
Varkauden Urheiluseurat ry –  
järjestön toiminta ammattiin valmistuneen nuoren 
oppisopimusopiskelijan silmin 

 

Tämä toimintakuvaus, sisältää Varkauden Urheiluseurat ry:n toimintojen esittelyä ja järjestön 
toimintaperiaatteita. 
 
Toivon, että järjestön toiminta, sekä periatteet sen takana, selkenevät kirjoitukseni myötä. 
 
 
Järjestön perustaminen 
 
Varkautelaisten liikunta- ja urheiluseurojen laaja-alainen yhteistyö käynnistyi 14.3.1990. Mukaan lähti 12 
seuraa.  
 
Paikalliset seurat tahtoivat saada osansa Varkaudessa järjestettävien asuntomessujen tuotosta, joiden 
tiedettiin kohentavan kaupungin taloutta. Seurat tekivätkin Varkauden kaupungille tarjouksen, jossa he 
tarjoutuivat hoitamaan pysäköintijärjestelyt, lipunmyynnin sekä vartioinnin.  
 
Hankkeeseen suhtauduttiin myönteisesti seurojen, sekä kaupungin suunnalta. 
 
Idean isä, Hannu Kiminkinen, toivoi 27.4.1990 julkaistussa Warkauden Lehden artikkelissa, että mukaan 
saataisiin 20 paikallista urheiluseuraa. Samaisessa artikkelissa arvioitiin, että tuotto olisi ollut 400 000 – 
700 000 markkaa. Kun asuntomessut järjestettiin vuonna 1991, mukana oli n.  25 seuraa ja tuotto ylitti 
kaikkien odotukset, summalla 780 000 markkaa. 
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n toiminta virallistettiin Taipaleen Tanssipaviljongilla 7.10.1993. 
 
Seura sai samana vuonna myös oman tunnuksensa. Tunnuksen suunnitteli tuolloin 15-vuotias Kirsi 
Kaarilampi. Hän osallistui teoksellaan piirrustuskilpailuun, joka järjestettiin yhdessä Varkauden 
kaupungin koulujen ja Warkauden Lehden kanssa. Hänelle myönnettiin myös huomionosoituksena 
järjestön ensimmäinen pöytäviiri. 
 
 
Toimintaperiaatteet 
 
Järjestön tarkoituksena on rakentaa ja ylläpitää varkautelaisten seurojen yhteistyötä, sekä toimia 
paikallisten seurojen tuki- ja edunvalvontaorganisaationa. Järjestö pyrkii toiminallaan edistämään 
Varkauden kaupungin liikuntakulttuuria ja nuorisotyötä. 
 
Näihin tavoitteisiin päästäkseen, järjestö on järjestänyt erilaisia urheilu- ja muita kulttuuritapahtumia. 
 



Näistä mainitakseni esimerkiksi Junnuleirit, jotka ovat olleet 1999 alusta saakka suosittuja tapahtumia 
alakouluikäsille lapsille. 
 
Yhdistyksen toiminta ei perustu taloudellisen voiton tavoitteluun, vaan puhtaasti siihen, että järjestö 
pyrkii hankkimaan omat varansa toimintansa pyörittämiseen järjestämillään palveluilla sekä 
toiminnoilla. Näistä lisää alla. 
 
Jäsenyhdistykset 
 
Varkauden Urheiluseurat ry on kasvanut vuodesta 1990 räjähdysmäisesti. Miltei 20:n vuoden aikana 
jäsenyhdistysten määrä on noussut 65:een. Edustettuina on lajeja laidasta laitaan, ja tämä lista kattaa 
kaikki paikalliset liikunta- ja urheiluseurat.  
 
Järjestön vuosittainen jäsenmaksu on ollut 20 euroa. 
 
 
Päätöksenteko ja kokoukset 
 
Järjestöllä on vuosittain normaalisti kaksi sääntömääräistä kokousta. 
 
Kevätkokouksessa 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkastajat, ääntenlaskijat sekä kaksi 
-  (2) pöytäkirjantarkistajaa 
-  esitetään hallituksen kertomus järjestön toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta 
-  esitetään järjestön tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto 
-  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
-  käsitellään kevätkokoukselle sääntöjen edellyttämällä tavalla tehdyt esitetyt esitykset 

 
Syyskokouksessa 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkastajat, ääntenlaskijat sekä kaksi 
(2) pöytäkirjantarkistajaa;  

- päätetään järjestön hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille 
jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista;  

- valitaan joka kolmas vuosi ja kaikki kerrallaan järjestön hallituksen puheenjohtaja, 
- varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta hallituksen jäsentä;  
- valitaan järjestön tilintarkastajat ja varatilintarkastajat 
- päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista 
- hyväksytään järjestön toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten 
- käsitellään syyskokoukselle sääntöjen edellyttämällä tavalla tehdyt esitetyt esitykset. 

 
Varsinaisille kokouksille voivat tehdä esityksiä järjestön jäsenyhdistykset sekä järjestön hallitus. 
 
Hallituksen tehtäviin kuuluu järjestön edustaminen, johtaminen, jäsenistä päättäminen sekä 
omaisuuden hallinnointi. 
 
Hallituksen puheenjohtajana on alusta alkaen toiminut Hannu Kiminkinen. 
 
 



Varainhankinta 
 
Varkauden Urheiluseurat ry harjoittaa toimintaa monilla eri osa-alueilla, joilla se rahoittaa toimintaansa. 
 
Alla mainittuna järjestön suosituimpia palveluja, joilla toimintaa rahoitetaan. 
 
Asiointipalvelu Kauppakassi 
Kauppakassi-palvelu perustettiin vuonna 2001. Kauppakassin ideana on, että asiakas tekee sopimuksen 
valitun kaupan, sekä järjestön kanssa.  
 
Asiakkaan kanssa sovitaan ajoista, jolloin hänen kanssaan laaditaan ostoslista, ja järjestön työntekijät 
hoitavat ostokset hänen puolestaan, sekä toimittavat nämä kotiin saakka.  
 
Asiakaskunta koostuu pääasiassa vanhemmista, liikuntarajoitteisista asiakkaista. Kauppakassin 
asiakkaista noin 90 % kuuluu ostopalvelusopimuksen tai yleisen edunvalvonnan piiriin. 
 
Kotitalkkarit 
Kotitalkkaritoiminta käynnistyi vuoden 2003 alussa. Palvelun tarkoituksena on auttaa asiakkaita kodin 
askareissa. Esimerkiksi lumenluonnissa, nurmenleikkauksessa sekä pienissä korjauksissa. Vuosien 
mittaan mukaan on tullut myös muuttoapu tarvittaessa. 
 
Siivouspalvelu 
Siivouspalvelu perustettiin vuonna 2004. Siivouspalvelussa asiakkaan kanssa sovitaan aika kodin, tai 
muun kohteen siivouksesta. Palvelun asiakaskunta koostuu lähinnä ikäihmisten kotitalouksista. 
Siivoukset tehdään asiakkaan omilla tarvikkeilla. Normaalien siivouksien ohella myös ikkunanpesut ja 
muut harvemmin tehtävät siivoustyöt hoidetaan, näistä tulee sopia etukäteen. Siivoukset hoidetaan 
pareittain, ja kiertäviä pareja on yleensä 5 kappaletta.  
 
Asiakaskäyntejä tulee vuodessa noin 3000. 
 
Kirpputori Kimppa-Kirppis 
Kimppa-Kirppis sijaitsee samoissa tiloissa kun järjestön nykyinen toimisto. Kirpputorilta asiakkaan on 
mahdollista vuokrata itselleen myyntipöytä, jossa myydä tuotteitaan.  
 
Tuotteiden myynti on valvottua, ja pöytiä on runsaasti.  
 
Kirpputorin pöydät ovat usein varattuja pidemmäksi aikaa, joka kertoo myyntipaikan suosiosta. 
 
Järjestöllä on myös monia muita toimintoja, joista voit lukea lisää Varkauden Urheiluseurat ry:n 
internetsivuilta osoitteessa: www.varkaudenurheiluseurat.fi 
 
 
Työllistämisprojektit 
 
Järjestö järjestää ja ylläpitää projekteja, joiden turvin voidaan tuottaa yllämainittuja, sekä muita 
palveluja jäsenyhdistyksille ja yksityisille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toiminnalle anotaan 
taloudellista tukea.  
 

http://www.varkaudenurheiluseurat.fi/


Tuen myöntäjinä toimivat Pohjois-Savon Työ- ja Elinkeinokeskus, yhdessä Varkauden kaupungin kanssa. 
Tällä hetkellä tämä projekti on nimeltään ”Är-yyt välittää”. 
 
 Är-yyt välittää projektin tavoitteena on työllistää yhdistyksiin ensisijassa pidempään työttömänä olleita 
henkilöitä. Lisäksi järjestösektorille oppisopimuksen turvin työllistettyjen, pääasiassa 
pitkäaikaistyöttömien, sekä heidän työnantajiensa ohjaaminen kuuluu vahvasti projektin toimenkuvaan. 

  
Är-yyt välittää hankkeen toimenkuvaan kuuluu myös ilmaisten työnantajien neuvonta- ja 
palkanlaskentapalvelujen antaminen varkautelaisille seuroille ja yhdistyksille. Tätä palvelua tulevat 
jatkossakin saamaan myös muut kuin liikunta- ja urheiluseurat.  Vuosien saatossa tämän palvelun 
piirissä on ollut yli 80 eri yhdistystä.  

 
Varkauden Urheiluseurat ry on viime vuosina työllistänyt omissa toiminnoissaan vuositasolla 
erikestoisiin työsuhteisiin n. 100 – 120 henkilöä.  
 
Projektilla on omat toimihenkilönsä, joita ovat projektijohtaja, kaksi työvalmentajaa, sekä palkkasihteeri. 
 
 
Kuvapaja-toiminta 
 
Vuonna 2009 aloitettiin jäsenyhdistyksille maksuttomana palveluna vanhojen valokuvien ja filmien 
kääntäminen digitaaliseen muotoon. Palvelulle on ollut kysyntää todella paljon, ja palaute on ollut 
hyvää.  
 
Työntekijät kuvapajalla tekevät mm. kaitafilmien ja VHS-kasettien muuttamista DVD-muotoon sekä 
valokuvien ja leikekirjojen skannausta. Palvelun asiakkaina on ollut myös yksityisiä, joiden aineistona on 
ollut esimerkiksi häävideointeja. Yksityisille tehdyistä töistä peritään nimellinen korvaus. Tällä katetaan 
mm. tallennusmateriaalien kuluja. 
 
 
Nuorten liikunnan edistäminen 
 
Järjestö järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vuosittain 3 Junnuleiriä. Leirit ajoitetaan kesä-, 
syys- ja hiihtolomille, jotta osallistujien olisi vaivatonta osallistua. Leireistä peritään nimellinen korvaus, 
joilla hoidetaan leireillä työskentelevien palkkaaminen. 
 
Vuoden 2009 aikana lanseerattiin myös Liikuntakortti, joka mahdollistaa ilmaisen, sitoutumattoman 
osallistumisen mihin tahansa paikallisen urheiluseuran liikuntatoimintaan viisi kertaa lajia kohti. 
 
Kortin haltija on myös vakuutettu tapaturmien varalta. Kortti on toteutettu yhteistyössä vakuutusyhtiö 
Tapiolan, sekä Warkauden Lehden kanssa. 
 
 
Koulutukset ja kurssit 
 



Varkauden Urheiluseurat järjestää vuosittain useita kursseja ja koulutuksia. Näitä koulutuksia ovat mm. 
järjestyksenvalvojan perus- ja kertauskurssit. Osallistujina ovat useimmiten paikallisten yritysten 
työntekijät (esim. Ravintolat), sekä jäsenyhdistysten työntekijät. 
 
 
Oma näkemykseni järjestön toiminnasta 
 
Mielestäni on ihailtavaa huomata, kuinka pitkäjänteisellä yhteistyöllä saadaan aikaan jotain, josta kaikki 
hyötyvät. Nuorten liikuntaharrastuksen tukeminen on mielestäni tärkeää, ja tässä Varkauden 
Urheiluseurat ry on onnistunut mainiosti. 
 
Työllistämisprojektit auttavat myös kaikkia osapuolia. Työtön, mahdollisesti nuori henkilö saa hyvän 
mahdollisuuden ansaita arvokasta työkokemusta eri työalueilta ja samalla hänen taloutensa kohenee.  
 
On ollut ilo olla näkemässä kuinka paljon erilaisia ihmisiä, tapahtumia sekä töitä, mahtuu niihin miltei 
viiteen vuoteen, jotka olen itse ollut työllistettynä järjestöllä.  
 
Järjestö on mielestäni senverta vakaalla pohjalla, etten näe syytä miksi sen tarvitsisi pelätä esim. 
rahoituksen loppumista. 
 
Toki uudet työvoimapoliittiset lakiesitykset saattavat viedä pohjaa työllistämisprojekteilta, muidenkin 
kuin Varkauden Urheiluseurat ry:n, mutta en tahdo ymmärtää miksi näin tehtäisiin. 
 
Yhteistyöllä eteenpäin! 
 
 
JANNE PUTKONEN 
Janne Putkonen 
oppisopimusopiskelija, ammattiin valmistunut 
 
 
Lisää järjestön toiminnasta: 
Varkauden Urheiluseurat ry: www.varkaudenurheiluseurat.fi 
Är-yyt välittää-projekti: www.varkaudenurheiluseurat.fi/ar-yyt.php 
Leirit ja kurssit: www.varkaudenurheiluseurat.fi/toimintaa.php 
 
Tietolähteet: 
www.varkaudenurheiluseurat.fi 
2004 - 2008Järjestön toimintakertomukset  
Järjestön esitteet 
Lehtiartikkelit järjestön toimitilojen seinillä 
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