoiminen. Ihmisten hyvinvointihan on kokonaisuus, mihin
kuuluu fyysisen osuuden lisäksi myös henkinen osa-alue. Sosiaalista painotusta seuran
toiminnassa voidaan yhä lisätä ja yhdistää sitä perinteiseen kuntoliikuntaan myös tanssiharrastuksen, konserttien, yhdessä tekemisen esim. talkoiden ja yhteisten juhlien avulla.
Talkoista seuralla onkin erittäin pitkät perinteet ja niiden aktiivinen ylläpitäminen Voimantalon
kunnostamisessa viimeisen n. 12 – 13 vuoden aikana tulee näkymään erityisen aktiivisena
ajanjaksona lähivuosina 110 vuotta täyttävän seuramme historiassa.
Västilän Voiman aktiviteetit ja nyt hyvässä kunnossa oleva Voimantalo omalta osaltaan
toteuttavat ja mahdollistavat Oriveden kaupunkistrategian toteutumista. Esimerkkeinä siitä
seuraavat sitaatit; ”kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia” sekä ”vilkas
järjestö- ja vapaaehtoistoiminta tuo hyvinvointia kaikkiin väestöryhmiin.”
Merkille pantavaa on Oriveden kaupungin viime ja toissa vuonna lisännyt taloudellinen tuki
seuralle. Se lienee merkkinä lisääntyneestä luottamuksesta seuran toimintaa kohtaan.
Myös kansalaisopiston (Osko) liikuntapainotteisten kurssien vakiinnuttaminen Voimantalon
sisäliikuntakauden ohjelmiin on onnistunut. Tosin kaikkia muitakin koko vuoden 2020
kiusannut, arvaamaton ja vaarallinen koronapandemia on vaikeuttanut ja lykännyt alkavan
vuoden alussa kurssien täysimääräistä aloittamista.
Kaupungin ja seuran yhteistoimin viime vuonna käyttöön saatu Voima-frisbeegolfrata vaatii
vielä tulevana kesänä viimeistelyä. Siihen tarvitaan sekä Voiman talkootyötä, että kaupungin
liikuntatoimen taloudellista panostusta. Radan reunojen risukkoja on raivattava ja haketettava
radan pinnalle, lisäksi tarvitaan useita traktorikuormia sahanpurua erityisesti reitin
kosteimmille paikoille. Radan hallinnosta jatkossa tehdään sopimus, missä kaupungin
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liikuntatoimi ottaa kokonaisvastuun radasta sopimalla ensinnäkin maankäytöstä reitin osalta
maanomistajien kanssa ja toiseksi kunnossapidosta Västilän Voiman kanssa korvausta vastaan.
Voima-Frisbeegolf on rekisteröity Suomen suurimmalle frisbeegolfratoja listaavalle sivustolle;
https://frisbeegolfradat.fi/rata/vastilan-frisbeegolfrata/

2. Voimantalon kunnostus
Viime kesänä aloitettu ”Voimantalon katto- ja julkisivuhanke” jatkuu alkavan vuoden keväällä
katosten rakentamisella, jotka viime syksynä myöhään saadun hankepäätöksen vuoksi jäivät
tekemättä. Hanketta jatketaan hankepäätöksen vakuutena saadulla kaupungin väliaikaislainalla,
ja hanke pyritään saamaan valmiiksi alkukesän aikana. Hankkeeseen kuuluvien jo asennettujen
lumiesteiden toimivuutta arvioidaan keväällä.
Loppuvuodesta 2020 ideoitu Voimantalojen vessojen saneeraus ja esteettömyys sekä salin ja
keittiön viilennys ilmalämpöpumpuilla on saanut kiinnostusta johtokunnassa. Koska tämä
hanke on kustannusarvioltaan melko suuri ja toteutus haastava, hankehakemuksen laatiminen
ja hankkeen haku on päätetty johtokunnassa alistaa sääntömääräisen vuosikokouksen
yhteydessä päätettäväksi.
Mikäli vuosikokous päättää hankkeen toteuttamisen puolesta, hankehakemus tehdään
kevättalvella 2021 ja työ käynnistetään loppuvuodesta 2021 tai alkuvuodesta 2022, mikäli
Kantri ry puoltaa ja Pirkanmaan ELY hyväksyy hankkeen. Hanke on siinä tapauksessa
tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2022 aikana.
Koska syyskuussa 2019 Suomen kotiseutuliitolta anottua (5.000 €) avustusta Voimantalon
suurten tilojen lattioiden kunnostushiomiseen ei saatu, avustusta haettiin uudelleen syksyllä
2020. Päätös tulee maaliskuun lopulla ja jos avustus saadaan, pyritään lattioiden kunnostus
tekemään syyskesästä 2021. Koska lattioiden kunnostus edellyttää myös omaa rahoitusta, sitä
pyritään saamaan joko kaupungin yleisavustuksena ja / tai Längelmäen manttaalikuntasäätiöltä.
Harkinnassa on myös Voiman kesäkioskin yhteyteen rakennettavan ekokompostikäymälän
rakentaminen. Työn käynnistämisestä tai lykkäämisestä päätetään johtokunnassa keväällä
erikseen, kun nähdään julkisivuhankkeen valmistumisaikataulu ja rahan riittävyys.

3. Urheilutoiminta ja liikuntatapahtumat
Yleistä:
Mikäli koronapandemia helpottaa kevättalven aikana, alkavana kesänä on tarkoitus toteuttaa
määrällisesti ja laadullisesti kaikki viimevuosien (pois lukien v. 2020) liikunta-aktiviteetit.
Tähän liittyy myös sisäliikuntaharjoitusten toteutuksen varmistaminen sisäliikuntakaudella
siten, että sekä kuntotanssikurssi että kuntopiiri saadaan taas syksyllä koronavuoden jälkeen
Osko:n kursseina täysimääräisinä käyntiin. Kevätkaudella 2021 tanssikurssi on kokonaan
peruttu, ja kuntopiiri aloittaa myöhässä ja ainakin aluksi etäohjauksella.
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Uutena ryhmäliikunta- ja aktiviteettimuotona pyritään myös 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. Jäsenkunnan kasvattaminen urheilukisojen myötä
pienten lasten suuntaan on parasta rekrytointia.
Västilän maraton- ja puolimaratonkilpailu on päätetty järjestää toistaiseksi vuosi kerrallaan.
Ongelmana on vuosi vuodelta vähentyneet osallistujamäärät, tosin viime vuoden pohjanoteeraus saattoi johtua osaksi koronasta, osaksi koronan vuoksi syyskesään siirretystä kisaajankohdasta, (ks. kannen kuva kisan lähdöstä vuodelta 2020). Tavoitteena on palauttaa
maratonin osallistujamäärät vähintään n. 35 - 40 juoksijan tasolle. Sponsoritoiminta on
edellytys kisojen järjestämiselle ilman tappiota.
Voimantalon – Kirkonkylän välistä latu-uraa pidetään hiihdettävässä kunnossa, koska
tammikuussa alkanut hyvä lumitilanne näyttäisi sen helmi- ja maaliskuussakin sallivan.
Latu-uraa on jatkettu nyt Puharilasta Västilään pelloille joen yli pari vuotta sitten tehdyn silla
avulla. Latu-uran kunnossapito (raivaus, siltojen kunnostaminen) tehdään talkootyönä.
Alkavan vuoden syksyllä tutkitaan mahdollisuutta johtaa latu Vinkiänjoen yli rakennettavaa
siltaa pitkin, jolloin maantien reunaa pitkin johdettu n. 200 m osuus voitaisiin korvata yhdellä
kohtisuoralla tien ylityksellä.
Latu-uran ajaa Sami Joutsela Oriveden kaupungin liikuntatoimen kanssa tehdyn sopimuksen
perusteella. Huonommankin lumitilanteen sattuessa frisbeegolfradalle ja urheilukentälle
saadaan helppo ja turvallinen n. 2 km hiihtolatu. Tutkitaan mahdollisuutta saada Västilän
puoleiseen päähän toinen laduntekijä. Se edellyttäisi kuitenkin Voiman oman moottorikelkan
tai teloilla varustetun mönkijän hankkimista.
Tutkitaan loppusyksyllä myös mahdollisuutta laajentaa kuntoliikuntaharrastuksia myös
luistelun suuntaan, mahdollisesti Löytäneen Lahdella ja / tai Voimantalon pysäköintialueen
reunaan jäädytettävällä pienellä valaistulla kaukalolla. Ehtona on, että tähän saadaan
kunnossapidosta huolehtivia nuorempia vetäjiä.
Kilpailut ja harjoitukset:
• torstaisin aikuisten ohjattu kuntopiiri klo 18 Voimantalon salissa (kevätkausi), jos
koronarajoitukset antavat siihen mahdollisuuden. Tammi- helmikuussa kurssi toteutetaan
toistaiseksi vain netin kautta tapahtuvana etäohjauksena, vetäjänä Jaana Helin, Oskon kurssi.
• kuntopiiri pyritään saamaan myös syyskaudella Oskon kurssiksi,
• vapaina arki-iltoina ja viikonloppuisin mahdollisuus pelata pöytätennistä ja / tai sulkapalloa.
Erityisesti pöytätennis ja sulkapallo sopivat pienillä osallistuja määrillä tai perheliikuntana
pelattavaksi myös koronarajoitusten aikana,
• mahdollisuus pelata vapaina iltoina Bocciaa Voimantalon salissa, kun koronan
kokoontumisrajoitukset poistetaan tai lievenevät. Syykaudella haastetaan Länkipohja Symppis
Boccia-turnaukseen,
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• pyritään saamaan syyskaudelle Osko:n järjestämä kuntotanssikurssi. Oskon kuntotanssikurssi
on kokonaan peruttu kevätkaudella koronarajoitusten vuoksi.
• la 15.5. XXXVIII Västilän Maraton ja puolimaraton. Maratonin ja puolimaratonin
kilpailusarjat sekä muut kilpailutiedot on julkaistu Västilän Voiman kotisivuilla sekä
Juoksija-lehdessä,
• su 4.7. (varalla 11.7.) 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 ke 14.7 ja pe 16.7
klo17 - 18, kilpailut viikon päätteeksi la 17.7. klo 13,
• su 5.9. Voima-hölkkä klo12, kisakeskus Voimantalo. Kilpailusarjat ja muut kilpailutiedot
julkaistaan Voiman kotisivuilla ja Juoksija-lehdessä.
• 6.- 12.9 Kulttuuriympäristöpäivien teemaviikolla (Rajaton ja avoin) haastetaan Mäkimaan
Muhku yhteiseen pyöräilytapahtumaan ja / tai perinnemaisemavaellukseen.
•
•
•
•
•
•

Muut liikuntatapahtumat:
hiihtolatu tammikuun lopusta maaliskuun puoleen väliin Voima-Frisbeen uralla, Västilän
urheilukentän ja Längelmäen kirkonkylän välisessä maastossa sekä Vinkiäntien – Attilantien
kulman välisellä peltoalueella, (lumi- ja säävaraus),
la 3.3 – su 4.3. Voiman hiihtopäivät hiihtolomaviikon päätteeksi Voimantalolla, (lumi- ja
latuvaraus). Voimantalolla on avoinna latukahvila klo 10 - 14 ko. hiihtopäivinä, (latukahvilan
järjestäminen koronatilanteen salliessa)
la 5.6. Västilän Voima-frisbeegolfradan kesäkauden avajaiset ja mahdollisesti avoimet
harrastajakilpailut klo 11 alkaen. Kahvila on avoinna klo 10 – 16.
Voima-Frisbeegolfrata on kesän aikana vapaasti käytettävissä ja ilmainen, frisbeekiekkoja voi
kesäaikana lainata Voiman kesäkioskilta,
kesä- ja heinäkuussa perjantaisin illalla ”potkupalloa” Västilän urheilukentällä
koko vuosi, omaehtoisten kuntoliikuntamuotojen ja reittien harrastaminen, (kävely, hölkkä,
pyöräily ja hiihto) sekä 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 303, joista ainaisjäseniä on 56 ja vuosijäseniä 247.
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 ja tansseihin
järjestetään erityinen jäsenmaksu- ja jäsenhankintapiste.
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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 10 henkilöllä ja jäsenmäärän nostaminen 315 paikkeille.
Seuran itse 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. Toimintavuoden aikana
liittyneet 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 30.5. klo 12 alkaen, (koronavaraus).
Avajaisissa on vapaa kahvitarjoilu.
Kioski pidetään avoinna kesä - elokuussa päivittäin seuraavasti:
• arkisin kesäkuussa klo 16 – 20, heinäkuussa klo 15 - 21
• lauantaisin klo 12 – 20, heinäkuussa klo 12 - 21
• sunnuntaisin klo 12 – 20, heinäkuussa klo 12 - 21
• arkisin elokuussa 16 – 20, viikonloppuisin 12 - 20
Elokuussa kioski on avoinna vain viikonloppuisin, poikkeus vk. 31–32, jolloin kioski on
avoinna myös perjantaina. Kioskimyynti päättyy sunnuntaina 29.8.
Kesäkioskin myyntitoiminnan järjestämisestä vastaa seuran johtokunta. Kevättalven aikana
pyritään saamaan rekrytoitua 4 - 5 koululaista myyntityöhön ainakin kesä-, heinäkuuksi,
mahdollisesti myös elokuun ensimmäisiksi viikonlopuiksi. Samalla selvitetään mahdollisuudet
saada heidän palkkaamiseensa tukea ja heille henkilökohtaisia kesätyöstipendejä.
Muuna aikana kioskimyyntiä toteutetaan tarvittavassa määrin talkootyönä, elokuun
loppupuolen viikonloput hoidetaan talkootyönä.
Kioskituotteiden hinnoissa on lievää korotuspainetta, jotta liikevaihtoa ja kannattavuutta
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.
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6. Tanssit ja muut huvi- ja juhlatilaisuudet
Alkavan kauden aikana järjestetään valikoiden 3-4 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 3.4. klo 19 Pääsiäistanssit, orkesterina Rainer Bollström ja Graniitti yhtye,
• su 4.7. klo 13 (varalla su 11.7. klo 12) Voiman kesäjuhlat, joita pyritään uudistamaan siten
että piha-alueelle kutsutaan valikoiden ulkopuolisia myyjiä, kuitenkin perinteitä kunnioittaen,
• la 11.9 klo 19 Syystanssit, artistina Pepe Enroth, ks. tanssisuunnitelma
• la 30.10. klo 19 Kekri-tanssit, orkesterina Norolan Pojat, ks. tanssisuunnitelma
• su 7.11. klo 13 Isänpäivälounas (Okra) tai klo 14 ohjelmalliset Isänpäiväkahvit (VäVo)
Voimantalon salissa, (suunnitelmat varmistuvat myöhemmin)
• la 27.11 (varalla la 4.12.) klo 17 Voiman pikkujoulut, glögi, ohjelmaa, jouluillallinen,
joulupukki, kahvit,

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 vaikuttamaan Oriveden kaupungin ja sen liikuntatoimen suuntaan siten, että Västilän
urheilukentän perusparannukseen ja välinevarusteluun varattaisiin rahaa kaupungin
vuosien 2022 ja 2023 budjetissa VäVo:n syksyllä 2020 tekemän perusparannusehdotuksen
mukaisesti.
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).
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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 frisbeegolfradan sekä uimarannan siisteyden ja 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,
maratonin ja tanssien järjestämisessä johtokunta toimii keittiötoimikunnan apuna
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Pyritään markkinoimaan Voimantaloa harrastuspaikkana Osko:n kurssitoiminnan lisäämiseksi
syyskaudelle 2021 – kevät 2022 yhdellä tai kahdella, mieluimmin jollain kädentaidon ja / tai
tietotekniikka / atk-kurssilla kuntotanssin ja kuntopiiri lisäksi.
Aktivoidaan tiedottamista ulkoliikunta-aktiviteettien kirjaamiseksi kuntovihkoihin.
Aktivoidaan ja viimeistellään suunnitelma valmistaa seuralle uusi nykyaikainen, mutta
perinteitä kunnioittava veryttelypuku.
Seuralla on käytettävissään 8 kortillista järjestyksenvalvojaa. Kahden – kolmen uuden
järjestyksenvalvojan tai kertauskurssin suorittavien kurssikustannukset korvataan
kohtuullisessa määrin niille, jotka sitoutuvat seuran tilaisuuksissa ko. tehtäviin.
Tapahtumien- 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
Tapahtumista ilmoitellaan myös ilmaisella Tapahtumainfo.fi -sivustolla
Voimantalon käyttövarausten hintaan sisältyvät siivouspalvelujen suorittamiset tarjotaan
pääasiassa Osuuskunta Työjuhdille, Orivesi.

8. Yhdistyksen talous
Yhdistyksellä oli tilikauden alkaessa koronasta huolimatta kohtuullisesti käyttövaroja seuran
välttämättömien menojen kattamiseen kevätkuukaudelle, koska aivan vuoden lopulla 2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ns. seurantalojen korona-avustusta 3.500 € pakollisten
tilojen ylläpito ja kunnostuskustannusten peittämiseksi. Korona-avustuksen ehtoihin kuulu
kuitenkin kuluseuranta maaliskuun 2021 loppuun asti.
Myös osa kaupungin syksyllä 2020 myöntämästä ja maksamasta 9.000 € väliaikaislainasta
julkisivu- ja kattohankkeen loppuun saattamiseksi odottaa vielä hankkeen loppukustannusten
maksamista.
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Kevätkaudella kaupungin liikuntatoimen toimintakorvaus ja maratonin mahdollinen tuotto ovat
seuran urheilu- ja liikuntatoiminnan kulujen selkärankana. Frisbeegolf-radan viimeistely vaatii
vielä jonkin verran rahaa, kuluihin haetaan uudelleen Minela-säätiöltä avustusta.
Liikuntatoimen kanssa tehdään vuoden aikana sopimus frisbeeradan ylläpitämisestä korvausta
vastaan.
Talon ylläpitokulut v. 2021 (sähköt, vakuutusmaksu, lainan kuukausilyhennykset, jätehuolto,
nuohous, valokaapeliverkko ja puhelin) tulevat jälleen olemaan yhteensä vähintään 13.000 €,
joista kuitenkin alkuvuoden osa (31.3. saakka) voidaan kattaa seurantalojen koronaavustuksella ja myös mahdollisesti Oriveden kaupungilta anottavalla korona-avustuksella.
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.
Esimerkin omaisesti Voimantalon energian kulutus (n.4.000 €) voidaan lähes kokonaan hoitaa
Voiman kesäkioskin tuotoilla sekä seuran kertyvillä jäsenmaksutuotoilla. Sen vuoksi
jäsenmäärän ylläpitämisellä ja jäsenmaksun mahdollisimman kattavalla keräyksellä on erittäin
suuri merkitys.
Tärkeää lisä Voimantalon ylläpidon kuluihin toivotaan saatavan tänäkin vuonna Tunkelon
säätiöltä. Tammikuussa haetun avustuksen saaminen turvaisi nykyisen ja suunnitteilla olevan
kristillissosiaalisen ja muun harrastustoiminnan toteutuksen. Tänä vuonna tuota avustusta
haetaan myös mahdollisen vessojen saneeraushankkeen omarahoituksen avuksi.
Mikäli Suomen kotiseutuliitolta syyskuussa 2020 anottu lattian kunnostusavustus (5.000 €)
saadaan, siihen tarvitaan kunnostuksen toteutuessa n. 2.000 – 2.500 € myös omaa rahoitusta,
josta ainakin osaan haetaan myös muuta yksityistä avustusta.
Yhdistyksen käytössä oleva OP Kassan maksupääte ja Checkout-maksupalvelut siirtyvät Netskonsernin omistamalle Paytrailille entisin ehdoin, mikäli Finanssi-valvonta hyväksyy
yrityskaupan. Maksupäätettä käytetään erityisesti kioskimyynnissä, mutta myös soveltuvin
osin Voimantalon kahvilassa sekä Västilän maraton ja Voima-hölkkäkilpailun rahaliikenteessä.
Västilän Voiman kirjanpito, tilinpäätöksen laatiminen, veroilmoituksen laatiminen sekä
kioskimyyjien palkkojen vienti palkkarekisteriin kilpailutetaan kevään 2021 aikana.
Tarkemmat v. 2021 tulo- ja menoerät on esitetty seuran tulo- ja menoarviossa.
Tulo- ja menoarvioesitys on laadittu kirjanpidossa käytettävien uusien tilikoodien mukaisesti.
Budjetin tulo- sekä kuluerien seurantaa sekä budjetin tarkkuutta on pyritty entisestäänkin
tarkentamaan uudella kulueräryhmittelyllä ja entisten vuosien tilinpäätöstietoja vertaamalla
Talousarvio sisältää olettaman, että vuosikokous hyväksyy uuden vessojen saneeraushankkeen
ja että ELY-keskus myöntää sille Leader-tukea. Talousarvio osoittaa n. 10.000 € ylijäämää,
koska tulopuolelle on otettu optio siitä, että kaupunki myöntää loppuvuodesta hankkeeseen
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haettavan avustuksen suuruisen väliaikaislainan, n. 25.000 €, eikä mahdollista lainasummaa
kokonaan käytetä hankkeeseen v. 2021 aikana.

9. Muuta
Jatketaan aktiivista tiedottamista ja yhteistyötä erityisesti Oriveden Sanomien kanssa.
Koska Oriveden Sanomat on siirtynyt myös SUN-radion omistaman Pirmedian
omistukseen, pyritään kokeilemaan ja saamaan edullista ”radioaikaa” myös SUN-radion
aalloilla. Pienemmissä ilmoitteluissa käytetään OS:n MeNyt palstaa, joka näkyy tarvittaessa
valinnan mukaan myös muissa Pirmedian printtilehdissä.
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 2021 -lehdessä, muuta maksullista
mediamainontaa ei tänä vuonna toteuteta.
Pyritään saamaan valtakunnallisiin medioihin, kuten Aamulehti, Keskisuomalainen,
Maaseudun tulevaisuus tai Tampereen Radio jokin juttu seuran toiminnasta, painopisteenä
esim. Västilän maraton.
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).
Erityisesti Facebookin käyttöä Västilän Voiman tilaisuuksien ja Voimantalon markkinoinnissa
kehitetään ja aktivoidaan.
Seuran virallinen 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 ElmoNet Oy
(entinen Pohjois-Hämeen puhelin), rekisteröitynyt verkko-osoitevälittäjä.
Seuran kotisivujen ylläpito jatkuu Jussi Kirjasniemen toimesta ja hänen omalla palvelimellaan.
Seuran puhelinnumero on 040 9375 882 / puheenjohtaja.

Västilässä 14. päivä helmikuuta 2021

VÄSTILÄN VOIMA ry:n johtokunta
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