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Varkauden Urheiluseurat ry  
Kauppakatu 19 
78200 VARKAUS 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 
 
 
Yleistä 
 
Vuosi 2008 tulee olemaan pitkäjänteisesti toimineen Varkauden Urheiluseurat 
ry:n 18. toimintavuosi! Varkauden Urheiluseurat ry pohjaa toimintansa 
varkautelaisen urheilu- ja liikuntaväen ja jäsenyhdistysten väliseen rakentavaan 
yhteistyöhön.  
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n tärkein tehtävä on toimia omien jäsenyhdistysten 
tuki-, edunvalvonta- ja peruskoulutusorganisaationa.  
 
Varkauden Urheiluseurat ry on varkautelaisten liikuntakulttuuria edistävien 
yhdistysten yhteinen kattojärjestö.  
 
20.11.2007 tilanteen mukaan jäsenyhdistyksiä on 65.  
 
Järjestö ei edelleenkään saa mistään yhteiskunnan lohkolta ”korvamerkattuja” 
toimintaeuroja! Kaikki toimintaan, palkkauksiin ja toimistojen ylläpitämiseen 
liittyvät varat on saatava palveluja tuottamalla, projekteja toteuttamalla ja uusia 
hankkeita kehittämällä.  
 
Järjestön perimä jäsenmaksu v. 2008 tulee edelleen olemaan 20 euroa.  
 
Järjestö toimii hyvässä yhteistyössä Varkauden kaupungin eri hallintokuntien 
kanssa.  
 
Järjestö on myös v. 2008 suuri työllistäjä. Vuoden aikana työllistetään eri 
kestoisiin työsuhteisiin n. 120 henkilöä.  
 
Oppisopimuskoulutus näyttelee osaa järjestön myös 2008 toiminnassa. 
Järjestön työntekijät toimivat työnohjaajina oppisopimuksen tehneille henkilölle.  
 
Järjestö toimii siviilipalvelu ja myös yhdyskuntapalvelulaitoksena.  
 
Järjestön suurimpana haasteena tulee olemaan suunnitelmavuoden aikana se, 
että vuosien 2008 – 2112 Är-yyt välittää työllistämishankkeen toiminta saadaan 
mallikkaasti käynnistettyä.  
 
Toisena puheenjohtajaa ja hallitusta työllistävänä haasteena on toimistotöiden 
uudelleen organisointi. Syynä tähän on oppisopimuskoulutuksessa olevien 
työsuhteiden päättyminen vuoden 2007 aikana.  
 
Varkauden Urheiluseurat ry on edelleenkin joustava ja nopeasti muutoksiin 
pystyvä kansalaisjärjestö.  
 
 
Hallinto 
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Hallitus kokoontuu vuoden aikana 6-8 kertaa ja hallituksen työvaliokunta 
tarpeen mukaan.  
 
Järjestön vuosikokous pidetään tiistaina 25.3.2008.  
 
Syyskokouksen järjestämispäivä on tiistai 9.12.2008.  
 
Hallitus nimeää järjestön edustajat eri yhteisöjen pyytämiin kokouksiin ja 
työryhmiin.  
 
 
Jäsenyydet 
 
Järjestö on Pohjois-Savon Liikunta ry:n jäsenyhdistys. Juhani Paasi toimii 
järjestön “mandaatilla” Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksen jäsenenä myös v. 
2008.  
 
Järjestö on myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n alaisen Erityispalvelujen 
Työnantaja liitto ry:n Urheilutyönantajat ry:n jäsenjärjestö.  
 
Järjestön on jäsenenä myös:  
 
Maaseudun Kehittämisyhdistys Mansikka ry 
Varkauden Kauppakatuyhdistys ry 
Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry 
 
 
Toimitilat  
 
Järjestön hallinnollinen toimisto sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 19.  
 
Palvelu- ja pajatoimintaa toteutetaan ja Kimppa Kirppis sijaitsee osoitteessa 
Kauppakatu 19.  
 
 
Tiedotus 
 
Kirjeitä ja kurssikutsuja jäsenyhdistyksille postitetaan ja lähetetään sähköpostilla 
vuoden aikana tarpeen mukaan.  
 
Ympäröivälle yhteiskunnalle Varkauden Urheiluseurat ry:n toiminnasta 
kerrotaan kaupungissa ilmestyvien lehtien palstoilla ja radioiden ääniaalloilla.  
 
Järjestön kotisivuja päivitetään lähes jokaisena työpäivänä.  
 
Vuoden aikana järjestetään tarvittava määrä tiedotustilaisuuksia.  
 
 
Edunvalvonta 
 
Varkauden Urheiluseurat ry toimii kaupungin kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakuntaan ja muuhun ympäröivään yhdyskuntaan kohdistuvan 
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edunvalvonnan koordinaattorina.  
 
Varkauden kaupungin nuorisoasian neuvottelukunta  
 
Järjestön hallituksen nimeämä edustaja osallistuu asetetun neuvottelukunnan 
toimintaan. Nimettynä varaedustajana toimii järjestön puheenjohtaja.  
 
 
Pöytäviirit  
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n pöytäviirejä luovutetaan ansioituneille henkilöille, 
järjestöille tai hyville yhteistyökumppaneille hallituksen kokousten päätösten 
mukaisesti. (lista viirinsaajista internetissä)  
 
 
Järjestön ansiomerkit  
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n omat ansiomerkit ovat seurojen anottavissa.  
 
Ansiomerkkien myöntämistä varten on laadittu huomionosoitussäännöt ja 
anomuslomake. Säännöt, anomuslomake ja listat merkinsaajista löytyvät 
järjestön kotisivuilta internetistä.  
 
Anottujen ja myönnettyjen merkkien kustannuksista vastaa anojana toiminut 
jäsenyhdistys.  
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n vastaa niiden merkkien kustannuksista, mitkä 
luovutetaan järjestön järjestämissä tilaisuuksissa.  
 
 
Toimistopalvelut 
 
Jäsenyhdistykset voivat saada järjestön toimistopalveluja siten, että niistä 
laskutetaan ainoastaan aiheutuneet materiaalikulut.  
 
-yhdistysrekisteri ja sääntöasioita 
-räätälöityä seurakonsultointia  
-talousneuvontaa 
-postituksia 
-laskutuksia 
-tarvikevälitystä (palkintoja, viirejä, seuralippuja jne…) 
-kotisivupalvelua ja neuvontaa 
-ATK-neuvontaa 
-digi-kuvausta  
-osoiterekisteriasioita  
-ATK-asennuksia ja korjauksia (laskutusta vastaan) 
-kirjanpitoja (laskutusta vastaan) 
 
 
WL:n Junnut-toimivat palsta 
 
Junnut-toimivat palsta julkaistaan tiistain, keskiviikon, torstain, perjantain ja 
lauantain lehdissä.  
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Palstalla julkaistaan tietoa seurojen toteuttamasta nuorten toiminnasta.  
 
Junnut-toimivat palstan toimittaminen ja julkaisu hoidetaan yhteistyössä 
Warkauden Lehden kanssa.  
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n puhelinkeskuksessa työvuorossa oleva henkilö 
kokoaa päivittäin tiedot ja toimittaa ne sähköpostilla Warkauden Lehden 
toimitukseen.  
 
Junnu-palsta ilmestyy myös järjestön omilla kotisivuilla.  
 
Junnu-palstan toimittaminen on seuroille ilmaista jäsenpalvelua.  
 
 
Kotisivut 
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n kotisivut löytyvät osoitteesta:  
 
www.varkaudenurheiluseurat.fi  
 
Järjestön toimisto auttaa kulukorvausperiaatteella jäsenyhdistyksiä omien 
kotisivujen tuottamisessa.  
 
 
Varustepörssi  
 
Järjestön kotisivuilla julkaistaan Varustepörssi-ilmoituksia. Tämä toiminta on 
kaikille maksutonta palvelua.  
 
 
Kirjanpitopalvelut 
 
Toimistossa tehdään laskutusta vastaan jäsenyhdistysten kirjanpitoja.  
 
 
Talkootyöt  
 
Ympäröivästä yhteiskunnasta tulevia talkootöitä välitetään ”tasapuolisuus-
periaatteella” jäsenyhdistyksille.  
 
 
Järjestökoulutus  
 
Vuoden 2008 aikana järjestetään ensisijaisesti jäsenjärjestöille tarkoitettua 
järjestötoiminnan koulutusta.  
 
Vuoden 2008 aikana järjestetään ainakin:  
 
-taloudenhoitajakurssi 
-seuratoiminnan perusteet koulutustilaisuus 
-arkistointikurssi 
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Koulutusta lisättäessä ja suunniteltaessa otetaan huomioon jäsenyhdistysten 
toiveet. Ohjaajien ja valmentajien peruskoulutus  
 
Järjestön toimesta toteutetaan jäsenyhdistysten toiveisiin pohjautuen ohjaajien 
ja valmentajien peruskoulutusta.  
 
Vuoden 2008 aikana järjestetään: 
 
-hätäensiapukurssi  
-joukkueenjohtaja- ja huoltajakurssi 
-teippauskurssi 
 
Koulutusta lisättäessä ja suunniteltaessa otetaan huomioon jäsenyhdistysten 
toiveet.  
 
 
Järjestyksenvalvojien koulutus  
 
Varkauden poliisipäällikkö on hyväksynyt Varkauden Urheiluseurat ry:n uuden 
järjestyslain vaatiman järjestyksenvalvojakoulutuksen vastuulliseksi 
toteuttajatahoksi.  
 
Järjestön toimesta toteutetaan uudistunutta järjestyksenvalvojien koulutusta, 
mikä hinnoitellaan jäsenyhdistyksille edulliseksi.  
 
Alkusyksystä järjestetään järjestyksenvalvojien peruskurssi.  
 
 
Arpajaiset 
 
Järjestön tiedotteiden ja nettisivujen välityksellä markkinoidaan SLU:n Lumilyhty 
arpajaisia.  
 
 
Är-yyt välittää projekti  
 
Järjestön toimenkuvaan tulee kuulumaan Är-yyt välittää projektin toteutus.  
 
V. 2008 – 2012 projektin toteutus pohjautuu yhteistyöhön Pohjois-Savon TE-
keskuksen, Varkauden kaupungin ja Varkauden työvoimatoimiston kanssa.  
 
Projektin tavoitteena on se, että mahdollisimman moni jäsenyhdistys työllistää 
yhdistelmätuen turvin pitkäaikaistyöttömiä.  
 
Työllistäminen voi tapahtua myös siten, että esim. seurapari toimii työllistäjänä. 
Työnantajan vastuut tulee hoitaa yhden järjestön toimesta ja keskeisellä 
sopimuksella on turvattava se, että työt ja vastuut jakautuvat sovitulla tavalla.  
 
Varkauden Urheiluseurat ry työllistää yhdistelmätuen turvin omissa 
toiminnoissaan vuoden aikana arviolta 50 - 70 pitkäaikaistyötöntä. Kaikkiaan 
tullaan järjestön toimesta työllistämään n. 120 eri henkilöä.  
 
Är-yyt palvelee projektin tehtävänä koordinoida työpaikkoja kokonaisvaltaisesti 
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varkautelaiselle kansalaistoimintasektorille.  
 
 
Oppisopimuskoulutus 
 
Kahden tai kolmen vuoden kestoisessa oppisopimuskoulutuksessa tulee 
olemaan 3-5 henkilöä. Tavoitteena on se, että he valmistuvat ammattiin vuosien 
2009 tai 2010 aikana.  
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n työntekijät toimivat näiden 
oppisopimuskoulutuksessa olevien työnohjaajina.  
 
Varkauden seudun työvoimatoimiston vetämä Työllistämisen yhteistyöryhmä  
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n puheenjohtaja Hannu Kiminkinen on kutsuttu 
tähän yhteistyöryhmään.  
 
Varkauden sosiaalisen työllistämisen aluetyöryhmä  
 
Järjestön edustajana työryhmän toimintaan osallistuu Hannu Kiminkinen.  
 
 
Parhaiden palkitsemiset 
 
Vuoden 2008 Varkauden parhaiden urheilijoiden valinnat ja nuorten stipendi-
urheilijoiden nimeämiset suorittaa järjestön hallitus marraskuussa yhteistyössä 
Warkauden Lehden ja kaupungin liikuntapalveluiden edustajien kanssa.  
 
Vuoden 2007 parhaiden nimeämiset ja stipendien myöntämiset tulevat 
pohjautumaan seuroilta tulleisiin kirjallisiin esityksiin.  
 
Palkitsemiset suoritetaan perjantaina 12.12. järjestettävässä Palkintogaalassa.  
 
 
Junnu-leirit 
 
Järjestön järjestää yhteistyössä Varkauden kaupungin vapaa-aikatoimiston 
liikuntapalveluiden kanssa kaksi junnujen liikuntaleiriä.  
 
* helmi-maaliskuussa talvileiri 
* kesäkuun alussa kesäleiri 
* lokakuun alussa syysleiri 
 
Leirit järjestetään koululaisten loma-aikana päiväleirinä ilman majoitusta.  
 
Leireillä ohjaajina toimivat työharjoittelu- tai työsuhteessa olevat henkilöt ja 
pääsääntöisesti jäsenyhdistysten ohjaajat ja valmentajat.  
 
Tästä työstä maksetaan yhdistyksille tai suoraan ohjaajille erillinen korvaus.  
 
Leireillä jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus esitellä toimintojaan.  
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Kimppa-kerhot 
 
Varkauden Urheiluseurat ry toteuttaa toukokuun loppuun saakka liikunnallista 
Kimppa Kerho toimintaa. Tämä toiminta kohdentuu 3-6 ja 7-9 luokkalaisille.  
 
Kerhojen järjestämispaikat ovat:  
 
Luttilan koulu 
Reponkankaan koulu 
 
Kimppa Kerhojen toimintaa varten on saatu Itä-Suomen lääninhallitukselta 
taloudellista hankerahoitusta. Tämän myötä toiminta on osallistujille 
maksutonta.  
 
Kerhotoiminnan toteuttamisessa on mukana Varkauden kaupungin liikunta-
palvelut ja asianomaiset koulut.  
 
 
Liikunnan suvaitsevaisuus- ja monikulttuurisuustyöhanke 
 
2007 – 2008 Liikuntaa Käsi Kädessä hankkeen toimintakausi päättyy 
31.1.2008. 
Maahanmuuttajien liikuntatoimintaa varten kehitellään uusi hanke. Tätä varten 
haetaan hankerahoitusta Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ltä. 
Liikunnallisten hankkeiden kohderyhmänä ovat eri syistä Varkaudessa ja 
lähialueilla asuvat ulkomailta lähtöisin olevat henkilöt.  
Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen tulevat osallistumaan myös 
maahanmuuttajat. 
 
 
Kimppa Kirppis 
 
Kimppa Kirppis toimintaa toteutetaan osoitteessa Kauppakatu 19.  
 
 
Tapahtumat 
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n työllistämät henkilöt voivat olla tapauskohtaisiin 
sopimuksiin pohjautuen mukana jäsenyhdistysten toteuttamissa 
suurtapahtumissa.  
 
Kesän 2008 aikana osallistutaan Savon Suunta ry:n järjestämien SM-
suunnistusten toteutukseen seuran kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 
Asiointipalvelu KAUPPAKASSI sekä siivous- ja kotitalkkaritoiminta  
 
2001 alkanutta vanhusten asiointipalvelu Kauppakassi toimintaa jatketaan 
yhteistyössä kaupungin perusturvakeskuksen kanssa.  
 
Palvelua on laajennettu siten, että se sisältää myös vanhusten talonmies- ja 
siivouspalveluiden tuottamista ja myös vanhusten ulkoiluttamistoiminta.  
 
 
Puupaja 
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Yhtenä osana järjestön ja jäsenyhdistysten työllistämis- ja 
varainhankintatoimintaa varten on kehitetty puupajatoiminta.  
 
Pajalla valmistetaan: 
* pikkulinnun pönttöjä 
* telkänpönttöjä 
* savolaesia äkkipiätösvehkeitä 
* puisia palkintoja 
* puisia kelloja 
* lintujensyöttöautomaatteja 
* talipallomökkejä 
* jne.. 
 
Puupajan toimesta voidaan suorittaa tapauskohtaisella sopimusperiaatteella 
myös jäsenyhdistysten tilaamia työtehtäviä.  
 
Ajatuksena on edelleenkin, että saatavilla myyntituotoilla saadaan jatkossa 
toimistojen ylläpitämiseen tarvittavaa perusrahoitusta.  
 
Myyntituotteet hinnoitellaan siten, että suurimman katteen saavat myyntiä 
suorittavat jäsenyhdistykset.  
 
 
Tuoremehuasema 
 
Tuoremehuaseman toimintaa toteutetaan syys- ja lokakuussa.  
 
 
Jäätelönmyyntitoiminta  
 
Tavoitteena on, että Varkauden Urheiluseurat ry:n vastuulla on v. 2008 kesällä 
kaksi (2) jäätelökioskia. Myyntitoiminta pyritään käynnistämään huhtikuun 
loppupuolella.  
 
Järjestö palkannee touko-, kesä-, heinä- ja elokuun aikana 4 viikon jaksoissa n. 
7-9 koululaista myyntitöihin. Lisäksi myyntityötä hoitavat yhdistelmätuen turvin 
palkatut henkilöt.  
 
Työllistäminen tapahtunee myynnin tuoton ja Varkauden kaupungin 
elinkeinotoimiston kesätyöpaikkatuen turvin.  
 
Jäätelönmyynnin tuotolla rahoitetaan pääsääntöisesti järjestön toimistojen kulut. 
Liikuntapainotteisen lukio-toiminnan toteuttaminen  
 
Varkauden Urheiluseurat ry on jäsenseurojen kanssa mukana Lukion Sportti-
kurssien toiminnan toteuttamisessa.  
 
 
Kansainvälinen toiminta  
 
Varkauden Urheiluseurat ry järjestää yhteistyössä kaupungin liikuntatoimiston 
kanssa kansainvälistä liikunta- ja urheiluvaihtotoimintaa.  
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Toiminta suuntautuu Varkauden ystävyyskaupunkeihin ja Baltian maihin.  


