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1. Yleistä
Kulunut kausi oli seuran 107. toimintavuosi.
Toimintakausi jatkui poikkeuksellisena edellisen vuoden tapaan v. 2020 alkaneen
koronaviruspandemian vuoksi. Tartuntaherkän koronaviruksen vuoksi Voimantalon
käyttöä ja urheiluaktiviteettejä jouduttiin tämänkin vuoden aikana osittain
rajoittamaan. Voiman kuntopiiri sekä kuntotanssikurssi (Oskon kursseja) peruuntuivat
kevätkaudella. Myös Pääsiäistanssit ja Syystanssit jouduttiin perumaan.
Pandemia helpotti kuitenkin keväällä jonkin verran, jolloin mm. Västilän maraton ja
puolimaraton pystyttiin järjestämään, samoin kesäjuhlat järjestettiin jo normaalisti.
Muutamat keväälle tehdyt alustavat juhlavaraukset menivät peruutukseen, mutta kesän
aikana kuitenkin pystyttiin järjestämään muutamat perhejuhlat ennakkovarausten
mukaisesti.
Korona alkoi kuitenkin taas alkusyksystä voimistua ja levitä, jolloin mm. suunnitellut
syystanssit peruttiin.
Voiman kesäkioski voitiin pitää avoinna suunnitellusti, kuitenkin koronasta johtuneita
varotoimenpiteitä noudattamalla. Kesäkioskikausi onnistui erinomaisesti, kesämyyjinä
oli yht. 5 koululaista, lämpimästä kesästä johtuen kioskilla tehtiin taas myyntiennätys.
Toimintakausi oli koronasta huolimatta Voimantalon korjaustoiminnan ja urheilumuotojen monipuolistamisen osalta kuitenkin onnistunut. Edellisenä vuonna
käynnistetty Voimantalon katto- ja julkisivuhanke saatiin suunnitellusti päätökseen.
Tämän vuoden työpanoksenahan oli talon päätyihin sekä takapuolelle suunniteltujen
yhteensä neljän katoksen rakentaminen.
Alkutalvi oli melko luminen ja syksyllä 2020 asennetut, hankkeeseen kuuluvat
lumiesteet hoitivat hyvin tehtävänsä kovasta lumikuormasta huolimatta.
Voimantalon katto ja julkisivuhanke saatiin heinäkuun loppuun mennessä valmiiksi
ja ELY:n lopputarkastus tehtiin elokuussa.
Uusi hankesuunnitelma Voimantalon vessojen saneerauksesta ja jäähdyttävien
ilmalämpöpumppujen asennuksesta valmisteltiin kevättalven aikana Kantri ry:lle ja
siihen saatiinkin Kantrin myönteisen puollon jälkeen, n. 6 kk:n odottelun jälkeen
Pirkanmaan Ely:ltä myönteinen päätös haetussa laajuudessa.
Syyskuussa 2020 Suomen kotiseutuliitolta anottua kunnostusavustusta Voimantalon
isojen tilojen lattioiden kunnostushiontaan ja lakkaukseen ei saatu vieläkään
Avustusta päätettiin kuitenkin anoa vielä udelleen syyskuun lopulla. Päätös tulee
alkavan toimintavuoden keväällä.
Liikuntapuolella merkittävä saavutus oli kesällä 2020 käyttöönotetun frisbeegolfradan
viimeistely heinäkuun loppuun mennessä. Radalle tehtiin vielä jonkin verran
lisäojitusta ja radalle ajettiin lähes koko matkalta sahanpurukerros. Myös edellisen
vuoden jäljiltä jääneet radan viereiset risukot kerättiin kasoille ja haketettiin radalle.
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Risujen keräämistyö suoritettiin kahden Voima-nuoren toimesta kesäkuussa HLU:n
kautta saadun OKM:n nuorten kesätyöllistämistuen avulla.
Kaupungin liikuntatoimi osallistui radan viimeistelykustannuksiin ojien kaivattamisen
osalta. Maapohjan käyttösopimusta yhteistyössä maanomistajien ja kaupungin
liikuntatoimen kanssa ei kuitenkin saatu vielä laadittua.
Voimantalon pysäköintialueelle asennettiin kesällä pysäköintiä ohjaavat
liikennemerkkiopasteet. Piha-alueen lumityöt hoidettiin edelleen Hannu Lemmetyn
toimesta talkootyönä, eikä niistä syntynyt siten kustannuksia.

2. Jäsenmäärän kehitys
Jäsenmaksu päättyneellä kaudella oli 10 €. Seuran jäsenmäärä v. 2021 alkaessa oli
303. Päättyneen vuoden kuluessa uusia jäseniä liittyi 12, vuoden lopulla poistettiin
jäsenrekisteristä 8 sellaista henkilöä, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa toistuvasti
(3 v.) maksamatta. Lisäksi 1 henkilöä on eronnut ja 3 henkilöä kuollut.
Vuodelle 2022 siirtyy 303 jäsentä, joista ainaisjäseniä on 55. Jäsenmäärä on siis
pysynyt vuoden aikana samana. Jäsenmaksujen ”karhuaminen” loppuvuodesta tuotti
tänäkin vuonna tulosta. Toimintavuoden tavoitteeksi asetetussa jäsenmäärän
nostamisessa ei onnistuttu, mutta jäsenmäärä pysyi kuitenkin edellisen vuoden tasolla.
Jäsenmaksujen maksaminen jäi jonkin verran edellisen vuoden tasosta. Jäsenmaksujen
tuotto oli noin 1.800 €.

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 Nico Näkkilä ja Marko Tuominen.
Seuran kirjanpito on johtokunnan päätöksellä eriytetty rahastonhoitajan tehtävistä.
Kirjanpidon suorittaminen päätettiin vuoden alkupuolella siirtää Eräjärven
Kehittämisyhdistykseltä asiointipalvelu Tarja Tounaan (Tounas) suoritettavaksi.
V. 2021 budjetti laadittiin (v. 2020 tapaan) noudattamaan pääosin kirjanpidon
tilikoodeja selkeyttämään kulu- ja tulovertailua jatkossa. Rinnan tilikoodien kanssa
budjetissa näkyvät myös pankin maksuviitteet helpottamassa kirjanpitäjän työtä tuloja menotapahtumien ohjaamisessa oikeille tileille ja alentamaan pankin palvelumaksuja.
Seuran toiminnantarkastajina toimivat Raija Pohjanheimo ja varahenkilö Marjo
Jaakkola, Tapio Nikulaisen ollessa estynyt. Toinen varahenkilö oli Osmo Lehtonen
Vuoden aikana pidettiin yksi yleinen kokous (vuosikokous), johtokunta piti
yhteensä 9 kokousta.
Västilän Voima ry:n liikunta-aktiviteettejä on hoitanut sisäliikuntajaosto,
yleisurheilujaosto ja kuntoliikuntajaosto. Jaostojen määrä ja laatu näyttäisi nyt olevan
seuran toimintaan sopivat.
_____________________________________________________________________________ 3
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

Keittiötoimikunnan kantavina voimina ovat toimineet Marjatta Ylönen ja Lea
Tuomaala. Koronasta huolimatta keittiötalkootöitä kertyi kohtalainen määrä, niistä
eniten työllistivät maraton, kesäjuhlat sekä Voiman omat pikkujoulut, missä
suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi n. 5-6 aktiivista Voima-emäntää.
Maratonin ja kesäjuhlien suunnittelu ja toteutus tehtiin johtokunnan toimesta
puheenjohtajavetoisesti.
Voimatoimikunta ei ole alkuvuodesta pitänyt varsinaisia kokouksia, joulukuussa
pidettiin kuitenkin alkavan vessaremontin suunnittelupalaveri saunottelun merkeissä.
Kirjattuja talkootyökertoja Voimatoimikunnalle kertyi vuoden aikana yhteensä 23,
talkootyötunteja syntyi yht. 513, niistä suurin osa Voiman katto- ja julkisivuhankkeen
vuoksi.
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 35 - 40 € kuukaudessa. Varsinaisten pankkipalveluiden lisäksi
Osuuspankki on kauden aikana sponsoroinut maratonia sekä myöntänyt kioskimyyjien
kesätyötukea seuralle muutaman viime vuoden tapaan.

4. Urheilu- ja kuntoliikunta
Yleistä:
V. 2021 toimintasuunnitelmaan kirjattiin ”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”. Tämän tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen
toimintavuonna vähintäänkin tyydyttävästi. Toisaalta tuollaista tavoitetta ei voi asettaa
vain yhdelle vuodelle, koska pyrkimys parhaimmillaan on sen laatuinen, että se
”pysyy ja paranee”. Erityisesti sosiaalisen toiminnan puolella saavutettiin merkittävä
päänavaus, kun Voimalle saatiin Oskon kurssitarjontaan liittyen elokuvakerho, tosin
vain 3 kertaa syyskauden aikana. Elokuvakerhon toteutuksessa hyödynnettiin
Pomoottorin tuella hankittua salin suurata valkokangasta sekä dataprojektoria.
Maratonin edellisen vuoden (2020) erittäin matalan osallistujamäärän ei annettu viedä
uskoa ja kilpailun toteutus siirrettiin perinteisen toukokuun alun sijasta kesäkuun
puoleen väliin. Lieneekö ajankohdan siirrolla vai koronan patoamalla
osallistumistarpeella ollut osuutensa, mutta osanottamien määrä nousi pitkästä aikaa.
Osanottajamäärä oli yhteensä 50 ilmoittautunutta juoksijaa, merkillepantavaa oli, että
erityisesti kokomaratonille osallistuneiden määrä lisääntyi huomattavasti.
Taloudellisesti maraton nousi reilusti plussalla, kiitos sponsoreiden ja kohonneen
osanottajamäärän. Osanottajamäärän noususta johtuen vahvistui halua jatkaa
maratonien järjestämistä vielä toistaiseksi, tavoitteena 40 järjestettyä maratonia.
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Kauden kuluessa tehtiinkin päätös maratonin järjestämisestä kesäkuun puolessa
välissä 2022.
Lasten perinteiset urheilukilpailut saatiin järjestettyä jälleen kesäjuhlien yhteydessä,
osanottajia 27. Lasten urheilukoulua (vk. 29 tai 30) ja siihen liittyvää kisaa ei saatu
järjestettyä valmentaja- / vetäjäpulan vuoksi.
Voima-hölkkä juostiin jälleen normaali aikaan, osanottajia nyt edellisvuosia
vähemmän, vain 11. Positiivista oli se, että kilpasarjassa oli entistä enemmän
osallistujia, yht. 10. Perhesarjassa siis vain yksi osallistuja.
Sekä Västilän maratonin että Voima-hölkän markkinoinnissa käytettiin Juoksijalehden sähköistä kilpailukalenteria.
Tärkeimmät Voimantalon sisäliikuntamuodot Kuntotanssi ja Kuntopiiri toteutuivat
kevätkaudella vain osittain kuntopiirin osalta, kuntotanssi oli kokonaan koronan
vuoksi tauolla. Syyskaudella sekä kuntotanssi että kuntopiiri saatiin toteutettua aivan
täysimääräisenä ja yllättävän suurella osanottajamäärällä. Kuntopiiriin saatiin uusi
jämäkkä vetäjä Hilkka Karppanen, kuntotanssikurssia veti tuttuun tapaan Kalle
Lankinen.
Vaihtoehtoisina sisäliikuntamuotoina sulkapallon harrastaminen on vakiinnuttanut
paikkansa Voimantalon salissa, pienellä, mutta sitäkin tasokkaammalla ryhmällä.
Uutena ryhmäpelimuotona toissa vuonna aloitettu Boccia-peli odottaa edelleen ns.
läpimurtoaan koronan vuoksi.
Viisi vuotta sitten aktivoitu kuntovihkojen käyttö kävely-, pyöräily- ja hiihtosuoritusten kirjaamiseen keräsi taas runsaasti harrastajamerkintöjä.
Kirjatut suoritukset lisääntyivät edellisvuodesta. Kuntosuorituksia, jotka vastaavat
kukin n. 5 km liikuntasuoritusta, kirjattiin ko. vihkoihin vuoden aikana yht. 685
suoritusta, mikä vastaa n. 3425 km matkaa. Lisäystä edelliseen vuoteen 255 oli
suoritusta eli n. 1.275 km. Suorituksen kirjanneita henkilöitä oli yht. n. 20 eri hlöä,
joista selvästi erottuvan kärjen muodosti 5 henkilöä.
Postilaatikoiden sijainti löytyy Voiman kotisivujen ”Reittejä ja paikkoja” välilehdeltä.
Voima-frisbeegolfradan käyttö on edelleen noussut, ja rata on joistain runsaista
sadejaksoista huolimatta pysynyt hyvässä kunnossa. Radan myöhässä olleet
opastustaulut saatiin keväällä asennettua paikalleen.
Päättyneen vuoden aikana Västilän urheilukenttää on hoidettu edelleen Kai
Vainikkalan toimesta Oriveden liikuntapalveluiden kanssa tehdyn sopimuksen
perusteella. Talvi 2020–21 oli kohtalaisen hyvä lumitalvi, joten kevättalvella 2021
hiihtolatuja ylläpidettiin Voimalta Längelmäen kirkolle, erityisesti frisbeeradan pohja
toimi hyvänä ja vilkkaasti käytettynä latuna
•
•

Kilpailut ja harjoitukset 2021
su 4.7. lasten yleisurheilukilpailut Voiman kesäjuhlien yhteydessä, tulokset liite 2.
vk 29 - 30 lasten ohjattua urheilukoulua ja yleisurheilukilpailua Voiman kentällä ei
järjestetty vetäjäpulan vuoksi
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•

la 12.6. järjestettiin Västilän XXXVIII maraton ja puolimaraton. Kilpailusarjat, muut
kilpailutiedot ja tulokset on esitetty erillisillä liitteillä, liite 3.
Maraton siirrettiin kesäkuulle, mikä tunti olevan aiempaa parempi ajankohta.
kesä-, heinäkuussa perjantai-iltaisin urheilukentällä ”potkupalloa”.
la 17.7. leikkimielinen pesäpalloturnaus Leppäkoskella Mäkimaan Muhkua vastaan,
voitto 11-5.
su 1.9. Voiman hölkkä. Kilpailuesite ja tulokset liitteenä, liite 4.
la 11.9 osallistuminen Mäkimaan Muhkun ympäristöpyöräilyyn, Leppäkosken
suuntaan.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Muut liikuntatapahtumat Voimantalolla:
kevätkaudella sekä Västilän kuntotanssi että kuntopiiri tauolla koronan vuoksi,
syykaudella keskiviikkoisin klo 18 - 19 kuntopiiri osana Oskon kurssiohjelmaa.
Jumppakertoja yht. 7, niissä yhteensä 15 ilmoittautunutta osallistujaa, keskimäärin n.
12 - 15 joka kerta, uutena vetäjänä Hilkka Karppanen.
syyskaudella maanantaisin klo 19.30 – 21 kuntotanssikurssi Oskon kurssiohjelmaan
liittyen. Vetäjänä kevätkaudella toimi Kalle Lankinen. Osanottajamäärä oli
maksimissaan.
kevät- ja syyskaudella Voimantalolla viikonloppuisin mahdollisuus perheliikuntaan
(sulkapallo ja / tai pöytätennis tai boccia).
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 heti koulujen päätyttyä eli sunnuntaina 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, Juhannuksesta alkaen ja heinäkuussa 15 - 21
viikonloppuisin kesäkuu klo 12 – 20, Juhannuksesta alkaen ja heinäkuussa 12 - 21
elokuussa perjantaisin (vk 31 ja 32) klo 16 – 20, viikonloppuisin klo 12 - 20

Kioskimyynti hoidettiin kesä- ja heinäkuun sekä myös elokuun alun ajan viiden
palkatun koululaisen työpanoksella. Kesämyyjien palkkaamisen mahdollisti osaltaan
Pohjois-Hämeen Osuuspankin kesätyötuki ja Oriveden kaupungin työllistämistuki
yhden myyjään palkkakuluihin. Lisäksi LC-Längelmäen Leidit myönsi henkilökohtaiset kesätyöstipendit neljälle myyjälle. Kokemukset ja palaute myyjistä ja
myyntijärjestelystä olivat erittäin positiivisia. Elokuun loppupuolella myyntityö
hoidettiin talkootyönä. Yhteensä kioski oli avoinna n. 420 tuntia, mistä palkattujen
myyjien osuus 400 tuntia.
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Juomien, makeisten ja jäätelöiden hinnat pidettiin aiemman vuoden tasolla.
Kesän myynti nousi edellisestäkin vuodesta reilusti mm. lämpimän kesän, mutta myös
maksukorttipäätteen ansiosta.
Kioskiin ei tarvinnut kuluneena kesänä tehdä investointeja tai suurempia hankintoja.
Seuran puheenjohtaja hoiti kioskin hankinnat, jäätelöiden tilaukset ja vastaanoton.

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

Pääsiäistanssit su 17.4. (Rainer Bollström) peruttiin
Voiman kesäjuhlat su 11.7. n. 180 hlöä
Syystanssit la 11.9 (Pepe Enroth) peruttiin,
Elokuvakerho to 7.10 alkaen 3 kertaa (Katri Sikiö),
Kekri-tanssit la 6.11. (Norolan pojat), n. 55 hlöä
Isänpäivän kakkukahvikonsertti 14.11. (Duo Fantastics), n. 20 hlöä
Västilän Voiman pikkujoulut 5.12. noin 85 hlöä
Uuden vuoden tanssit la 1.1.22 (Pepe Enroth), peruttiin v. 2021 aikana.

7. Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talouteen menopuolella vaikutti tänäkin vuonna eniten Voimantalon
ylläpidon menoerät sekä remonttilainan lyhennykset, yhteensä n. 17.000 €.
Summan sisältyy Voimantalon normaalien ylläpitokustannusten lisäksi myös katto ja
julkisivuhankkeen omakustannusosuus n. 3.000 €.
Taloustilanne pysyi vuoden aikana melko vakaana erityisesti kioskin aiempaa
paremmasta nettotuotosta (n. 3.000 €).
Voimantalon vuokrauksen nettotuotto (siivouskulujen jälkeen) pysyi koronasta
huolimatta edellisvuoden tasolla, (n. 4.000 €). Tarkempi yhteenveto Voimantalon
vuokraussopimuksista on liitteenä, liite 5.
Lisäksi aivan v. 2020 loppupäivinä saatiin OKM:n korona-avustusta seurantalojen
tukemiseen (3.500 €) sekä kevättalvella Oriveden kaupungin yhdistyksille myöntämää
toiminnallista korona-avustusta (2.000 €).
Lisäksi v. 2021 lopulla saatiin toinen myönteinen OKM:n korona-avustuspäätös
seurantalojen tukemiseen (2.200 €). Tämä avustus maksettiin seuran tilille v. 2021
lopulla, mutta on pääosin käytettävissä v. 2022 aikana mutta takautuvasti v. 2021
loppuvuoden sähkölaskujen maksamiseen.
Voimantalon katto- ja julkisivusaneeraushankkeen loppumaksatus (n. 9.200 €) saatiin
tilille syksyllä ja sillä maksettiin Oriveden kaupungin hankkeelle myöntämä
väliaikaislaina pois ajoissa ennen erääntymispäivää.
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Vakaan talouden takuuna oli myös Tunkelon säätiöltä keväällä saatu toiminta-avustus
(3.000 €), Oriveden kaupungin liikunta-avustus (1.500 €), joka tosin oli viime
vuodesta puolittunut sekä myös tavanomaisiin kunnostuskuluihin saatu kaupungin
yleisavustusta (1.200 €).
Huvitilaisuuksien peruuntuessa jonkin verran säästöä syntyi talousarviossa
suunnitelluista lehti-ilmoitusmaksuista sekä ravintolahankinnoista. Tosin säästö oli
näennäistä, kun tilaisuuksista ei syntynyt tuottojakaan.
Kioskin kokonaismyynti oli n. 11.000 €, mutta nettotuottoa vähentää luonnollisesti
myyjien nettopalkkakulut (n. 1.500 €) sekä aiempaa suuremmat tavaroiden ostokulut.
Lainoja, korkoja ja niihin liittyviä kuluja maksettiin ja lyhennettiin vuoden aikana
Pohjois-Hämeen Osuuspankkiin yhteensä n. 4.800 €, mistä summasta korkojen osuus
n. 650 €, lisäksi muita rahoitukseen liittyviä kuluja n. 450 € (tilinhoitomaksut).
Vuoden vaihtuessa pankkilainaa oli jäljellä noin 35.000 €.
Pienempiä tuloeriä oli Västilän Maratonin nettotuotto n. 1.000 €, perinteinen
JarX:n sukkamyynti, joka tuotti tänä vuonna n. 620 €, sekä pikkujoulut 800 €.
Lisäksi Oriveden kaupunki maksoi korvausta yhteistoimintasopimuksesta
häiriötilanteiden varalta 220 €.
Päättyneen toimintavuoden tuotot ja kulut sekä tase näkyvät yksityiskohtaisemmin
erittelyinä tilinpäätösasiakirjasta. Tilikausi oli julkisivuhankkeen omarahoitusosuudesta ja koronan vaikutuksista huolimatta taloudellisesti kohtuullisen hyvä,
ylijäämäksi kirjattiin tilinpäätöksessä poistojen jälkeen noin 5.100 €.

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 varsinaisia kiinteistövahinkoja.
Aktiivista tiedottamista on jatkettu erityisesti Oriveden Sanomissa myös kuluvan
vuoden aikana. Oriveden Sanomien uusi päätoimittaja ja toimitus ovat suhtautunut
edelleen erittäin positiivisesti Västilän Voiman toimintaan, erityisesti Voimantalo
tapahtumiin. Näyttäviä Västilän Voiman toimintaa, Voimantaloa tai Voiman kioskia
koskevia juttuja on julkaistu vuoden aikana jälleen vähintään kymmenessä OS:n
numerossa.
Västilän Voimantalon mainos julkaistiin Oriveden Seudun Matkailu – lehdessä.
Jäsenistöön suunnattua tiedottamista on toteutettu erityisesti ns. Voima-Postin eli
sähköisen jäsentiedotteen avulla, joita vuoden aikana lähetettiin kuusi kertaa.
Voima-posteja on täydennetty lisäksi yksittäisiin asioihin liittyvillä sähköpostiviesteillä. Lisäksi tapahtumista on tiedotettu OS:n edullisella Me Nyt -palstalla.
Johtokunnan sisäistä viestintää on toteutettu kokousten välissä erityisesti
pj:n sähköpostiviesteillä sekä nopeutettuna ”WhatsApp” -ryhmänviestintänä.
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Seuralla on käytössään edelleen 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, 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 Oy, (entinen Pohjois-Hämeen
puhelin). ElmoNet uusii automaattisesti Voiman domainin Viestintävirastolta, kun se
vanhenee. Västilän Voima maksaa kulut suoraan ElmoNetille valokaapelimaksun
yhteydessä.
Västilän Voima ry:n kotisivujen hallinnointia hoitaa edelleen Jussi Kirjasniemi,
puheenjohtajalla on sivuille kirjoitusoikeus. Kotisivujen palvelimena toimii
Kirjasniemen oma palvelin. Kotisivujen osoite on www.vastilanvoima.fi.
Kotisivuja on päivitetty ja muokattu uusien tapahtumien ja tarpeiden myötä erityisesti
paljon puhuvien kuvien muodossa.
Kuluneiden 13 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. Sähköntoimitus siirtyi elokuun lopulla
Vattenfallilta kilpailutuksen jälkeen Tampereen Sähkölaitoksella kaksivuotisella
sopimuksella.
Sähkönkulutuksen reaaliaikaista seurantaa on toteutettu uudistuneella
Elenia Aina – palvelulla. V. 2021 sähkönkulutus oli n. 24.830 kWh. Se on n. 2.960
kWh enemmän kuin edellisenä vuonna. Muutos johtuu joulukuun alkupuolen ja
puolivälin kovista pakkaspäivistä ja osaksi hieman edellistä vuotta (2020)
vilkkaammasta talon käytöstä. Kokonaiskulutukseen sisältyy ElmoNet Oy:n
valokaapelin Voimantalon vahvistinkaapin kulutus, joka v. 2021 oli n. 3.040 kWh.
Vuosien 2012 – 2021 keskiarvokulutus on n. 23.740 kWh. Siihen verrattuna v. 2021
kulutus oli 1.086 kWh ko. ajankohdan keskiarvoa suurempi,

Orivedellä 6. päivä helmikuuta 2022

VÄSTILÄN VOIMA ry:n johtokunta
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Päätykatokset alkavat hahmottumaan

Ikkunalautojen viimeistelyä
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