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Varkauden Urheiluseurat ry   9.3.2014 
Käärmeniementie 15 B, 78200 VARKAUS   
 
 
2013 toimintakertomus 
 
Yleistä 
 
Vuosi 2013 oli Varkauden Urheiluseurat ry:n 23. toimintavuosi!  
 
Varkautelaisten ja tämän myötä järjestön jäseninä olevien liikunta- ja 
urheiluseurojen laajapohjainen yhteistoiminta käynnistyi Varkauden 
kaupungintalon valtuustosalissa 13.3.1990. Järjestön ”virallistemiskokous” 
pidettiin Hotelli Taipaleessa 7.10.1993 ja yhdystysrekisteriin kirjautuminen 
tapahtui 16.1.1995. 
 
Järjestö on toiminut Varkauden kaupungissa toimivien jäsenyhdistysten 
välisenä yhdyssiteenä sekä tuki-, palvelu-, koulutus- ja 
edunvalvontaorganisaationa. Järjestön toiminta on pohjautunut 
varkautelaisten urheilu- ja liikuntatoimintaa toteuttavien yhdistysten 
väliseen tiiviiseen ja rakentavaan yhteistyöhön.  
 
Järjestö ei edelleenkään ole saanut mistään yhteiskunnan lohkolta 
”korvamerkattuja toiminta- euroja”! Kaikki toimintaan, palvelutuotantoon, 
palkkauksiin ja toimistojen ylläpitämiseen liittyvät varat on saatu palveluja 
tuottamalla, hankkeita toteuttamalla ja uusia hankkeita kehittämällä. 
 
Varainhankinnassa eikä myöskään toimintojen järjestämisessä ei ole 
missään tapauksessa menty jäsenyhdistysten ja seurojen apajille. 
 
Järjestö on toiminut hyvässä yhteistyössä Varkauden kaupungin eri 
hallintokuntien kanssa.  
 
Lasten leiritoiminta jatkui edellisten vuosien tapaan. Koululaisten loma-
aikoina järjestettiin hyvään perinteiseen tapaan Varkauden kaupungin 
vapaa-aikatoimen liikuntapalveluiden kanssa yhteistyössä kolme (3) 
liikunnallista junnu-leiriä.  
 
Liikunnallista Kimppa Kerho-toimintaa toteutettiin Joutenlahden Kimppa 
Työpajoilla. Toiminta pohjautui Pohjois-Savon ELY-keskuksen 
avustukseen ja oman rahoitukseen.  Kimppa Kerhon tavoitteena on ollut 
liikunnallisesti passiivisten lasten liikuttaminen,  liikunnan 
monipuolisten taitojen opettaminen ja seuratoiminto ihin ohjaaminen. 
 
Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä ja työllistämiseen kohdentuvaa 
seurojen ja yhdistysten palvelutoimintaa toteutettiin kaupungin kanssa 
allekirjoitettuun kumppanuussopimukseen pohjautuen.  
 
Järjestö on hyväksytty omaan anomukseen pohjautuen Työministeriön 
toimesta siviilipalveluslaitokseksi. Vuoden 2013 aikana järjestön 
palveluksessa ei ollut siviilipalvelusmiehiä. Kriminaalihuoltolaitoksen 
kanssa on 2007 allekirjoitettu sopimus yhdyskuntapalvelun 
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palvelupaikkojen järjestämisestä. Vuoden 2013 aikana Varkauden 
Urheiluseurat ry järjesti yhdyskuntapalvelupaikan viidelle (5) henkilölle, 
jotka saivat tämän myötä rangaistuksensa soviteltua. 
 
Järjestö on allekirjoittanut yhteistyösopimuksia Savon ammatti- ja 
aikuisopiston eri koulutushaarojen kanssa työssä oppimisesta ja näytöistä. 
Tämän myötä työllistettynä lähinnä toimisto- ja kuvapajatöissä oli v. 2013 
yksitoista (11) työssäoppijaa. Työssäoppimissopimukset ovat olleet 1,5 - 5 
kuukauden kestoisia. 
 
Leirien ja Kimppa Kerhojen ohjaustehtävissä oli nuoria henkilöitä. Heidän 
tekemästä työstä maksettavat tuntikorvaukset menivät pääsääntöisesti 
heille itselleen siten, että nuoret olivat ”töissä verokirjan kanssa”. Jotkut 
hoitivat tehtäviä vielä ”takavuosien talkootyömalliin” siten, että ao. 
tuntikorvaukset maksettiin heidän omien seurojen pankkitileille. Kaikkiaan 
leiri- ja kerho-ohjaajia oli vuoden aikana palkattuna viisikymmentäkaksi 
(52).  
 
Loppuvuodesta toimintaa väritti Leader-rahoitteisen Liikunnalla vireyttä 
ystävyyskaupunkitoimintaan selvityshankkeen toteuttaminen. Joulukuun 
seminaarissa vieraina oli Saksan Pirnan, Unkarin Zalaegerszegin ja 
Venäjän Petroskoin kaupunkien sekä Viron Tarton maakunnan edustajia.  
 
Harmittavaa tässä hanketyössä oli se, että hankkeen toteutus tapahtui 
EU-hankerahoituskauden siirtymävaiheessa, täten toiminnallisen 
hankkeen kehittelyssä on edessä lähes vuoden kestoinen ”luppoaika”! 
 
Toimintakertomuksen lopussa on monisivuinen ote hyvin sujuneen 
selvityshankkeen raportista. 
 
Vuoden 2013 aikana Varkauden Urheiluseurat ry:n työllistämislistoilla oli 
erilaisissa työ- ja työharjoittelusuhteissa satakahdeksankymmentäneljä 
(184) eri henkilöä. Tähän lukuun ei ole laskettu leirien eikä kerhojen 
palkallisia ohjaajia. 
 
 
Varkauden Urheiluseurat ry on ollut myös v. 2013 ai kana todella 
hyvin ja laaja-alaisesti verkostoitunut yhteistyöjä rjestö. 
 
24 vuotta on mallikkaasti toimittu - Varkauden Urhe iluseurat ry:n 
kaltaista liikuntajärjestöjen yhteistyöorganisaatio ta ei ole koskaan 
ollut toiminnassa missään muualla Suomen maassa, jä rjestö on 
todellinen erikoisuus suomalaisessa liikuntajärjest ökentässä! 
 
Järjestön vahvuus on ollut edelleenkin siinä, että Varkauden 
Urheiluseurat ry on joustava ja erittäin nopeasti m uutoksiin pystyvä 
kansalaisjärjestö. Joustavuus mahdollistaa sen, ett ä järjestö voi 
ripeästi tarttua yhteiskunnan eri lohkoilta tarjoll e tuleviin toiminta- ja 
rahoitusmahdollisuuksiin. 
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Jäsenyhdistykset 
 
Kertomusvuoden 2013 lopussa järjestön jäseninä oliv at seuraavat 
urheiluseurat ja liikuntatoimintaa toteuttavat yhdi stykset: 
 
Disc Golf Varkaus ry 
Enson Pallo ry 
FC Vanukkaat ry 
Harjurannan Kisa ry 
Harjurannan Kyläyhdistys ry 
Kangaslammin Palo- ja Pelastuskerho ry 
Kaputt Hockey Entertainment Club ry 
Kartano Golf ry 
Keski-Savon Keilailuliitto ry 
Keski-Savon Pateri ry 
Kommin Kummit ry 
Koshinkan ry 
Laakasijat ry 
Partio-Unnukka ry  
Puurtilan Kisa-Pojat ry 
Ratsastusseura Hakkapeliitat -71 ry 
Savon Dynamo ry 
Savon Suunta ry 
Savon Voima Veikot ry 
Sukellusseura Vesihiisi ry 
Tarmon ja Warkaus JK:n Turvaksi ry 
TUL:n Savon piiri ry 
Varkauden Aikidoseura ry 
Varkauden Ampujat ry 
Varkauden Eläkeläiset ry 
Varkauden Eläkkeensaajat ry 
Varkauden Erotuomarikerho ry 
Varkauden Invalidit ry 
Varkauden Ju-Jutsuseura ry 
Varkauden Jousiampujat ry 
Varkauden Jääkiekkotuomarit ry 
Varkauden Kehitysvammaisten Tuki ry 
Varkauden Kenttä-Veikot ry 
Varkauden Kickboxing ry 
Varkauden Kuntoliikunta ry 
Varkauden Latu ry 
Varkauden Naisvoimistelijat ry 
Varkauden NMKY ry 
Varkauden Palomiesurheilijat ry 
Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry 
Varkauden Pujottelijat ry 
Varkauden Pursiseura ry 
Varkauden Seudun Diabetes ry 
Varkauden Seudun Hengitysyhdistys ry 
Varkauden Seudun Kennelyhdistys ry 
Varkauden Sul-Kis ry 
Varkauden Sydänyhdistys ry 



 4 
Varkauden Tae Kwon Do ry 
Varkauden taitoluistelijat VaTal ry 
Varkauden Tanssikerho Tankoojat ry 
Varkauden Tarmo ry 
Varkauden Uimarit ry 
Varkauden Urheiluautoilijat ry 
Varkauden Urheiluratsastajat ry 
Varkauden Voimailuseura ry 
Varkaus Navitas Maraton ry 
Varkaus Racing Team ry 
Viljolahden Kiri ry 
Viljolahden maa- ja kotitalouseura ry 
Warkauden Jalkapalloklubi - Warkaus JK ry 
Warkauden Tanssikellari ry 
Warkauden Tennisklubi ry 
Warkauden Urheilijat ry  
Warkis Varkaus ry 
WJK Juniorit ry 
WP 35 ry 
Yama-Arashi ry 
 
Loppuvuodesta jäseneksi hyväksyttiin Jääpallon Valioerotuomarit ry, 
yhdistyksen jäsenyys astuu anomuksen ja päätöksen mukaan 1.1.2014. 
 
Jäsenseuroja ja -yhdistyksiä oli toimintavuoden lop ussa 67 (1.1.2014 
alkaen 68).  
 
 
Järjestön toimitilat 
 
Järjestön toimintakeskuksena on toiminut Joutenlahden Kimppa Työpajat. 
 
Järjestön toiminnat on pääsääntöisesti keskitetty Joutenlahden entiselle 
koululle, mikä sijaitsee osoitteessa Käärmeniementie 15 B, 78200 
Varkaus.  
 
Varkauden Urheiluseurat ry on vuokrannut v. 2006 alkaen tyhjillään olleet 
koulutilat Varkauden kaupungilta. Vuokranmaksun määrä on pohjautunut 
kiinteistön lämpökuluihin.  Lisäksi maksettavana ovat olleet sähkökulut ja 
vastattavana kiinteistönhoito myös viereisen koulurakennuksen / 
kaupungin nuorisotoimiston tilojen osalta. Tämän myötä kaupungin saama 
kustannussäästö on ollut kuukausitasolla noin 3300 – 3500 euroa.  
 
Joutenlahden Kimppa Työpajalle on sijoitettu toimistotyöpisteitä, 
liikuntasali, kiipeilyseinä, koulutustila, 2 neuvotteluhuonetta, ruokala, 
sauna, vanhustenpalvelutyön työntekijöiden tukikohta, kangaspaja, 
kuvapaja, puupaja ja tuoremehuasema. Talon sokkeloisuuden ja tila-
ahtauden vuoksi varastoksi pihamaalle on hankittu aittarakennus sekä itse 
on tupakoitsijoita varten rakennettu katos. 
 
Kokoustilaa jäsenyhdistykset ovat voineet käyttää maksutta ja tarjolla on 
ollut ennakkoon tilattaessa myös hyvin edullinen kahvitarjoilu. 
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Varkauden Urheiluseurat ry on vastannut myös Joutenlahden entisten 
koulujen pihalle sijoitetun rullalautarampin kunnosta ja toiminnasta.  
 
Joutenlahdessa on myös kaksi (2) Beach volley kenttää. Niiden 
rakentaminen tapahtui yhteistyössä kaupungin ja Varkauden NMKY:n 
kanssa. Beach-kenttien kunnosta ja toiminnasta on vastannut Varkauden 
Urheiluseurat ry. 
 
Lähistöllä olevan nurmikentän paikoitustilojen puute on edelleen 
vaikeuttanut Joutenlahden Kimppa Työpajojen piha- ja kenttäalueella 
tapahtuvan liikuntatoiminnan kehittämisen suunnittelutyötä. Suunnittelun 
alaisena olleen luistinradan jäädyttämisestä jouduttiin talvikaudella 2013 - 
2014 luopumaan leudon talven vuoksi. 
 
Kimppa Kirppis  toimintaa toteutettiin 14.12.2013 saakka osoitteessa 
Kauppakatu 19. Toimitilat olivat vuokrattuna Kiinteistö Oy Varkauden 
Rantatuulelta.  Alakerrassa alivuokralaisina osan vuotta olivat DataInfo, 
Enson Pallo, Paavo Matilainen, TUL:n Savon piiri ja Matti Tyrväinen. 
 
Kimppa Kirppiksen toiminta muutettiin loppuvuodesta Tori Torpalle. 
Järjestön hallituksen yksimieliseen päätökseen pohjautuen allekirjoittiin 
Työväenjärjestöjen Oy:n kanssa 1.11.2013 alkanut kumppanuus- ja 
vuokrasopimus.  
 
Tämän myötä Kirppiksen ja toimintojen suunnittelu-, muutto- ja 
remonttityöt käynnistyvätkin jo lokakuun loppupuolella. Kirpputorin 
myyntitoiminta aloitettiin Tori Torpalla 2.1.2014. 
 
Kesäkuusta alkaen Varkauden Urheiluseurat ry on vastannut Kisakadulla 
sijaitsevan tenniskuplan toiminnasta.  Halli muutettiin palloiluhalliksi 
siten, että tenniksen pelaaminen on toistaiseksi mahdollista vain yhdellä 
kentällä.  
 
Toiminta on pohjautunut Varkauden Urheiluseurat ry:n ja Warkauden 
Tennisklubi ry:n väliseen yhteistyösopimukseen, mikä tennisseuran ja 
järjestön hallituksen yksimielisillä päätöksillä allekirjoitettiin kesäkuussa. 
 
Tennispelaajien lisäksi Palloiluhallia käyttivät golfin harrastajat ja nuoret 
jalkapalloilijat.  
 
Palloiluhallille saatiin kaupungin kustantamana vesi- ja viemärijohdot. 
Tämän myötä järjestö hankki ja kunnosti omalla kustannuksellaan käyttäjiä 
varten varten pukeutumis- ja VC-tilan. 
 
Järjestön virallinen postiosoite on ollut Käärmeniementie 15 B, 78200 
Varkaus. 
 
 
Toimistopalvelut 
 
Jäsenyhdistykset ovat voineet saada järjestön toimistopalveluja siten, että 
niistä on laskutettu ainoastaan aiheutuneet materiaalikulut. 
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• yhdistysrekisteri- ja sääntöasioita 
• räätälöityä seurakonsultointia  
• talousneuvontaa 
• postituksia 
• laskutuksia 
• tarvikevälitystä (palkintoja, viirejä, seuralippuja jne…) 
• kotisivupalvelua ja neuvontaa 
• ATK-neuvontaa 
• digi-kuvauksia   
• osoiterekisteriasioita  
• ATK-asennuksia ja korjauksia  
• palkkojen ja palkkioiden laskentaa 
• TE-toimiston tilitysten hoitamisia 
• kirjanpitoja (näistä on laskutettu) 

 
• opastusta ja innostuksen viritystä toimintoihin! 
• esille nousseen tarpeen mukaan, kaikkea mahdollista ! 

 
 
Hallinto 
 
Varkauden Urheiluseurat ry pitää vuosittain kaksi (2) sääntömääräistä 
kokousta. Vuosikokous on sääntöjen mukaan pidettävä maalis-
huhtikuussa ja syyskokous 15.10. - 15.12. välisenä aikana.  
 
Sääntömääräinen vuosikokous  pidettiin Joutenlahden Kimppa 
Työpajojen kokoustilassa (os. Käärmeniementie 15 B, entinen koulu) 
tiistaina 27.3.2013 klo 18.00 – 18.34. 
 
Vuosikokouksen puheenjohtajan tehtävää hoiti Matti Semi WJK Juniorit ry 
ja kokouksen sihteerinä oli järjestön hallituksen puheenjohtaja Hannu 
Kiminkinen. 
 
Kokouksen pöytäkirjantarkastajina toimivat Anna-Maija Piippo TUL:n 
Savon piiri ja Saila Isokivi Varkauden Tarmo ry. Kokouksessa ei 
äänestetty, päätökset olivat yksimielisiä. 
 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Joutenlahden Kimppa 
Työpajojen koulutustilassa (os. Käärmeniementie 15 B) torstaina 
13.12.2013 klo 18.00 – 18.50. 
 
Syyskokouksen puheenjohtajan tehtävää hoiti Matti Semi WJK Juniorit ry  
ja sihteerinä toimi järjestön puheenjohtaja Hannu Kiminkinen.  
 
Kokouksen valtakirjojen ja ääntenlaskijoina toimivat Päivi Huttunen TUL:n 
Savon piiri ry ja Mika Itkonen Varkauden Ju-Jutsuseura ry. 
 
Kokouksessa äänestettiin henkilövalinnoista. Se oli niin historiallista, että 
voidaan todeta koko järjestön toimintahistorian aikana ei ole koskaan 
aikaisemmin kokousasiosta äänestetty. 
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Kokouksen pöytäkirjan tarkastuksen hoitivat Päivi Huttunen TUL:n Savon 
piiri ry ja Mika Itkonen Varkauden Ju-Jutsuseura ry. 
 
Tilintarkastus ja taloudenhoito  
 
Maaliskuussa 2014 järjestön vuoden 2013 tilintarkastuksen 2. 
tarkastuspäivän ja samalla myös lopullisen tarkastuksen suorittivat 
PricewaterhouseCoopers Oy edustajanaan Seppo Tervonen ja Arja 
Kauppinen. Ensimmäisen kerran tilejä perinteiseen kaksipäiväiseen 
tapaan tarkastettiin v. 2013 syksyllä. 
 
Kertomusvuoden 2013 tilintarkastuksen 1. tarkastuspäivä oli 17.10.2013. 
Tarkastajana Varkauden Urheiluseurat ry:n toimitiloissa toimi KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy:n edustajanaan Seppo Tervonen. 
 
Vuoden 2013 tilien toinen tilintarkastuspäivä oli 4.3.2014. Tilintarkastuksen 
suorittivat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy edustajinaan Seppo 
Tervonen ja Arja Kauppinen.  
 
Järjestön v. 2013 tilien kirjanpitäjänä toimivat Anne Heikkinen ja Anne 
Koivistoinen. 
 
 
Hallitus 
 
Hallitus kokoontui yhdeksän (9) kertaa: 9.1., 26.2., 6.5., 3.6., 25.9., 24.10,. 
19.11., 28.11. ja 11.12.2013. 
 
Hallituksen puhelinkokous pidettiin 27. - 30.6. välisenä aikana, päätöksistä 
kirjattiin 25.9. hallituksen kokouksen yksimielisesti hyväksymä pöytäkirja. 
 
Hallituksen muodostivat koko vuoden: 
Hannu Kiminkinen, puheenjohtaja  
Pekka Hahl, varapuheenjohtaja 
Raimo Ahokas  
Minna Heikkinen 
Henrik Kosonen 
Tuomo Lappalainen  
Reijo Salli 
Pekka Toivanen 
Anne Koivistoinen, hallituksen ulkopuolinen sihteeri  
 
Hallituksen työvaliokunta 
 
Hallituksen työvaliokuntaan oli nimetty: 
Hannu Kiminkinen 
Raimo Ahokas 
Pekka Hahl  
Anne Koivistoinen 
 
Työvaliokunta kokoontui kahdeksan (8) kertaa: 16.1., 14.2., 11.3., 26.4., 
23.5., 11.9., 8.10. ja 12.11.2013. 
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Urheilu- ja liikuntatoiminnan edunvalvonta, työryhm ä 
Hannu Kiminkinen, puheenjohtaja 
Pekka Hahl, varapuheenjohtaja 
Henrik Kosonen, hallituksen jäsen 
Pekka Toivanen, hallituksen jäsen 
 
Työryhmä kokoontui 11.9. siten, että kokouksesta laadittiin hallituksen 
kokouksessa hyväksytty pöytäkirja. Lisäksi pidettiin kaupungin 
liikuntatoimen edustajien kanssa kaksi (2) palaveria. 
 
 
Työllistämisen ohjausryhmä  
 
Järjestön ja Varkauden kaupungin työllistämisen kumppanuussopimuksen 
toteuttamista varten on nimetty ohjausryhmä.  
 
Kokouksiin ovat osallistuneet 
Pia Hedman, puheenjohtaja, Varkauden kaupunki 
Matti Semi, Varkauden kaupunki 
Virve Olli, Varkauden kaupunki 
Arja Heiskanen, Varkauden kaupunki / kuntakokeilu 
Jouko Kuittinen, Varkauden kaupunki 
 
Tiina Rytkönen, Pohjois-Savon TE-toimisto  
Olli Manninen, Varkauden seudun työvoiman palvelukeskus Paletti 
 
Pekka Hahl, Varkauden Urheiluseurat ry 
Pekka Kyntö-aho, Varkauden Urheiluseurat ry 
Risto Niiranen, Varkauden Urheiluseurat ry 
Hannu Kiminkinen, sihteeri, Varkauden Urheiluseurat ry 
  
Työllistämistoiminnan ohjausryhmän kokoukset järjestettiin Joutenlahden 
Kimppa Työpajojen koulutustilassa 28.5., 3.9. ja 10.12.2013. 
 
 
Varkauden seudun työllisyystoimijoiden Osaava -työr yhmä 
 
Varkauden seudun työllisyystoimijoiden Osaava -työryhmän kokouksiin 
osallistui 7.2., 29.5. ja 10.10. Hannu Kiminkinen. 
 
 
Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes kuksen 
alueellinen liikuntaneuvosto  (Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-
Karjala) 
 
ELY-keskuksen alueelliseeen liikuntaneuvostoon on varkautelaisten 
edustajana kuulunut järjestön puheenjohtaja Hannu Kiminkinen. 
 
Jäsenyydet 
 
Varkauden Urheiluseurat ry on ollut Pohjois-Savon Liikunta ry :n 
jäsenjärjestö. Varkautelaisten edustajana yhdistyksen hallituksessa oli v. 
2013 Juhani Paasi. 



 9 
5.4. Pohjois-Savon Liikunta ry:n kiitosjuhlaan Varkauden Urheiluseurat 
ry:n edustajana osallistui Juhani Paasi. 
 
Pohjois-Savon Liikunta ry:n maakunnallisen Seuratoiminnan työryhmän 
toimintaan osallistui Hannu Kiminkinen. 
 
Pohjois-Savon Liikunta ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 
10.4.2013 Kuopiossa järjestön edustajana oli Hannu Kiminkinen. Samana 
päivänä ennen vuosikokousta Pohjois-Savon Liikunta ry:n järjestämssä 
liikunnan ja urheilun seminaarissa edustajina olivat Hannu Kiminkinen ja 
Pekka Hahl. 

 
Hannu Kiminkinen oli järjestön edustajana myös 18.11.2013 Kuopiossa 
pidetyssä Pohjois-Savon Liikunta ry:n sääntömääräisessä 
syyskokouksessa. Kokouksessa ilman äänestystä nimettiin Hannu 
Kiminkinen PSL:n varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2014 – 2015 ja 
hallituksen jäseneksi nimettiin Pekka Hahl. 
 
Järjestö on Maaseudun Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n  
yhteisöjäsen. Järjestön puheenjohtaja Hannu Kiminkinen toimi ao. 
yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana, tämän myötä hän oli 
voimakkaalla ja onnistuneella panostuksella vaikuttamassa Leader-
rahoituksen saamiseen Varkauden kaupungin alueelle. Mansikan 
hallituksen nuorisojäsenenä on toiminut Varkauden Urheiluseurat ry:n 
jäsenyhdistys Harjurannan Kyläyhdistyksen sihteeri Jussi Mikkonen ja 
nimetty varahenkilö hänelle oli Varkauden Urheiluseurat ry:n työllistämä 
Esa-Pekka Sorjonen. 
 
Mansikka ry:n vuosikokouksessa 11.4.2013 Suonenjoella järjestön 
edustajana oli Hannu Kiminkinen.  
 
17.1. järjestettiin Joutenlahden Kimppa Työpajoilla Maaseudun 
kehittämisyhdistys Mansikka ry:n info-tilaisuus, missä edustajana oli 
Hannu Kiminkinen. 
 
Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n päätöksellä ja 
myötävaikutuksella Varkauden Urheiluseurat ry sai 100 %:n rahoituksen 
(18 000 euroa) 1.9.2013 - 15.1.2014 Liikunnalla vireyttä 
ystävyyskaupunkitoimintaan selvityshankkeen toteuttamiseen. 
Hanketyöntekijänä toimi Kari Tyrväinen. 
 
Hannu Kiminkinen toimi Mansikka ry:n kautta Leader-rahoitusta saaneen 
Warkis Varkaus ry:n toteuttaman Kiekkoa Kylille hankkeen ohjausryhmän 
jäsenenä. 
 
Järjestö on myös Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n alaisen Palvelualojen 
työnantajat PALTA ry:n Urheilutyönantajat ry :n jäsenjärjestö. 
 
Järjestö on myös Valtakunnallinen Työpajayhdistys  ry:n ja Varkauden 
Kauppakatuyhdistys ry:n jäsenjärjestö. Kauppakatuyhdistyksen 
vuosikokouksessa 25.4. järjestön edustajana oli Hannu Kiminkinen, 
kokouksessa hänet nimettiin yhdistyksen hallituksen jäseneksi. 
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Järjestö toimi yhteistyökumppanina Valtakunnallinen Työpajayhdistys 
ry:n MaMuPaja – Maahanmuuttajatyö Työpajoilla -hankkeessa. 
 
Varkauden Urheiluseurat ry oli voimakkaalla panoksella Varkauden 
kehittämisyhdistys Potkuri ry:n  perustamistyössä ja toiminnan 
toteuttamisessa. 
 
Potkurin perustamisen valmisteluun ja suunnittelukokouksiin 14.3., 26.3., 
8.4. ja 16.4. osallistui Hannu Kiminkinen. 
 
Yhdistyksen 27.5. perustamiskokouksessa järjestön edustajana oli Hannu 
Kiminkinen. Yhdistyksen perustamiskirjaan järjestön puolesta nimen 
kirjoittivat Hannu Kiminkinen ja Anne Koivistoinen. 
 
Potkurin syyskokouksessa 11.12. järjestön edustajana oli Hannu 
Kiminkinen. 
 
Hannu Kiminkinen toimi yhdistyksen varapuheenjohtajana ja Varkauden 
Urheiluseurat ry:n työllistämä Liisa Savolainen toimistosihteerinä. 
Järjestön varapuheenjohtaja Pekka Hahl nimettiin Potkurin 
perustamiskokouksessa ja myös 11.12. syyskokouksessa yhdistyksen 
varatoiminnantarkastajaksi. 
 
 
Jäsenyhdistysten vuosijuhlat 
 
25.5. Yama-Arashi ry:n 40 vuosijuhlassa Varkauden Urheiluseurat ry:n 
edustajina olivat Raimo Ahokas ja Anne Koivistoinen. 
 
15.9. Varkauden kehitysvammaisten Tuki ry:n 50 v. juhla, järjestön 
pöytäviirin kävivät luovuttamassa Raimo Ahokas ja Anne Koivistoinen. 
 
 
Talous  
 
Jäsenyhdistyksiltä on peritty vuoden 2013 jäsenmaksuna 20 euroa / 
yhdistys.  
 
Järjestö ei ole saanut edelleenkään vuoden aikana miltään yhteiskunnan 
taholta toimintaansa ”korvamerkattuja avustuksia”.  
 
Työntekijöiden palkkaukset tapahtuivat työllistämistukien, KELA:n 
työkokeilusopimusten, ostopalvelu- ja kumppanuussopimusten, 
kuntouttavan työtoiminnan, kaupungin palkkausavustusten ja omien 
tuottojen turvin.  
 
Vanhuspalvelun siivoustoiminnan edelleen supistuminen ja sen 
toteuttamisen vaikeudet ahdistivat järjestön taloutta myös v. 2013 aikana. 
 
2013 oli talouden osalta todella raskas, uuden opettelun sopeuttamisvuosi, 
kesällä Työeläkeyhtiö muutti eläkevakuutusmaksujen järjestön toimista 
johtuen maksusysteemiä.  
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Tämän myötä puheenjohtajien suorittamien henkilötakausten turvin 
jouduttiin ottamaan Nordeasta 35 000 euron pankkilaina. Ennen 
lainanottoa Varkauden kaupungin hallitus oli myöntänyt järjestölle äänin 
10-1 lainan eläkevakuutusmaksujen suorittamista varten. Päätökseen 
jätettiin eriävä mielipide ja saman henkilön toimesta siitä myös valitettiin. 
Tämän myötä lainahakemus vedettiin pois ja päätettiin ottaa pankista 
henkilötakausten turvin 6 v. kestoinen pankkilaina. 
 
Lisäksi puheenjohtaja Hannu Kiminkinen lahjoitti järjestölle rahaa ja 
ilmaista työpanosta yli 7000 euron arvosta sekä siirtyi kustannusten 
säästämiseksi osa-aikaeläkeläiseksi kuitenkin siten, ettei eläkepäiviä ei 
suuremmin ehtinyt vuoden aikana viettämään. Työtunteja vuoden varrella 
kertyi enemmän kuin kokopäivätoimisilla (37,5 h / viikko) toimihenkilöillä. 
 
 
Jäsenyhdistysten kirjanpito- ja palkanlaskentapalve lut 
 
Järjestön toimistossa tehtiin laskutusperiaatteella yhdeksäntoista (19) 
jäsenyhdistyksen talouden kirjanpitotöitä.  
 
Kirjanpitotöiden ohessa järjestön kirjanpitäjä on hoitanut Harjurannan 
Kyläyhdistyksen, Partio Unnukan ja Viljolahden maa- ja kotitalouseuran 
Leader-hankkeiden tilitykset. 
 
Ilman minkäänlaista korvausta tehtiin kahdeksan (8) jäsenyhdistyksen 
palkkalaskenta- ja tilitystöitä. 
 
 
Talkootyöt 
 
Varkauden Urheiluseurat ry välitti vuoden aikana jäsenyhdistyksille 
muutamia talkootöitä, lähinnä järjestyksenvalvontaa. 
 
 
Järjestetty koulutustoiminta ja osallistuminen koul utuksiin 
 
7.2. Kuopio, tulityökorttikoulutus, edustajina Henri Holopainen, Timo 
Kauppinen, Pekka Kyntö-aho, Eero Käyhkö ja Risto Niiranen. 
 
14.2. koulutustilaisuus, aiheena kuntouttava työtoiminta, edustajina Hannu 
Kiminkinen, Anne Heikkinen, Henri Holopainen, Timo Kauppinen, Anne 
Koivistoinen, Eero Käyhkö, Pekka Kyntö-aho, Silja Nieminen, Risto 
Niiranen, Mika Salinto ja Jaana Taskinen. 
 
11.3. Kuopio, liikunta- ja urheiluseurojen viestintäkoulutus, edustajana 
Hannu Kiminkinen. 
 
21.3. Kuopio, tulityökurssi, edustajina Henri Holopainen, Timo Kauppinen, 
Eero Käyhkö, Pekka Kyntö-aho ja Risto Niiranen. 
 
10.4. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n liikunnan ja urheilun seminaari, 
edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl; 
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24.10. Joutenlahden Kimppa Työpajat, Fenix-kuntatilaisuus yhteistyössä 
kaupungin ja Pohjois-Savon liikunnan kanssa, toimintaa esittelemässä 
Hannu Kiminkinen. 
 
12.11. Joutenlahden Kimppa Työpajat, Seke -hankkeen 
tapahtumajärjestäjäkoulutuksen tapahtuma projektina osio yhteistyössä 
Pohjois-Savon Liikunta ry:n ja Varkauden kaupungin kanssa, kouluttajina 
Niina Markkanen ja Marko Ahtiainen, edustajina Hannu Kiminkinen ja Liisa 
Savolainen; 
 
26.11. Joutenlahden Kimppa Työpajat, Seke -hankkeen 
tapahtumajärjestäjäkoulutuksen tapahtuman organisointi- ja rekrytointiosio 
yhteistyössä Pohjois-Savon Liikunta ry:n ja Varkauden kaupungin kanssa, 
kouluttajana Marko Ahtiainen, edustajina Hannu Kiminkinen ja Liisa 
Savolainen. 
 
10.12. Joutenlahden Kimppa Työpajat, Seke -hankkeen 
tapahtumajärjestäjäkoulutuksen tapahtuman luvat-, ilmoitukset- ja 
viranomaisyhteistyöosio yhteistyössä Pohjois-Savon Liikunta ry:n ja 
Varkauden kaupungin kanssa, kouluttajana Marko Ahtiainen, edustajina 
Hannu Kiminkinen ja Liisa Savolainen. 
 
12. – 15.12. Liikunnalla vireyttä ystävyyskaupunkitoimintaan hankkeen 
toiminnallinen seminaari, vieraita Saksasta, Unkarista, Venäjältä ja 
Virosta, ohjelmaa pyörittivät Kari Tyrväinen ja Hannu Kiminkinen; 
 
 
Kuvapajatoiminta 
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n toimesta toteutettiin laji- ja seuratoimintoihin 
liittyvää kuvien ja kirjallisten aineistojen tallennustyötä. Tämä toiminta 
käynnistyi v. 2008 kesällä. 
 
Jäsenyhdistysten toimintaan kohdentuva tallennustyö on ollut maksutonta 
jäsenpalvelua. 
 
Tallennus on kattanut mm. seuraavia toimintoja: 

- vanhojen kuvien skannaus digi-muotoon 
- lehtileikekirjojen tallennustyötä 
- seurojen kirjallisen aineiston arkistointia ja tallennusta 
- VHS-videofilmien muuttamista DVD-muotoon 
- vanhojen kaitafilmien muuttaminen DVD:lle 

 
Toiminnan, työllistymisen suuren suosion ja Joutenlahden Kimppa 
Työpajojen tilan ahtauden vuoksi tätä työtä tehtiin marraskuusta lähtien 
myös Tori Torpalla. 
 
 
Elävä Urheilumuseo 
 
Joutenlahden Kimppa Työpajoista on muodostunut myös ”Elävä 
Urheilumuseo”. 
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Tiloihin on tallennettu ja laitettu näytille seurojen ja edesmenneiden 
urheilijoiden palkintoja sekä varusteita sillä teemalla, että järjestön tilat 
toimivat jatkossa myös Elävänä Urheilumuseona. 
 
Kimppa Työpajojen tiloissa on näytille sijoitettu seuraavien seurojen 
esineistöä tai palkintoja: 
 
Enson Pallo ry 
Kiekko-Salamat Varkaus ry 
Kiekko Warkaus ry 
Keski-Savon Pateri ry 
Könönpellon Kiri ry 
Puurtilan Kisa-Pojat ry 
Savon Suunta ry 
TUL:n Savon piiri ry 
Varkauden Kenttä-Veikot ry 
Varkauden NMKY ry 
Varkauden Tarmo ry 
Varkauden Uimarit ry 
Warkauden Basket ry 
Warkauden Jalkapalloklubi – Warkaus JK ry 
Warkauden Työväen Palloilijat ry 
Warkauden Urheilijat ry 
WP 35 ry 
 
Kimppa Työpajojen tiloissa on esillä takavuosina menestyneiden ja myös 
edesmenneiden urheilijoiden esineistöä tai palkintoja: 
 
Oiva Halmetoja Varkauden Kenttä-Veikot ry, yu (s.1920, k. 2007) 
Hugo Ikäheimonen Varkauden Tarmo ry, hiihtäjä (s. 1912, k. 1983) 
Aulis Immonen Varkauden Tarmo ry, painija (s. 1939, k. 1999) 
Aulis Immonen Varkauden Pujottelijat, laskettelija (s. 1939, k. 1999) 
Heikki Mustonen, Varkauden Tarmo ry, hiihtäjä (s. 1925, k. 1981) 
Jaakko Suikkari, Warkauden Urheilijat ry, yleisurheilija (s. 1925) 
Viljo Suhonen Varkauden Tarmo ry, hiihtäjä (s. 1917, k. 2005) 
Olli Tyrväinen Varkauden Moottoripyöräurheilijat ry, speedway (s. 1960) 
Eero Uimonen Warkauden Urheilijat ry, hiihtäjä (s. 1916, k. 1995) 
 
Alla kerran käytävälle on sijoitettu ”vahasta valmistetut näköispatsaat”  
seuraavista jääpalloilijoista: 
 
Ville Kantanen WP 35 ry, (s. 1922) 
Jorma Saastamoinen WP 35 ry (s. 1964) 
 
Kimppa Työpajojen käytäville ja kokoustiloihin on sijoitettu runsaasti 
kehystettyjä tauluja, joihin laitettu Varkauden Urheiluseurat ry:n 
toiminnasta kertovia lehtikirjoituksia ja kuvia. Pääsääntöisesti toiminnoista 
on kirjoittanut Warkauden Lehti. 
 
Lisäksi seinällä on esillä myös 1990 maaliskuun ensikohtaamisen 
osanottajalista sekä 7.10.1993 virallistamiskokouksessa allekirjoitetun ja 
yhdistysrekisteriin toimitetun perustamiskirjan suurennokset. 
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Alakerran käytävälle on sijoitettu myös tietokone, minkä kautta 
vieraat ovat päässeet tutustumaan Kuvapajalla arkis toitujen ja 
tallennettuiden seurojen aineistoihin.  
 
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n pöytäviirit 
 
Vuoden 2013 aikana luovutettiin seuraaville järjestön pöytäviirit: 
 
28.7. Anna-Maija Piippo 60 v., TUL:n Savon piiri ry 
15.9. Varkauden kehitysvammaisten Tuki ry 50 v. 
1.11. Varkauden Teatteri 100 v. 
14.12. Pirnan kaupunki Saksa 
14.12. Karjala-Suomi seura Petroskoi Venäjä 
14.12. Tarton kunta Viro 
14.12. Zalaegerszegin kaupunki Unkari 
 
Järjestön ansiomerkit 
 
Vuoden 2013 aikana luovutettiin järjestön hopeinen ansiomerkki  
seuraaville: 
 
60. Kalle Holopainen Yama-Arashi ry 26.5.2013 
61. Olavi Nevalainen Yama-Arashi ry 26.5.2013 
62. Kati Sirviö Yama-Arashi ry 26.5.2013 
 
Vuoden 2013 aikana luovutettiin järjestön pronssinen ansiomerkki  
seuraaville: 
 
33. Margit Holopainen Yama-Arashi ry 26.5.2013 
34. Tiia Hyvärinen Yama-Arashi ry 26.5.2013 
35. Antti Häkkinen Yama-Arashi ry 26.5.2013 
36. Anni Kolari Yama-Arashi ry 26.5.2013 
37. Reijo Koponen Yama-Arashi ry 26.5.2013 
38. Raimo Pöysti Yama-Arashi ry 26.5.2013 
39. Pasi Tuomela Yama-Arashi ry 26.5.2013 
 
 
Tiedotus 
 
Vuoden aikana jäsenyhdistyksille ja tiedottajille lähettiin sähköpostilla 
runsaasti erilaisia kutsuja ja tiedotteita.  
 
Järjestön toiminnasta ilmoitettiin Warkauden Lehden seuratoiminta- ja 
junnupalstoilla. 
 
Internetissä olevia omia kotisivuja päivitettiin säännöllisesti. Varkauden 
Urheiluseurat ry:n toiminta oli vuoden aikana erittäin hyvin esillä eri 
tiedotusvälineissä. 
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Kotisivut 
 
Internetissä olevia Varkauden Urheiluseurat ry:n kotisivuja päivitettiin 
arkipäivisin. Kotisivujen osoite on:  
 
www.varkaudenurheiluseurat.fi. 
 
Warkauden Lehdessä julkaistavaa Junnupalstaa pystyy lukemaan myös 
Internetistä. 
 
Kotisivuille laitettiin linkki järjestön omaan YuoTube osioon, minne 
sijoitettiin filmejä järjestetyistä toiminnoista, 10 v. ja 20 v. juhlista sekä 
urheilugaaloista. 
 
Järjestön kotisivujen uudistustyö käynnistettiin loppuvuodesta. 
 
 
Warkauden Lehden Junnut toimivat -palsta  
 
Warkauden Lehti ja Varkauden Urheiluseurat ry toimittivat yhteistyössä 
nuorisourheilun ja liikunnan Junnut toimivat -palstaa .  
 
Järjestön toimistossa koottiin päivittäin toimintapalstan tiedot, mitkä 
lähetettiin sähköpostitse Warkauden Lehden toimitukseen.  
 
Palsta julkaistiin tiistain, keskiviikon, torstain, perjantain ja lauantain 
lehdissä.  
 
Junnu-palstan tiedot liitettiin päivittäin myös järjestön omille kotisivuille. 
 
Junnu-palstan toimittaminen on seuroille maksuton j äsenpalvelu. 
 
 
 
Parhaiden urheilijoiden palkitsemiset 
 
Vuoden 2012 parhaiden palkitsemiset suoritettiin 22.2.2013 Joutenlahden 
Kimppa Työpajojen liikuntasalissa järjestetyssä Varkauden 
Urheilugaalassa.  
 
Tupaten täynnä olleessa salissa järjestetyssä Urheilugaalassa musiikkia 
esitti 80-luvun loppupuolella poikasena painia harrastaneen Anssi 
Huotarin säestämänä entinen turkulainen nyrkkeilijä Petri Hervanto. 
Joutenlahdessa pidetyn Varkauden Urheilugaalan avasi puheenjohtaja 
Hannu Kiminkinen. Gaalapuheen piti Pohjois-Savon Liikunta ry:n 
iisalmelainen puheenjohtaja Arto Niemelä.   
 
Tilaisuudessa palkittiin v. 2012 palkittaviksi nimetyt. Esti Thuren 
suunnitteleman puupystin lisäksi he saivat kirjeen, mitä esittämällä oli 
vapaapääsy Varkauden Teatteriin. Teatteriin pääsy oli Varkauden 
Urheiluseurat ry:n ja Varkauden Teatterin välistä yhteistyötä teemalla 
”urheilu ja kulttuuri kättä yhteen lyö!” 
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Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleria  
 
2013 Varkauden perustettiin ensimmäinen suomalainen 
paikkakuntakohtainen urheilun Hall of Fame: Varkauden Urheilun ja 
Liikunnan Kunniagalleria.   
 
Palkintoraadin toimesta siihen yksimielisesti päätettiin kutsua ja nimetä 
elossa olevat varkautelaiset Olympiaedustajat. 
 
Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin, Varkauden Urheiluseurat 
ry:n puheenjohtaja Hannu Kiminkisen ja Warkauden Lehden päätoimittaja 
Sari Ristamäen allekirjoittamien kunniakirjojen saajat olivat: 
 
Jaakko Suikkari, yleisurheilija Helsinki 1952, Warkauden Urheilijat ry 
Reijo Nykänen, painija Melbourne 1956, Warkauden Urheilijat ry 
Antero Halonen, nyrkkeilijä Tokio 1964, Warkauden Urheilijat ry 
 
Kunniakirjojen kaksoiskappaleet  on sijoitettu Joutenlahden Kimppa 
Työpajojen kokoustilan / Elävän Urheilumuseon seinälle. 
 
2012 ansioiden perusteella palkittujen lista on kirjattu kyseisen vuoden 
toimintakertomukseen. 
 
Parhaiden ja junnu-stipendien kustannuksiin osallistui myös Warkauden 
Lehti.  
 
2013 Urheilugaalan päätteeksi järjestettiin Puhalla Nollat teemalla nuorten 
GaalaDisco, minkä järjestäminen oli täysi fiasko. Maksuttomassa ja paljon 
kustannuksia aiheuttaneessa tilaisuudessa oli enemmän järkkäreitä, 
musiikin soittajia ja henkilökuntaa kuin Discoon osallistujia (8). 
 
24.1.2014 Joutenlahden Kimppa Työpajojen ruokalassa pidetyssä 
palkintoraadin kokouksessa nimettiin vuoden 2013 palkittavat urheilijat, 
seurat ja seuratoimijat.  Palkintoraadin muodosti järjestön hallitus ja 
Warkauden Lehti edustajinaan Aki Pöntinen, Rauno Ylönen ja Tiina Laine. 
Kaupungin edustajana raadin kokouksessa oli kulttuuri- ja vapaa-
aikajohtaja Kimmo Kainulainen. Tilaisuudessa maksavan isännän 
ominaisuudessa puhetta johti järjestön varapuheenjohtaja Pekka Hahl. 
 
Lista vuoden 2013 palkituista ja Varkauden Urheilun ja Liikunnan 
Kunniagalleriaan nimetyistä on tämän toimintakertomuksen loppupuolella. 
 
 
Työllistäminen 
 
Työllistämistukien, työkokeilusopimusten, oppilaitosten työharjoittelun, 
yhdyskuntapalvelun, kumppanuussopimusten, Leader-rahoituksen ja osin 
oman myös rahoituksen turvin Varkauden Urheiluseurat ry:n työntekijöinä 
v. 2013 oli 184 eri henkilöä. 
 
Työllistettyjen joukossa oli 10 Suomeen muuttanutta työtöntä 
työnhakijaa . Heidän synnyinmaat ovat olleet Italia, Thaimaa, Saksa ja 
Venäjä. 
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Työllistämistoimenpiteet kuukausittain 
 
2013 joulukuu 

     

     henk  pv.  
Omarahoitus, sopimukset   4 88 
Oppisopimus, perustuki – työohjaajia  4 88 
Oppisopimus, korkein korotettu palkkatuki – työohja ajia 2 44 
Oppisopimus, perustuki    1 22 
TE-toimiston perustuki + kaup. korotettu yhdistystu ki 2 27 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki  18 352 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki TMT 500 13 272 
TE-toimiston korotettu palkkatuki, vk  11 242 
Kuntouttava työtoiminta    27 269 
TE-toimiston sopimus työharjoittelusta työpaikalla 23 322 
Training Center työharjoittelu   0 0 
Kuntouttava työtoiminta, Joroinen   3 33 
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 4 71 
Yhdyskuntapalvelu    0 0 

     112 1830 
       

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus   

Venäjä    2  
      

 
 
 
 
 
 

      

 
2013 marraskuu 

     

       
Omarahoitus, sopimukset   4 84 
Oppisopimus, perustuki – työohjaajia  4 84 
Oppisopimus, korkein korotettu palkkatuki – työohja ajia 2 42 
Oppisopimus, perustuki    1 21 
TE-toimiston perustuki + kaup. korotettu yhdistystu ki 1 21 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki  17 357 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki TMT 500 12 252 
TE-toimiston korotettu palkkatuki, vk  10 210 
Kuntouttava työtoiminta    25 369 
TE-toimiston sopimus työharjoittelusta työpaikalla 14 253 
Training Center työharjoittelu   1 0 
Kuntouttava työtoiminta, Joroinen   3 41 
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 3 68 
Yhdyskuntapalvelu    1 6 

     98 1808 
       

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus   

Venäjä    1  
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2013 lokakuu      

       
Omarahoitus, sopimukset   4 92 
Oppisopimus, perustuki – työohjaajia  4 92 
Oppisopimus, korkein korotettu palkkatuki – työohja ajia 2 46 
Oppisopimus, perustuki    1 23 
TE-toimiston perustuki + kaup. korotettu yhdistystu ki 1 9 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki  17 391 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki TMT 500 13 289 
TE-toimiston korotettu palkkatuki, vk  10 203 
Kuntouttava työtoiminta    26 385 
TE-toimiston sopimus työharjoittelusta työpaikalla 12 139 
Anakom työharjoittelu    0 0 
Training Center työharjoittelu   1 1 
Kuntouttava työtoiminta, Joroinen   3 45 
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 3 16 
Yhdyskuntapalvelu    2 13 

     99 1744 
       

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus   

Venäjä    1  
      

 
 
 
 

      

2013 syyskuu      

       
Omarahoitus, sopimukset   4 84 
Oppisopimus, perustuki – työohjaajia  4 84 
Oppisopimus, korkein korotettu palkkatuki – työohja ajia 2 42 
Oppisopimus, perustuki    1 21 
TE-toimiston perustuki + kaup. korotettu yhdistystu ki 0 0 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki  14 294 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki TMT 500 10 210 
TE-toimiston korotettu palkkatuki, vk  8 168 
Kuntouttava työtoiminta    27 373 
TE-toimiston sopimus työharjoittelusta työpaikalla 12 243 
Anakom työharjoittelu    0 0 
Kuntouttava työtoiminta, Joroinen   2 25 
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 0 0 
Yhdyskuntapalvelu    1 2 

     85 1546 
       

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus   

Venäjä    1  
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2013 elokuu      

       
Omarahoitus, sopimukset   3 66 
Oppisopimus, perustuki – työohjaajia  5 100 
Oppisopimus, korkein korotettu palkkatuki – työohja ajia 2 44 
Oppisopimus, perustuki    1 22 
TE-toimiston perustuki + kaup. korotettu yhdistystu ki 1 22 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki  12 264 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki TMT 500 10 220 
TE-toimiston korotettu palkkatuki, vk  8 174 
Kuntouttava työtoiminta    27 392 
TE-toimiston sopimus työharjoittelusta työpaikalla 12 234 
Anakom työharjoittelu    0 0 
Kuntouttava työtoiminta, Joroinen   2 12 
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 0 0 
Yhdyskuntapalvelu    2 2 

     85 1552 
       

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus   

Venäjä    1  
      

 
 
 
 
 
 
 
 

      

2013 heinäkuu      

       
Omarahoitus, sopimukset   3 69 
Oppisopimus, perustuki – työohjaajia  5 115 
Oppisopimus, korkein korotettu palkkatuki – työohja ajia 2 46 
Oppisopimus, perustuki    1 23 
TE-toimiston perustuki + kaup. korotettu yhdistystu ki 1 23 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki  12 276 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki TMT 500 9 187 
TE-toimiston korotettu palkkatuki, vk  7 161 
Kuntouttava työtoiminta    28 325 
TE-toimiston sopimus työharjoittelusta työpaikalla 13 263 
Anakom työharjoittelu    0 0 
Kuntouttava työtoiminta, Joroinen   0 0 
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 0 0 
Yhdyskuntapalvelu    2 17 

     83 1505 
       

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus   

Venäjä    1  
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2013 kesäkuu      

       
Omarahoitus, sopimukset   3 60 
Oppisopimus, perustuki – työohjaajia  4 80 
Oppisopimus, korkein korotettu palkkatuki – työohja ajia 3 60 
Oppisopimus, perustuki    2 20 
TE-toimiston perustuki + kaup. korotettu yhdistystu ki 0 0 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki  12 235 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki TMT 500 11 201 
TE-toimiston korotettu palkkatuki, vk  7 140 
Kuntouttava työtoiminta    29 284 
TE-toimiston sopimus työharjoittelusta työpaikalla 13 186 
Anakom työharjoittelu    0 0 
Kuntouttava työtoiminta, Joroinen   3 18 
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 1 10 
Yhdyskuntapalvelu    2 14 

       

     90 1308 
       

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus   
Thaimaa    1  

Venäjä    3  
      

 
 
 

      

       

2013 toukokuu      

       
Omarahoitus, sopimukset   3 69 
Oppisopimus, perustuki – työohjaajia  4 92 
Oppisopimus, korkein korotettu palkkatuki – työohja ajia 3 69 
Oppisopimus, perustuki    2 46 
TE-toimiston perustuki + kaup. korotettu yhdistystu ki 0 0 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki  15 336 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki TMT 500 11 238 
TE-toimiston korotettu palkkatuki, vk  7 147 
Kuntouttava työtoiminta    27 350 
TE-toimiston sopimus työharjoittelusta työpaikalla 13 291 
Anakom työharjoittelu    0 0 
Kuntouttava työtoiminta, Joroinen   5 37 
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 2 28 
Yhdyskuntapalvelu    1 4 

       

     93 1707 
Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus   
Italia    1  

Thaimaa    2  

Venäjä    3  
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2013 huhtikuu      

       
Omarahoitus, sopimukset   3 66 
Oppisopimus, perustuki – työohjaajia  4 88 
Oppisopimus, korkein korotettu palkkatuki – työohja ajia 3 66 
Oppisopimus, perustuki    2 44 
TE-toimiston perustuki + kaup. korotettu yhdistystu ki 1 22 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki  15 330 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki TMT 500 9 198 
TE-toimiston korotettu palkkatuki, vk  5 110 
Kuntouttava työtoiminta    26 341 
TE-toimiston sopimus työharjoittelusta työpaikalla 17 287 
Anakom työharjoittelu    0 0 
Kuntouttava työtoiminta, Joroinen   5 56 
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 3 36 
Yhdyskuntapalvelu    1 8 

       

     94 1652 
       

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus   
Italia    1  

Saksa    1  

Thaimaa    2  

Venäjä    3  
      

       

2013 maaliskuu      

       
Omarahoitus, sopimukset   3 63 
Oppisopimus, perustuki – työohjaajia  4 84 
Oppisopimus, korkein korotettu palkkatuki – työohja ajia 3 63 
Oppisopimus, perustuki    2 42 
TE-toimiston perustuki + kaup. korotettu yhdistystu ki 2 33 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki  15 298 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki TMT 500 9 189 
TE-toimiston korotettu palkkatuki, vk  5 89 
Kuntouttava työtoiminta    26 305 
TE-toimiston sopimus työharjoittelusta työpaikalla 14 206 
Anakom työharjoittelu    1 1 
Kuntouttava työtoiminta, Joroinen   5 40 
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 1 4 
Yhdyskuntapalvelu    1 9 

       

     91 1426 
Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus   
Venäjä    3  

Thaimaa    2  
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2013 helmikuu      

       
Omarahoitus, sopimukset   3 60 
Oppisopimus, perustuki – työohjaajia  4 62 
Oppisopimus, korkein korotettu palkkatuki – työohja ajia 3 66 
Oppisopimus, perustuki    2 40 
TE-toimiston perustuki + kaup. korotettu yhdistystu ki 2 38 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki  13 196 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki TMT 500 10 197 
TE-toimiston korotettu palkkatuki, vk  4 80 
Kuntouttava työtoiminta    24 296 
TE-toimiston sopimus työharjoittelusta työpaikalla 21 266 
Anakom työharjoittelu    1 9 
Kuntouttava työtoiminta, Joroinen   4 34 
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 0 0 
Yhdyskuntapalvelu    1 1 

       

       

     92 1345 
       

   
      

       

       
2013 tammikuu      

       
Omarahoitus, sopimukset   4 66 
Oppisopimus, perustuki – työohjaajia  2 44 
Oppisopimus, korkein korotettu palkkatuki – työohja ajia 3 66 
Oppisopimus, perustuki    2 44 
TE-toimiston perustuki + kaup. korotettu yhdistystu ki 2 44 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki  7 167 
TE-toimiston korkein korotettu palkkatuki TMT 500 7 154 
TE-toimiston korotettu palkkatuki, vk  4 88 
Kuntouttava työtoiminta    25 325 
TE-toimiston sopimus työharjoittelusta työpaikalla 25 436 
Anakom työharjoittelu    3 13 
Kuntouttava työtoiminta, Joroinen   4 33 
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu 1 5 
Yhdyskuntapalvelu    0 0 

       

     89 1485 
       

Tässä joukossa maahanmuuttajien osuus   
Venäjä    3  
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Työllistämisen kumppanuustoiminta  
 
Työllistämistoimien kohderyhmänä ovat olleet pitkästä 
rakennetyöttömyydestä kärsineet yli 500 päivää työttömänä olleet, 
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja vajaakuntoisuuden vuoksi pitkään 
työttömänä olleet henkilöt. 
 
Työllistämistoimien tavoitteena on ollut tämän kohderyhmän työllistäminen 
varkautelaiselle kansalaistoimintasektorille. Varkauden kaupungin kanssa 
laaditun kumppannussopimuksen määrällisissä tavoitteissa onnistuttiin 
ehkä liiankin hyvin. 
 
Työllistämistoiminnan laadukkuuden ja jatkuvuuden turvaamisen vuoksi 
työnohjaajien ja toimistotyöntekijöiden vaihtuvuutta pitäisi saada 
vähennettyä. 
 
 
Oppisopimustoiminta 
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n töissä oppisopimuksen turvin v. 2013 
työskenteli 9 eri henkilöä. 
 
 
Siviilipalvelutoiminta 
 
Varkauden Urheiluseurat ry on Työministeriön hyväksymä 
siviilipalveluslaitos. 2013 sijoitettuna ei ollut yhtään siviilipalvelusmiehestä. 
 
 
Yhdyskuntapalvelutoiminta 
 
Kriminaalihuoltolaitoksen kanssa allekirjoitettiin 30.3.2007 sopimus 
yhdyskuntapalvelun palvelupaikkojen järjestämisestä.  
 
Vuoden 2013 aikana Varkauden Urheiluseurat ry järjesti kotitalkkari- ja 
puupajatöissä yhdyskuntapalvelupaikan viidelle (5) henkilölle, jotka saivat 
tämän myötä rikoksensa soviteltua. 
 
 
Huomioita työllistämisen sosiaalisista vaikutuksist a 
 
Varkauden kaupunki lopetti työpajatoiminnan 2006. Voitaneenkin pitää 
sen seurauksena, että vuodesta 2007 vuoteen 2008 nousi kaupungin 
toimeentulomenot 477 000 euroa. 
 
Samalla kaupungin oma tukityöllistäminen supistui ollen vuonna 2009 vain 
seitsemän (7) henkilötyövuotta. 
 
Samaan aikaisesti kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuus eli 
valtionosuusmaksujen palautukset kasvoivat ollen vuonna 2009 n. 850 
000 euroa 
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Vastaavasti kaupungin toimeentulomenot kasvoivat vuosien 2007 -2009 
aikana 0,5 miljoonaa euroa, 2009 toimeentulomenot olivat Varkaudessa 
1,4 miljoonaa euroa. 
 
Kun tarkastelee kaupungin työttömyystilannetta, tilanne on edelleen 
kaupungin kannalta erittäin hankala: 
 
Työttömyysaste on n. 18 %. Vuonna 2013 Työmarkkinatuen 
kuntaosuusmaksut nousivat lähes 1,3 miljoonaan euroon. 
 
Toimeentulomenot olivat lähes 1,8 miljoonaa euroa, eli nämä kaksi 
menokohtaa yhteensä lähes 1 veroprosenttina 
 
Mitä Varkauden Urheiluseurat ry tuottaa Varkauden k aupungille 
työllisyyden myötä? 
 
Yhden pitkäaikaistyöttömän saaminen pois työmarkkinatuen 
kuntaosuuden piiristä on säästänyt kaupungin menoja 4 125 euroa / vuosi 
(syrjäytymisvuosi 44 400 euroa). Jos näitä toimenpiteitä on ollut vuodessa 
esim. 50 pitkäaikaistyötöntä se on säästänyt kaupungin menoja 200 000 
euroa. Kun kysymyksessä on ollut palkkatuella työllistetty, tällainen 
henkilö vähentää myös toimeentulomenoja ja toisaalta hänestä tulee 
veronmaksaja.  
 
Ja lisäksi voidaan todeta, että työttömän pääsemine n 
ansiosidonnaisen päivärahan piiriin hyödyntää kaupu nkia lähes 
kolmen vuoden ajan. 
 
Pitää muistaa, että vuoden 2015 alusta työmarkkinatuen 
kuntaosuusmaksut kaksinkertaistuvat eli yksi pitkäaikaistyöttömästä 
johtuva korvaus vuodessa tulee olemaan n. 8 250 euroa  / työtön 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Varkauden Urheiluseurat ry:n 
työllistäminen on omalta osaltaan useita vuosia suuresti vaikuttanut 
Varkauden kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden ja 
toimeentulomenojen kasvun hillitsemiseen vuositasolla useilla sadoilla 
tuhansilla euroilla. 
 
Tulevaisuuden osalta voidaan todeta, että valtion tekemät 
pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisesta maksupäätökset kuntien osalta 
(kaksinkertaistettu sakkomaksu) vahvasti osoittavat sen, että tällaista 
työllisyystoomintaa jatkossakin Varkaudessa tarvitaan! Varkauden 
Urheiluseurat ry:n on kantanut työllissyysasioiden hoidossa todellista 
yhteiskuntavastuuta! 
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Työllistämistoiminnan muita positiivisia vaikutuksi a: 
 
Kimppa Työpajan toiminnan vuoksi kaupunki säästää tuntuvan summan 
kiinteistöjenhoidon kuluissaan ja vanha Joutenlahden koulukiinteistö pysyy 
hyvässä ja elinvoimaisessa kunnossa. 

 
Tenniskuplan hoitamisen myötä lajiharrastajien mahdolliseen talviseen 
lajin harrastamiseen säilynee. 
 
Kimppa Kirppiksen toiminnan siirtyminen tuonee tullessaan sen, että 
vahvat kultuuriperinteet omaava Tori Torppa Taulumäen torin äärellä ei 
ole lähivuosina purettavien kiinteistöjen listalla. 

 
Sosiaaalisen työllistämisen vaikutuksia työllistely ille: 

- Varkauden Urheiluseurat ry:n työllistämistoiminnoissa hyväksytään 
”erilaisuus”; 

 
- pitkään työttömänä olleiden päiviin tulee sisältöä ja piristystä; 

 
- sosiaalisessa työssäolossa mukana oleminen ehkäisee mahdollista 

syrjäytymistä (tämän hetken tiedon mukaan yhteiskunta menettää 
syrjäytymisen vuoksi 1 774 000 euroa / syrjäytynyt nuori seuraavan 
40 vuoden aikana ilman toimivia tukimuotoja); 

 
- kotiin jämähtäneet työttömät saavat ympärilleen työyhteisöstä 

ystäviä ja ”elämän otetta ja osaamista”; 
 

- työssäoleminen mahdollista ihmisarvoisen elämän; 
- elotaso ainakin aavistuksen kohenee; 
 
- työnhaun valmiudet paranevat; 

 
- nuoret saavat tarvittavaa työkokemusta, omaa rahaa ja 

itsenäistymistä; 
 

- ”mestari - kisälliperiaatella” tapahtuva parityöskentely ohjaa ja 
kasvattaa nuoria työelämän perusasioiden sisäistämiseen = 
työllistymisvalmiudet ja kiinnostus työelämään tai koulutukseen 
hakeutumiseen lisääntyy; 

 
- varttuneempien osalta ”eläkehissiin” pääseminen vauhdittuu; 

 
- oppisopimuksen turvin työllistetyt vaikeassa työmarkkinatilanteessa 

olevat henkilöt saavat ammattitutkinnon 
 

Kimppa Työpajalle työllistetyn nuoren miehen kommen tti: 
 
Työpäivistä jää lähes aina oikein kunnon fiilis! Illallakin jaksaa askarella, 
käydä lenkillä ja touhuta kavereiden kanssa. Ja mikä parasta: päivärytmi 
on nyt ihan kohdallaan, jaksan herätä ihan tolokulliseen aikaan aamuisin, 
ennen kuorsailin vielä puolilla päivillä. 
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No perkele: taidan olla aika tärkeä jeppe tähän suomalaiseen 
yhteiskuntaan, varmaankin pitäisi hoitaa kouluhommat päätöksen. 
Varkauden Urheiluseurat ry:n Kimppa Työpajat on ollut minulle ”oman 
elämän piristys”! Todella harmillista on se, että tämä pesti 
määräaikaisuuden vuoksi parin kuukauden päästä täällä päättyy, mutta 
virtaa on tullut, uusia juttuja elämääni aivan varmasti rupean virittelemään! 
 
Toimittaja Markku Lahikainen kirjoitti 11.12. ilmestyneeseen Demokraatti 
lehteen aukeaman suuruisen kuvitetun arkikkelin järjestön 
työllistämistoimista. Yhteen juttuun hän oli omalla otannalla valinnut kolme 
työllistettyä ja tämän osion otsikko komeasti oli: koulutusta, mielekästä 
työtä ja maailmanparannuseuraa.  Otsikko kuvannee hyvin sen, miten 
töissä oleminen koetaan. 
 
Viime vuosina työllistettyjen määrä on ollut vuositasolla kahdensadan 
kummallakin puolella. Tämän myötä voidaan kuitenkin todeta, että 
varkautelaiseen ja suomalaiskansalliseen ”valitusvirsitapaan” tässä 
mittavassa joukossa on aina joitakin, jotka kokevat tukityöllistämisen 
”pakkopullana”. 
 
Sosiaalisen työllistämisen toteuttaminen mahdollist aa / on 
mahdollistanut sen, että varkautelaisten liikunta- ja urheiluseurojen 
ja jäsenyhdistysten palvelutoimintaa voidaan / on v oitu mallikkaasti 
toteuttaa = pitkäjänteisesti toimineen järjestön to imintaan ei ole 
koskaan saatu mistään minkäänsortin avustuseuroja! 
 
 
Joutenlahden liikunnallinen Kimppa Kerho 
 
Liikunnallista Kimppa Kerho -toimintaa järjestettiin iltapäivisin 
Joutenlahden Kimppa Työpajoilla. Kerhotoimintaa koordinoivat Esa-Pekka 
Sorjonen ja Silja Nieminen. Toimintaa varten saatiin rahoitusta Pohjois-
Savon ELY-keskukselta. 
 
 
Junnuleirit 
 
Varkauden Urheiluseurat ry ja Varkauden kaupungin liikuntapalvelut 
järjestivät talvi-, kesä- ja syysjunnuleirit 6 -13 -vuotiaille lapsille.  
 
Leirejä markkinoitiin jakamalla esitteitä kouluille, kauppojen 
ilmoitustauluille ym. sekä suorana sähköpostijakeluna, Varkauden 
Urheiluseurojen internet-sivuilla, Warkauden Lehdessä ja Sinun Savossa. 
Lehdet kävivät tekemässä juttuja jokaisesta leiristä.  
 
Leirien ehkä tärkeimpänä tavoitteena on ollut liikunnallisesti passiivisten 
lasten liikuttaminen ja liikunnan monipuolisten taitojen opettaminen. 
Lisäksi tärkeää on ollut se, että lapsille on lomapäiviksi ollut tarjolla 
virikkeelistä toimintaa. 
 
Leirit järjestettiin koululaisten loma-aikana päiväleireinä ilman majoitusta. 
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Kaikki lapset saivat leirin päätteeksi diplomin ja uimalipun uimahalli 
Ilopisaraan. Palautteita kyseltiin leirikirjeen mukana lähetetyllä 
palautelomakkeella.  
 

5. - 7.3.  liikunnallinen Talvijunnuleiri, 52 osanottajaa, 2 työntekijää ja 16 
palkattua ohjaajaa; 
 
4. - 6.6. liikunnallinen Kesäjunnuleiri, vastaavana Esa-Pekka Sorjonen, 52 
leiriläistä, 16 ohjaajaa; 
 
15. - 17.10. liikunnallinen Syysjunnuleiri, vastaavana Esa-Pekka Sorjonen, 
39 osanottajaa ja 16 ohjaajaa. 
 
Leirivastaava Esa-Pekka Sorjosen laatima toimintara portti  
15. - 17.10. liikunnallisesta Syysjunnuleiristä 
 
Varkauden Urheiluseurat ry yhdessä Varkauden liikuntapalveluiden kanssa 
järjestivät jo 13. kerran syksyisen Syysjunnuleirin Varkauden liikuntatalolla. 
Vilskettä ja naurua kuultiin liikuntatalon saleissa 39 leiriläisen voimin, joka 
on odotettua vähemmän osallistujia, mutta ainakaan se ei menoa 
haitannut. Leiriläisillä oli valittavanaan neljä ryhmää, joista kaksi ryhmää oli 
tutustujaryhmiä 6 - 7 -vuotiaat ja 8 - 9 -vuotiaat sekä kaksi lajiryhmää 
tanssi 6 - 13 -vuotiaat ja futsal 10 - 13 -vuotiaat. 
 
Futsal ryhmä kuitenkin jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi, joten leiriläiset siirrettiin muihin ryhmiin. Tutustuja ryhmiin saatiin 
mukavasti osallistujia yhteensä 13 leiriläistä / ryhmä.  
Tanssiryhmä oli tänäkin vuonna tyttöjen suosikki ja ryhmään osallistuikin 
mukavasti lapsia, yhteensä 16.  
 
Leirin lajeina tänä syksynä oli tanssi, futsal, yleisurheilu, judo, keilaus ja 
lentopallo. Kaikki lajit tuntuivat olemaan lasten mieleen, erityisesti keilaus 
oli tänäkin vuonna erittäin toivottu ja suosittu laji. Joitakin lajitoiveita leirin 
jälkeen tuli, kuten sulkapallo, koripallo ja salibandy. 
 
Ohjaajia leirillä oli yhteensä 16, ryhmänohjaajia 6 ja lajiohjaajia 10. 
Ohjaajat nuoresta iästä huolimatta hoitivat tehtävänsä hyvin ja oma-
aloitteisesti. Ohjaajat olivat iältään 14 – 23 -vuotiaita. 
 
Junnuleirillä ensimmäistä kertaa otettiin käyttöön pomppulinna ja 
trampoliini. Välineet olivat käytössä koko keskiviikko päivän, jolloin kaikilla 
ryhmillä oli yksi tunti ”pomppimista”. Välineet olivat hyvä lisä ja yllätys 
lapsille sekä pientä vaihtelua leireilyyn. Myös jatkossa pomppulinnaa tai 
joitain muita välineitä voidaan toteuttaa leirillä. 
 
Kaikin puolin leiri oli onnistunut kokonaisuus eikä mitään suurempia 
ongelmia tullut. Leirejä on pidetty samanlaisella kaavalla vuodesta toiseen, 
joten ehkä tämän vuoksi osallistujamäärät ovat hiipuneet, mutta leireillä 
käy siitä huolimatta vuodesta toiseen samat tutut lapset. 
 
Tänäkin vuonna leiristä saatiin positiivista palautetta lapsilta sekä 
vanhemmilta. 
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Ulkoilupalvelu     
  
Ikäihmisten ulkoilupalvelu käynnistyi keväällä 2005.  Palvelu on tarkoitettu 
henkilöille, jotka pystyvät liikkumaan kohtuullisesti joko itse tai apuvälineitä 
käyttäen. Palvelua ovat käyttäneet myös näkövammaiset ja pyörätuolilla 
liikkuvat asiakkaat. Ulkoiluavustaja auttaa tarvittaessa asiakasta 
pukeutumisessa. 
  
Ulkoilupalvelua viikoittain käyttäviä asiakkaiden määrä on noussut hieman 
vuoden 2012 tasosta. 
 
Monet ulkoilupalvelun asiakkaat käyttävät myös Kauppakassin tai 
Siivouspalvelun palveluja. 
  
 
Asiointipalvelu Kauppakassi     
  
Asiointipalvelu Kauppakassi aloitti toimintansa vuonna 2001.  
 
Kauppakassin toiminta pohjautuu Varkauden kaupungin 
perusturvakeskuksen kanssa tehtyyn ostopalvelusopimukseen. 
Kauppakassin asiakkaista noin 85 % kuuluu ostopalvelusopimuksen tai 
yleisen edunvalvonnan piiriin.  
 
Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä joustavaan palveluun, jossa on huomioitu 
asiakkaiden erityiset tarpeet ja aikataulut kuten sairaalasta kotiutumiset.  
Säännölliset käynnit tuovat myös turvaa ja varmuutta monelle yksin 
asuvalle asiakkaalle. Kauppakäyntejä tehdään eniten City-marketissa ja 
Pirkka-hallissa. Tarvittaessa on toimitettu myös apteekki, posti ym. asioita.  
 
 
Siivouspalvelu     
  
Siivouspalvelu on toiminut vuodesta 2004. Pääasiallisena asiakasryhmänä 
ovat ikäihmisten kotitaloudet. Siivoustyö on suoritettu pääsääntöisesti 
parityöskentelynä käyttäen yleensä asiakkaan siivousaineita ja -välineitä. 
Myös Siivouspalvelun osalta on tehty paljon yhteistyötä kaupungin 
kotipalvelun kanssa.  
  
Ne asiakkaat, jotka ovat onnistuneet vielä saamaan ao. palvelua ovat 
olleet tyytyväisiä siivouspalvelun toimintaan. Siivouspalvelun ja 
Kauppakassin työntekijät toimivat usein tärkeänä linkkinä ja välittäjänä 
esimerkiksi edunvalvonnan ja asiakkaan välillä. Suurin osa asiakkaista on 
ns. vakioasiakkaita, joiden luona käydään säännöllisesti. Asiakkaina on 
myös muutamia taloyhtiöitä. 
  
Vuoden 2013 käyntikertojen määrä on entisestään vähentynyt. Syynä 
tähän on ollut se, että Varkauden kaupungin todella suuresta työttömien 
kaartista ei ole löytynyt raskaista siivoustöistä kiinnostuneita työttömiä 
työnhakijoita. 
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Kangaspaja 
 
Joutenlahden Kimppa Työpajojen yläkerrassa toimi Kangaspaja, minkä 
toiminta sujui entiseen tapaan hyvin mallikkaasti. 
 
Kangaspajan tuotteiden valmistaminen pohjautui pitkälti 
kierrätystoimintaan.  
 
Kangaspajalla valmistettiin ”melkein mitä vaan!  
 
Luovuus ei ole ollut myrkkyä Kangaspajalla, vaan si ellä on ollut 
pikkukisailua siitä kenen tuotokset menevät parhait en kaupaksi 
Kimppa Kirppiksellä. 
 
Pääsääntöisesti tuotteet myytiin Kimppa Kirppiksellä. 
 
Mattoja on kudottu myyntiin kirpputorille sekä asiakkaille tilaustyönä.  
Asiakkaalla on ollut mahdollisuus kudottaa mattoja joko omista tai talon 
kuteista. Kudontaan on käytetty myös lahjoituksena saatujen ja Kimppa 
Kirppikseltä ylijääneistä vaatteista leikattuja matonkuteita. 
 
Kangaspaja on yksi hyvin vahva osa järjestön kuntouttavan 
työtoiminnan  toteuttamista sekä kirpputori- ja kierrätystoimintaa. 
 
 
 
Kotitalkkarit 
 
Kotitalkkaritoiminta on ollut vilkasta myös v. 2013.   
 
Kotitalkkaritoiminta on kohdistunut pääsääntöisesti vanhuksille, joille 
tämänkaltainen apu on enemmän kuin tervetullutta. Tehtäviin on 
kuulunut mm. lumenluontia, nurmikon- ja pensasaitojen leikkauksia, 
haravointia, roskien keruuta, muuttoja, pikkuremontteja jne. 
 
Eniten Kotitalkkareita työllisti vuoden aikana erilaiset piha- ja 
muuttotyöt. Erityisen paljon oli v. 2013 alkuvuoden runsaslumisen 
talven vuoksi lumen pudotuksia vanhusten omakotitalojen katoilta. 
 
Säännölliseen lumityörinkiin on kuulunut 43 taloutta. 
 
Muita säännöllisiä vakioasiakkaita oli noin 20 - 30, joista lähes kaikki 
olivat vanhuksia. Myös erilaiset yritykset, muut kotitaloudet ja 
Varkauden kaupunki työllistivät kotitalkkareita.  
 
Kotitalkkarit ovat v. 2013 aikana hoitaneet myös toukokuun loppuun 
saakka Varkauden Rent Rooms oppilasasuntolan hoitoon liittyviä 
tehtäviä ja Varkauden tenniskenttien ja tennishallin hoitamiseen 
liittyviä töitä. 
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Puupajatoiminta 
 
Puupaja on toiminut Joutenlahden Kimppa Työpajoilla, entisen koulun 
puutyöluokan tilassa. 
 
Puupajan töihin ovat osallistuneet Kotitalkkarit, kun ovat omilta töiltään 
ehtineet.  
 
Pajatyön lisäksi on tehty myös pienimuotoisia remonttitöitä 
yksityisasiakkaille. Lisäksi on suoritettu entisöinti- ja korjaustöitä. Pajan 
yhteydessä on myös pieni maalaamo, missä tuotteet viimeisteltiin. 
Suoramyynnin lisäksi tuotteita on myyty omalla Kimppa Kirppiksellä, missä 
niihin voi tarkemmin tutustua. 
 
Puupaja on erikoistunut puupalkintojen valmistukseen. Niitä on myyty mm. 
omille jäsenseuroille, Suomen Palloliiton Itä-Suomen piirille, Suomen 
Painiliitolle, Suomen Työväen Urheiluliitolle, jne. 
 
Lisäksi puutöitä ja entisöintiä on suoritettu tilausten mukaan.  
 
               
Tuoremehuasema 
 
Mehuasema oli avoinna Joutenlahden Kimppa Työpajojen alakerran 
tiloissa elokuun puolesta välistä marraskuun alkuun saakka. 
  
Vuoden 2013 oli omenasadoltaan hyvä. Mehunpuristuksesta huolehtivat 
vanhuspalvelun kotitalkkarit. 
 
Mehuaseman kunnostustyöt käynnistyivät v. 2013 puristuskauden 
päätettyä, syynä tähän oli terveystarkastajan suorittaman tarkastuksen 
jälkeinen vaatimus. 
 
 
Viljelypalstojen hoitaminen 
 
Varkauden Urheiluseurat ry on v. 2013 vastannut kaupungin 
omistamien viljelypalstojen hoitamisesta ja vuokraamisesta. Sopimus 
tästä toiminnasta allekirjoitettiin Varkauden kaupungin kanssa 
alkuvuodesta 103. 
 
Viljelypalstat sijaitsevat Käpykankaalla ja Luttilassa. 
 
 
Kimppa Kirppis 
 
Alkuvuodesta 2005 käynnistynyttä toimintaa toteutettiin 14.12.2013 
saakka osoitteessa Kauppakatu 19.  
 
Muuttotyöt Tori Torpalle käynnistyivät 16.12. ja myyntitoiminta siellä 
pystyttiin käynnistämään jo 2.1.2014. 
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Toimintaa pyöritettiin kirpputorilla siten, että myyntipöytiä vuokrattiin eri 
yhteisöille ja yksityishenkilöille. 
 
Kimppa Kirppiksellä myytiin myös lahjoituksena saatujen tavaroiden sekä 
oman puu- ja kangaspajan tuotteita.  
 
Kimppa Kirppiksellä oli Kanerva-KASTE hankkeen kanssa tehtyyn 
aikaisempaan yhteistyöhön pohjautuen omatoiminen 
terveysneuvontanurkkaus. 
 
 
 
2013 tapahtunutta, edustuksia ja huomionosoituksia 
 
Tammikuu 
 
9.1. hallituksen kokous; 

 
14.1. yhteistyöneuvottelu Varkauden kaupunginjohtajan, sosiaalijohtajan ja 
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja 
Silja Nieminen; 

 
16.1. yhteistyöpalaveri Varkauden työllistämisyksikön edustajien kanssa, 
edustajina Hannu Kiminkinen, Anne Heikkinen, Minna Ikäheimonen, Laura 
Karjalainen, Anne Koivistoinen, Pekka Kyntö-aho, Mikko Multanen, Silja 
Nieminen, Risto Niiranen ja Jaana Taskinen; 

 
16.1. hallituksen työvaliokunnan kokous; 

 
17.1. yhteistyöpalaveri kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan ja 
Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n toiminnanjohtajan kanssa, 
edustajina Hannu Kiminkinen ja Silja Nieminen; 

 
17.1. Kimppa Työpajat, Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n info-
tilaisuus, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
23.1. Kuopio, seuratoiminnan maakunnallisen kehittämistyöryhmän 
kokous, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
25.1. yhteistyöneuvottelu Savon Oppisopimuskeskuksen edustajien 
kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen, Anne Heikkinen, Minna 
Ikäheimonen ja Anne Koivistoinen; 

 
25.1. palkintoraadin kokous, edustajina Hannu Kiminkinen, Pekka Hahl, 
Raimo Ahokas, Minna Heikkinen, Anne Koivistoinen ja Reijo Salli; 

 
28.1. yhteistyöneuvottelu kaupungin työllistämisyksikön ja kuntakokeilun 
edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
28.1. yhteistyöneuvottelu Joroisten kunnan uuden kuntouttavan 
työtoiminnan koordinaattorin kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja 
Anne Koivistoinen; 
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Helmikuu 
 
7.2. yhteistyöneuvottelu Savon Oppisopimuskeskuksen edustajien kanssa, 
edustajina Hannu Kiminkinen ja Anne Heikkinen; 

 
7.2. Leppävirta, Osaava – työllisyysverkoston työryhmän kokous, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
7.2. Warkaus Sali, hoidettiin työllistämisen rekrymessujen kahvitus; 

 
7.2. Kuopio, tulityökorttikoulutus, edustajina Henri Holopainen, Timo 
Kauppinen, Pekka Kyntö-aho, Eero Käyhkö ja Risto Niiranen; 

 
13.2. yhteistyöneuvottelu ja toimintojen esittely kaupungin kuntakokeilun 
yrityssektorin edustajien kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja Anne 
Koivistoinen; 

 
14.2. koulutustilaisuus, aiheena kuntouttava työtoiminta, edustajina Hannu 
Kiminkinen, Anne Heikkinen, Henri Holopainen, Timo Kauppinen, Anne 
Koivistoinen, Eero Käyhkö, Pekka Kyntö-aho, Silja Nieminen, Risto 
Niiranen, Mika Salinto ja Jaana Taskinen; 

 
14.2. hallituksen työvaliokunnan kokous; 

 
15.2. Suonenjoki, Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n 
hallituksen työvaliokunnan kokous, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
21.2. yhteistyöneuvottelu ja toimintojen esittely kaupungin kuntakokeilun 
edustajien kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen, Anne Koivistoinen ja 
Pekka Kyntö-aho; 

 
21.2. Suonenjoki, Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n 
hallituksen kokous, kokouksen puheenjohtajana ja edustajana Hannu 
Kiminkinen; 
 
22.2. yhteistyöpalaveri Kylpylä-Hotelli Kuntorannan johtajan kanssa, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
22.2. Joutenlahden Kimppa Työpajojen toimitilojen palotarkastus; 

 
22.2. Varkauden Urheilugaala, komeasti noin 120 - 130 osallistujaa; 

 
22.2 GaalaDisco, vain 8 osanottajaa, järjestysmiehet ja henkilökuntaa; 
 
26.2. hallituksen kokous; 

 
26.2. yhteistyöneuvottelu Varkauden kaupungin työllistämisyksikön 
edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
27.2. yhteistyöneuvottelu Savon Oppisopimuskeskuksen edustajien 
kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja Minna Ikäheimonen; 

 
27.2. Kuopio, Itä-Suomen liikuntaneuvoston kokous, edustajana Hannu 
Kiminkinen; 
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Maaliskuu 
 
5. - 7.3.2013 liikunnallinen Talvijunnuleiri, 52 osanottajaa, 2 työntekijää ja 
16 palkattua ohjaajaa; 

 
11.3. hallituksen työvaliokunnan kokous; 

 
11.3. Kuopio, yhteistyöneuvottelu Pohjois-Savon Liikunta ry:n edustajien 
kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
11.3. Kuopio, liikunta- ja urheiluseurojen viestintäkoulutus, edustajana 
Hannu Kiminkinen; 
12.3. tilintarkastuspäivä, edustajina Hannu Kiminkinen, Pekka Hahl, Anne 
Heikkinen ja Anne Koivistoinen; 

 
13.3. Suonenjoki, Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n 
hallituksen kokous, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
14.3. yhteistyöpalaveri Varkauden kaupunginjohtajan kanssa, edustajana 
Hannu Kiminkinen; 

 
14.3. Varkauden kauppias- ja kaupunkikeskustojen kehittämisyhdistyksen 
perustamisen suunnittelukokous, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
18.3. yhteistyöpalaveri Puurtilan Kisa-Poikien kanssa, edustajina Hannu 
Kiminkinen ja Esa-Pekka Sorjonen; 

 
19.3. yhteistyöpalaveri kaupunginjohtajan kanssa, edustajana Hannu 
Kiminkinen; 

 
20.3. yhteistyöneuvottelu, toimintojen ja tilojen esittely Varkauden 
työllistämisen kuntakokeilun edustajille, edustajina Hannu Kiminkinen ja 
Anne Koivistoinen; 

 
21.3. Kuopio, tulityökurssi, edustajina Henri Holopainen, Timo Kauppinen, 
Eero Käyhkö, Pekka Kyntö-aho ja Risto Niiranen; 

 
26.3. Varkauden kehittämisyhdistyksen perustamisen suunnittelukokous, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
26.3. yhteistyöpalaveri Varkauden kaupungin työllistämisyksikön 
edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
26.3. järjestön sääntömääräinen vuosikokous; 

 
26.3. Kimppa Työpajat, Suomen Palloliiton Itä-Suomen piirin vuosikokous, 
järjestön toimintaa esittelemässä Hannu Kiminkinen, toimien samalla 
kokouksen puheenjohtajana; 

 
 

Huhtikuu 
 
3.4. Tampere, Leader -toimintaryhmien puheenjohtajien seminaaripäivä, 
Mansikka ry:n ja tämän myötä järjestön edustajana Hannu Kiminkinen; 
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4.4. Suonenjoki, Maaseudun kehittämisyhdistysmansikka ry:n 
hallituksen koordinointihankkeiden seurantatyöryhmän kokous, edustajana 
Hannu Kiminkinen; 

 
5.4. Kuopio, Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n ja Kalakukko 
ry:n strategiatyöryhmien yhteispalaveri, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
5.4. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n kiitosjuhla, edustajana Juhani 
Paasi; 

 
8.4. Varkauden kehittämisyhdistyksen perustamisen suunnittelukokous, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
9.4. Kimppa Työpajat, yhteistyöpalaveri Pohjois-Savon Liikunta ry:n 
edustajien ja kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan kanssa, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
10.4. tilojen ja toimintojen esittely sekä yhteistyöpalaveri, Pohjois-Savon 
TE-toimiston Varkauden palvelupisteen edustajien kanssa, edustajana 
Hannu Kiminkinen; 

 
10.4. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n liikunnan ja urheilun seminaari, 
edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl; 

 
10.4. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n vuosikokous, äänivaltaisena 
kokousedustajana Hannu Kiminkinen; 
 
11.4. Suonenjoki, Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n 
vuosikokous, järjestön äänivaltaisena edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
16.4. yhteistyöneuvottelu Päiviönsaaren 2013 iltatorien järjestämisestä, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
17.4. yhteistyöpalaveri Warkauden Tennisklubin, Kartano Golfin ja WJK 
Juniorit seurojen edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
17.4. Kimppa Työpajat, TUL:n Savon piirin piirikokous, järjestön tiloja ja 
toimintoja esittelemässä Hannu Kiminkinen; 

 
22.4. Suonenjoki, Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n 
hallituksen koordinointihankkeiden seurantatyöryhmän kokous, edustajana 
Hannu Kiminkinen; 

 
23.4. Rautalampi, Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n 
hallituksen kokous, edustajina Hannu Kiminkinen ja Jussi Mikkonen; 

 
24.4. yhteistyöpalaveri Varkauden NMKY:n edustajien kanssa, edustajina 
Hannu Kiminkinen, Anne Koivistoinen ja Pekka Kyntö-aho; 

 
25.4. Toimintakeskus Pihlajan edustajien (17 henk.) vierailu Kimppa 
Työpajoilla, toimintoja ja tiloja esitteli Hannu Kiminkinen; 

 
25.4. Varkauden Kauppakatuyhdistys ry:n vuosikokous, järjestön 
äänivaltaisena kokousedustajana ollut Hannu Kiminkinen toimi kokouksen 
puheenjohtajajana; 
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26.4. hallituksen työvaliokunnan kokous; 

 
26.4. yhteistyöpalaveri Viljolahden maa- ja kotitalousseura ry:n edustajien 
kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja Anne Heikkinen; 

 
30.4. Olé Vappu Varkaudessa tapahtuma, järjestettiin liikuntatoimintaa; 

 
 
 

Toukokuu 
 
2.5. Pieksämäki, Itä-Suomen liikuntaneuvoston kokous, edustajana Hannu 
Kiminkinen; 
10.5. Suonenjoki, Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n 
strategiaryhmän kokous, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
14.5. Honkapirtti, Varkauden Ladun talkoot, järjestön työntekijöitä töissä; 

 
15. – 16.5. Kämäri, koulupesisturnaus, järjestön työntekijöitä kuvaamassa 
ja kanttiinin myyntitöissä; 
 
16.5. hallituksen kokous; 

 
16.5. yhteistyöneuvottelu Varkauden kaupunginjohtajan kulttuuri- ja 
vapaa-aikajohtajan kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl; 

 
16.5. kaupungin stipendityöryhmän kokous, edustajina Hannu Kiminkinen 
ja Pekka Hahl; 

 
21.5. Viljolahden Toukola, yhteistyöneuvottelu Viljolahden maa- ja 
kotitalousseura ry:n edustajien kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja 
Anne Heikkinen; 

 
21.5. yhteistyöpalaveri Warkauden Tennisklubin ja kaupungin 
liikuntatoimiston kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
21.5. kaupungin liikuntatoimen vuorojenjakokous liikuntatalon osalta, 
edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl; 

 
22.5. Viljolahden Toukola, yhteistyöneuvottelu Viljolahden maa- ja 
kotitalousseura ry:n edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
22.5. Kuopio, Savon oppisopimuskeskuksen vertaisarviointipäivä, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
23.5. yhteistyöneuvottelu Varkauden kuntakokeilun ja Navitas Kehitys 
Oy:n edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
23.5. hallituksen työvaliokunnan kokous; 
 
25.5. Yama-Arashi ry:n 40 v., vuosijuhla, edustajina Raimo Ahokas ja 
Anne Koivistoinen; 

 
27.5. Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n perustamiskokous, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 

 



 36 
28.5. työllistämisen kumppanuussopimuksen ohjausryhmän kokous, 
edustajina Hannu Kiminkinen, Pekka Hahl ja Pekka Kyntö-aho; 

 
29.5. Varkauden seudun Osaava -työllisyysverkosto työryhmän kokous, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
29.5. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n seurakehittäjien työryhmän 
kokous, edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
 
Kesäkuu 
 
3.6. hallituksen työvaliokunnan kokous; 

 
4. - 6.6. liikunnallinen Kesäjunnuleiri, vastaavana Esa-Pekka Sorjonen, 52 
leiriläistä, 16 ohjaajaa; 
 
5.6. Suonenjoki, Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen 
kokous, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
6.6. Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n hallituksen kokous, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
10.6. yhteistyöpalaveri Varkauden työllistämisyksikön edustajien kanssa, 
edustajina Hannu Kiminkinen, Minna Ikäheimonen, Markus Kallinen, Laura 
Karjalainen, Pekka Kyntö-aho, Risto Niiranen, Mika Salinto ja Jaana 
Taskinen; 

 
10.6. yhteistyöpalaveri Varkauden seudun kuntakokeilun ja Navitas 
Kehitys Oy:n edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 

 
11. - 14.6. Iisalmi ja Sonkajärvi, Pohjois-Savon Leader toimintaryhmien 
järjestämä Euroopan maiden kansainvälinen Linc-tapahtuma, edustajana 
Hannu Kiminkinen; 
 
18.6. yhteistyöneuvottelu ja sopimuksen allekirjoitus Warkauden 
Tennisklubin kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl; 
 
 
Heinäkuu 
 
27.7. Harjurannan kyläpäivät, iltajuhlan juhlapuhetta pitämässä oli Hannu 
Kiminkinen; 
 
28.7. Anna-Maija Piippo TUL:n Savon piirin toiminnanjohtaja 60 v., 
pöytäviirin nro 119 luovutti Pekka Hahl; 
 
 
Elokuu 
 
6.8. yhteistyöneuvottelu Warkauden Tennisklubi ry:n edustajien kanssa, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 
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15.8. yhteistyöneuvottelu Warkop Oy:n työpankki hankkeen edustajan 
kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
16.8. Varkaus, frisbeegolfin opastusta Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n 
työntekijöille, opastajana Esa-Pekka Sorjonen; 
 
21.8. yhteistyöpalaveri kaupunginjohtajan kanssa, edustajana Hannu 
Kiminkinen; 
 
21.8. yhteistyöpalaveri kaupungin liikuntatoimen edustajien kanssa, 
edustajina Hannu Kiminkinen, Pekka Hahl, Henrik Kosonen ja Pekka 
Toivanen; 
 
21.8. pyöräilyn harrastajien organisoitumiskokous, edustajana Hannu 
Kiminkinen; 
 
22.8. Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n hallituksen työvaliokunnan 
kokous, edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
24.8. Joutenlahden Kimppa Työpajat, TUL:n Savon, Karjalan, Saimaan ja 
Keski-Suomen piirien hallitusten yhteistyöseminaari, järjestön toimintaa ja 
tiloja esittelemässä Hannu Kiminkinen; 
 
26.8. yhteistyöpalaveri kaupungin liikuntatoimen ja Pohjois-Savon Liikunta 
ry:n edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
 
 
Syyskuu 
 
3.9. työllistämisen ohjausryhmän kokous, edustajina Hannu Kiminkinen, 
Pekka Hahl ja Risto Niiranen; 
 
3.9. Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n hallituksen työvaliokunnan 
kokous, edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
3.9. Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n hallituksen kokous, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
4.9. yhteistyöpalaveri Navitas Kehitys Oy:n ja Kylpylä-Hotelli Kuntorannan 
edustajien kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
5.9. Yrittäjän päivän Kierrätä hyvää – tapahtuma, edustajana Hannu 
Kiminkinen; 
 
11.9. hallituksen työvaliokunnan kokous; 
 
11.9. yhteistyöpalaveri WJK Juniorit ry:n edustajien kanssa, edustajina 
Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl; 
 
11.9. edunvalvontatyöryhmän kokous; 
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15.9. Varkauden kehitysvammaisten Tuki ry 50 v. juhla, järjestön 
pöytäviirin kävivät luovuttamassa Raimo Ahokas ja Anne Koivistoinen; 
 
15.9. Tammela, valtakunnalliset kyläpäivät, Mansikka ry:n ja tämän myötä 
myös järjestön edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
17.9. Kuopio, Savon Oppisopimuskeskuksen laatupäivä, edustajana 
Hannu Kiminkinen; 
 
17.9. yhteistyöpalaveri kaupungin liikuntatoimen edustajien kanssa, 
edustajina Hannu Kiminkinen, Pekka Hahl, Henrik Kosonen ja Pekka 
Toivanen; 
 
18.9. Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n työvaliokunnan kokous ja 
tiedotustilaisuus Joutenlahden Kimppa Työpajalla, edustajina Hannu 
Kiminkinen ja Liisa Savolainen; 
 
23.9. Warkis Varkaus ry:n Kiekkoa Kylille leader -hankkeen ohjausryhmän 
kokous, edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
24.9. yhteistyöneuvottelu kaupungin työpajan edustajan kanssa, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
25.9. hallituksen kokous; 

 
25.9. yhteistyöpalaveri kaupungin kulttuuritoimen edustajien kanssa, 
edustajina Hannu Kiminkinen ja Kari Tyrväinen; 

 
26.9. Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n hallituksen kokous, 
edustajina Hannu Kiminkinen ja Liisa Savolainen; 
 
27.9. yhteistyöpalaveri kaupunginjohdon kanssa, edustajina Hannu 
Kiminkinen ja Kari Tyrväinen; 
 
 
Lokakuu 
 
7.10. Kimppa Työpajat, Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Osta 
Varkaudesta työryhmän kokous, edustajina Hannu Kiminkinen ja Liisa 
Savolainen, 
 
8.10. hallituksen työvaliokunnan kokous; 
 
8.10. yhteistyöpalaveri Varkauden NMKY:n edustajien kanssa, edustajana 
Hannu Kiminkinen; 
 
9.10. yhteistyöneuvottelu Suomi-Venäjä seuran Varkauden seudun 
osaston edustajien kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja Kari 
Tyrväinen; 
 
9.10. neuvottelu Varkauden Invalidit ry:n edustajien kanssa, edustajina 
Hannu Kiminkinen ja Risto Niiranen; 
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9.10. Liikunnalla vireyttä ystävyyskaupunkitoimintaan hankkeen 
lehdistön tiedotustilaisuus, edustajina Hannu Kiminkinen ja Kari Tyrväinen; 
 
9.10. Liikunnalla vireyttä ystävyyskaupunkitoimintaan hankkeen 
järjestötilaisuus, edustajina Hannu Kiminkinen ja Kari Tyrväinen; 
 
10.10. Kimppa Työpajat, Varkauden seudun työllisyystoimijoiden Osaava -
työllisyysverkoston kokous, edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
15. – 17.10. liikunnallinen Syysjunnuleiri, vastaavana Esa-Pekka 
Sorjonen, 39 osanottajaa ja 16 ohjaajaa; 
 
16.10. yhteistyöneuvottelu Työväenjärjestöjen Oy:n edustajien kanssa, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
17.10. tilintarkastuspäivä, edustajina Hannu Kiminkinen ja Anne 
Heikkinen; 
 
22.10. Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n hallituksen 
työvaliokunnan kokous, edustajina Hannu Kiminkinen ja Liisa Savolainen; 
 
22.10. yhteistyöneuvottelu Työväenjärjestöjen Oy:n edustajien kanssa, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
23.10. Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, 
edustajana Hannu Kiminkinen 

 
24.10. hallituksen kokous; 

 
24.10. Joutenlahden Kimppa Työpajat, Fenix-kuntatilaisuus yhteistyössä 
kaupungin ja Pohjois-Savon liikunnan kanssa, toimintaa esittelemässä 
Hannu Kiminkinen; 
 
28.10. yhteistyöneuvottelu PMK-Electratec Oy:n edustajien kanssa, 
edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl; 
 
29.10. yhteistyöneuvottelu Jääpallon Valioerotuomarit ry:n edustajan 
kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
29.10. Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n hallituksen kokous ja 
info-tilaisuus, edustajina Hannu Kiminkinen ja Liisa Savolainen; 
 
30.10. yhteistyöpalaveri Varkauden työllistämisyksikön edustajien kanssa, 
edustajina Hannu Kiminkinen, Minna Ikäheimonen, Markus Kallinen, Laura 
Karjalainen, Timo Kauppinen, Anne Koivistoinen, Risto Niiranen, Mika 
Salinto, Jaana Taskinen ja Hanna Viljakainen; 
 
30.10. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n maakunnallisen seurakehittäjät 
työryhmän kokous, edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
30.10. Tehtaan koulu, Kommin Kummit ry:n päivätilaisuus, toimintaa 
esittelemässä Hannu Kiminkinen ja Liisa Savolainen; 
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31.10. yhteistyöpalaveri Työväenjärjestöjen Oy:n edustajien kanssa, 
edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl; 
 
 
Marraskuu 
 
1.11. Varkauden Teatteri 100 v., onnittelukäynnillä Hannu Kiminkinen ja 
Pekka Hahl; 
 
5.11. Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n työvaliokunnan kokous, 
edustajina Hannu Kiminkinen ja Liisa Savolainen; 
 
5.11. yhteistyökokous Varkauden Eläkeläiset ry:n edustajien kanssa, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
12.11. hallituksen työvaliokunnan kokous; 
 
12.11. Joutenlahden Kimppa Työpajat, Seke -hankkeen 
tapahtumajärjestäjäkoulutuksen tapahtuma projektina osio yhteistyössä 
Pohjois-Savon Liikunta ry:n ja Varkauden kaupungin kanssa, kouluttajina 
Niina Markkanen ja Marko Ahtiainen, edustajina Hannu Kiminkinen ja Liisa 
Savolainen; 
 
13.11. Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n työvaliokunnan kokous, 
edustajina Hannu Kiminkinen ja Liisa Savolainen; 
 
18.11. yhteistyöpalaveri Kylpylä Hotelli Kuntorannan edustajien kanssa, 
edustajina Hannu Kiminkinen ja Kari Tyrväinen; 
 
18.11. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n syyskokous, järjestön 
äänivaltaisena edustajana Hannu Kiminkinen, mukana myös Pekka Hahl 
ja aluejärjestön hallituksessa pitkään järjestön edustajana ollut Juhani 
Paasi; 
 
19.11. yhteistyöneuvottelu LähiTapiolan edustajien kanssa, edustajana 
Hannu Kiminkinen; 
 
19.11. Kimppa Työpajat, yhteistyöneuvottelu Pohjois-Savon TE –toimiston 
edustajien kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja Anne Koivistoinen; 
 
19.11. Navitas, Varkauden seudun kuntakokeilun 
seurantatutkimustilaisuus, edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
19.11. hallituksen kokous; 

 
21.11. Joutenlahden Kimppa Työpajat, Varkauden kehittämisyhdistys 
Potkuri ry:n työvaliokunnan kokous, edustajina Hannu Kiminkinen ja Liisa 
Savolainen; 
 
21.11. yhteistyöpalaveri Varkauden seudun kuntakokeilun edustajien 
kanssa, edustajana Hannu Kiminkinen; 
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26.11. Joutenlahden Kimppa Työpajat, Seke -hankkeen 
tapahtumajärjestäjäkoulutuksen tapahtuman organisointi- ja rekrytointiosio 
yhteistyössä Pohjois-Savon Liikunta ry:n ja Varkauden kaupungin kanssa, 
kouluttajana Marko Ahtiainen, edustajina Hannu Kiminkinen ja Liisa 
Savolainen; 
 
28.11. hallituksen kokous; 

 
30.11. joulutori unkarilaisen ystävyyskaupungin Zalaegerszegin aukiolla, 
oma myyntipiste, keitettiin joulupuuro, hoidettiin rakenteet ja äänentoisto, 
töissä seitsemän (7) henkilöä; 
 
 
Joulukuu 
 
3.12. Joutenlahden Kimppa Työpajat, Varkauden kehittämisyhdistys 
Potkuri ry:n hallituksen kokous, edustajina Hannu Kiminkinen ja Liisa 
Savolainen; 
 
3.12. Kuopio, Savon Sanomien kultamitaliraadin kokous, varkautelaisten 
ja TUL:n Savon piirin edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
5.12. Liikunnalla vireyttä ystävyyskaupunkitoimintaan hankkeen 
yhteistyöpalaveri kaupungin johdon kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen 
ja Kari Tyrväinen; 
 
10.12. työllistämisen ohjausryhmän kokous, edustajina Hannu Kiminkinen, 
Pekka Hahl ja Risto Niiranen; 
 
10.12. yhteistyökokous Varkauden seudun työllistämisen kuntakokeilun 
edustajien kanssa, edustajina Hannu Kiminkinen ja Pekka Hahl; 
 
10.12. Joutenlahden Kimppa Työpajat, Seke -hankkeen 
tapahtumajärjestäjäkoulutuksen tapahtuman luvat-, ilmoitukset- ja 
viranomaisyhteistyöosio yhteistyössä Pohjois-Savon Liikunta ry:n ja 
Varkauden kaupungin kanssa, kouluttajana Marko Ahtiainen, edustajina 
Hannu Kiminkinen ja Liisa Savolainen; 
 
11.12. hallituksen kokous; 

 
11.12. Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous, järjestön äänivaltaisena edustajana Hannu Kiminkinen ja 
mukana myös Liisa Savolainen; 

 
12.12. Navitaksen ja Sodexon joulupuurotilaisuus, edustajana Hannu 
Kiminkinen; 
 
12.12. Joutenlahden Kimppa Työpajat, Warkauden Jalkapalloklubi – 
Warkaus JK ry:n syyskokous, kokouksen puheenjohtajana toimi Hannu 
Kiminkinen; 

 
12.12. sääntömääräinen syyskokous; 
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12. – 15.12. Liikunnalla vireyttä ystävyyskaupunkitoimintaan hankkeen 
toiminnallinen seminaari, vieraita Saksasta, Unkarista, Venäjältä ja 
Virosta, ohjelmaa pyörittivät Kari Tyrväinen ja Hannu Kiminkinen; 
 
14.12. Kimppa Kirppiksen viimeinen aukiolopäivä osoitteessa Kauppakatu 
19; 
 
17.12. Imatran Ukonniemen liikuntamatkailuprojektin (kaupunginjohtaja, 
Imatran Seudun Kehittämisyhtiön ja seurojen edustajia, yht. 18 henkilöä) 
opintomatka Varkauteen, järjestön toimintoja ja tiloja esittelivät Hannu 
Kiminkinen ja Kari Tyrväinen; 
 
19.12. Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n hallituksen kokous, 
edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
 

2013 palkitut,  palkitseminen 21.2.2014 Varkauden Urheilugaalassa  
 
Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleriaan ni metyt: 
Otto Malkki Kangaslammin Kisailijat, 
Timo Pulkkinen Pohjois-Savon Näkövammaiset Varkauden osasto, 
Kirsti Pennanen Pohjois-Savon Näkövammaiset Varkauden osasto. 
 
2013 Varkauden paras urheilija: 
Joonas Jehkinen Keilaseura Mainarit. 
 
2013 Varkauden kaupungin stipendit:  
Jarno Jokinen Hard Power Team 95, 
Aki-Pekka Mustonen Varkaus Racing Team, 
Timo Pulkkinen Pohjois-Savon Näkövammaiset Varkauden osasto, 
Pasi Pulliainen Varkaus Racing Team, 
Peter Paloranta Varkaus Racing Team. 
 
2013 nuoret stipendiurheilijat: 
poikien junnu-stipendi: Jimi Heinonen WP 35,  
tyttöjen junnu-stipendi: Liisa Nokelainen Varkauden Tarmo. 
 
2013 ohjaaja- ja valmentajatunnustus: 
Veli-Heikki Mustonen Varkaus Racing Team. 
 
2013 urheiluteko: 
Varkauden kaupunki, perusteena mm. tekonurmikentän rakentaminen, 
jääurheilukeskuksen ja keilaratojen kunnostus. 
 
2013 Varkauden Urheiluseurat ry:n jäsenseurojen laj ien parhaat: 
 
Miehet: 
frisbeegolf: Maco Moilanen Disc Golf Varkaus, jalkapallo: Matti Oinonen 
Warkauden Jalkapalloklubi - Warkaus JK, jääkiekko: Sami Lindholm 
Warkis Varkaus, jääpallo: Ari-Pekka Aho WP 35, kaukalopallo: Mikko 
Korhonen Enson Pallo ja WP 35, keilailu: Joonas Jehkinen Keski-Savon 
Keilailuliitto  / Mainarit, moottorikelkkailu: Joni Gustafsson Varkaus Racing 
Team, moottoripyöräily: Aki-Pekka Mustonen Varkaus Racing Team, 
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pesäpallo: Aleksi Hyttinen Puurtilan Kisa-Pojat, potkulautailu ja -
kelkkailu: Markku Levänen Savon Dynamo, salibandy: Juha-Matti Hokka 
Varkauden Tarmo, shakki: Timo Airas Varkauden Tarmo, uinti: Lauri 
Vilhunen Varkauden Uimarit, yleisurheilu: Sami Kääriäinen Varkauden 
Kenttä-Veikot. 
 
 
Naiset: 
jääpallo: Lotta Turunen WP 35, keilailu: Kirsi Partanen Keski-Savon 
Keilailuliitto  / WBT, pesäpallo: Laura Pöllänen Puurtilan Kisa-Pojat, 
ratsastus: Elina Thil Varkauden Urheiluratsastajat, suunnistus: Annina 
Koskinen Savon Suunta, uinti: Elisa Vilhunen Varkauden Uimarit. 
 
Veteraanit, miehet:  
ammunta: Risto Kiema Varkauden Ampujat, jalkapallo: Jaakko Kansanen 
Warkauden Jalkapalloklubi - Warkaus JK, jääkiekko: Esa Soininen 
Laakasijat, jääpallo: Sami Jokinen WP 35, keilailu Urho Nuutinen Keski-
Savon Keilailuliitto  / WBT, kaukalopallo: Mika Nuora Enson Pallo ja WP 
35, moottorikelkkailu: Mika Gustafsson Varkaus Racing Team, 
moottoripyöräily: Timo Immonen Varkaus Racing Team, salibandy: Arttu 
Lahtinen Varkauden Tarmo, suunnistus: Tapio Tikkanen Savon Suunta, 
voimanosto: Ilkka Launonen Savon Voima Veikot, yleisurheilu: Juha 
Hytönen Varkauden Kenttä-Veikot. 
 
Veteraanit, naiset: 
keilailu: Liisa Makkonen Keski-Savon Keilailuliitto  / Pyörre, lentopallo: 
Marjo Rautio Varkauden NMKY, Päivi Kilpeläinen Varkauden NMKY, 
suunnistus: Tarja Törmikoski Savon Suunta, voimanosto: Piia Valkonen 
Savon Voima Veikot. 
 
17 - 20 v. pojat: 
jalkapallo: Alvari Puustinen Warkauden Jalkapalloklubi - Warkaus JK, 
jääkiekko: Henri Nenonen Warkis Varkaus, jääpallo: Jimi Heinonen WP 
35, kaukalopallo: Jouni Virtanen Enson Pallo, keilailu: Topias Venäläinen 
Keski-Savon Keilailuliitto / WBT, moottoripyöräily: Jesse Mustonen 
Varkaus Racing Team, paini: Jesse Itkonen Varkauden Tarmo, pesäpallo: 
Kalle Moisio Puurtilan Kisa-Pojat, salibandy: Riku Karvonen Varkauden 
Tarmo, suunnistus: Antti Järvenpää Savon Suunta, uinti: Tuomas 
Luukinen Varkauden Uimarit, yleisurheilu: Riku Rundelin Varkauden 
Kenttä-Veikot. 
 
17 - 20 v. tytöt: 
jalkapallo: Tiia Mensonen WJK Juniorit, jääpallo: Noora Pöllänen WP 35, 
lentopallo: Mila Kilpeläinen Varkauden NMKY, pesäpallo: Noora Pöllänen 
Puurtilan Kisa-Pojat, ratsastus: Anni Torvinen Varkauden 
Urheiluratsastajat, taitoluistelu: Liisa Nokelainen Varkauden Tarmo, uinti: 
Viivi Immonen Varkauden Uimarit, yleisurheilu: Susanna Seppänen 
Varkauden Kenttä-Veikot. 
 
13 - 16 v. pojat: 
autourheilu: Ville Welin Varkauden Urheiluautoilijat, jalkapallo: Antti-Ville 
Räisänen WJK Juniorit, judo: Kasperi Malkki Yama-Arashi, jääkiekko: 
Konsta Lankinen Warkis Varkaus, jääpallo: Kristian Paukkonen WP 35, 
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kaukalopallo: Lasse Virtanen Enson Pallo, keilailu: Onni Riikonen Keski-
Savon Keilailuliitto  / WBT, moottoripyöräily: Danil Munko Varkaus Racing 
Team, pesäpallo: Joonas Kuronen Puurtilan Kisa-Pojat, salibandy: Asa 
Palhomaa Varkauden Tarmo, shakki: Leo Hentunen Varkauden Tarmo, 
suunnistus: Samuli Natunen Savon Suunta, uinti: Kasperi Purhonen 
Varkauden Uimarit, yleisurheilu: Juuso Kolari Varkauden Kenttä-Veikot. 
 
13 - 16 v. tytöt: 
jalkapallo: Aino Kröger WJK Juniorit, judo: Noora Malkki Yama Arashi, 
jääkiekko: Petra Keromaa Warkis Varkaus, jääpallo: Siiri Herranen WP 35, 
lentopallo: Sini Kesänen Varkauden NMKY, pesäpallo: Elisa Honkanen 
Puurtilan Kisa-Pojat, ratsastus: Emmi Purhonen Varkauden 
Urheiluratsastajat, suunnistus: Anu Pylkkänen Savon Suunta, taitoluistelu: 
Elli Väliaho Varkauden Tarmo, uinti: Elina Virekoski Varkauden Uimarit, 
yleisurheilu: Laura Ollikainen Varkauden Kenttä-Veikot. 

 
 

*********************** 
 
Liikunnalla vireyttä ystävyyskaupunkitoimintaan 
Ote Varkauden ystävyyskaupunkien selvityshankkeen r aportista 
15.1.2014 Kari Tyrväinen 
 
Ystävyyskaupunkien tila selvityshankkeen alkaessa  
Kun selvityshanke alkoi syyskuussa 2013, Varkauden kaupungilla oli 
kahdeksan ystävyyskaupunkia. Niistä seitsemän sijaitsi Euroopassa ja 
yksi Kiinassa. Ystävyyskaupunkitoimintaa Varkaus on harjoittanut 
seuraavien kaupunkien kanssa: 
 

Norja, Rjukan vuodesta 1947, yhdistetty Tinn-nimiseksi kunnaksi, 
asukkaita 6 300 

Ruotsi, Sandviken vuodesta 1947, asukkaita 37 000 

Tanska, Nakskov vuodesta 1947, yhdistetty vuonna 2007 yhdeksi suureksi 
Lollandin kunnaksi, asukkaita 45 000 

Saksa, Pirna vuodesta 1961, asukkaita 246 000 
 
Venäjä, Petroskoi vuodesta 1965, asukkaita 260 000 
 
Unkari, Zalaegerszeg vuodesta 1977, asukkaita 62 000 
 
Saksa, Rüsselsheim vuodesta 1979, asukkaita 60 000 
 
Kiina, Lu’an vuodesta 2004, asukkaita 6 680 000 
 
Ystävyyskaupunkitoiminta on vuosien saatossa hiipunut joidenkin 
kaupunkien kanssa miltei olemattomiin. Petroskoin kanssa on ollut koko 
ajan liikunta- ja kulttuurialan yhteistyötä, pohjoismaiden kanssa yhteistyö 
on ollut viime aikoina pelkästään paikallisen Pohjola-Norden –yhdistyksen 
varassa.  
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Saksaan ja Unkariin on ollut yhteistyötä, mutta hyvin satunnaisesti. Kiinan 
Lu’anin kanssa yhteistyö rajoittui muutamaan tapaamiseen 2000-luvun 
puolivälissä.  
 
Varkauden Urheiluseurat ry perusti selvityshankkeen, jossa oli tarkoitus 
selvittää onko kylätoimikuntien, erityisliikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen 
avulla saada ystävyyskaupunkitoimintaa elävöitettyä. Hankkeelle saatiin 
100 % Leader-rahoitus Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n 
kautta.  
 
Tämä raportti kertoo selvistyshankkeen toimista, tuloksista ja 
tulevaisuuden suunnitelmista ystävyyskaupunkitoiminnan elävöittämiseksi. 
 
Hankkeen alkuvaiheen tapahtumat  
 
Hanke alkoi 15.2.2013. Varkauden Urheiluseurat ry:n toimitusjohtaja 
Hannu Kiminkinen käynnisti hankkeen hanketyöntekijän haulla, joka 
toteutettiin avoimena hakuna TE-toimiston sivuilla ja sähköposti-
ilmoituksina. Työpaikkaa haki 17 hakijaa, joista valittiin Kari Tyrväinen.   
 
Hankkeen alussa tehtiin selvistystyötä nykytilasta. Ystävyyskaupunkien 
yhteyshenkilöiden tiedot saatiin kaupungilta ja kuvaavaa 
ystävyyskaupunkitoiminnan tilalle oli se, että oikeastaan mikään 
yhteystiedoista ei ollut enää voimassa. Ehkä eniten hankkeen työajasta 
kuluikin siihen, että saatiin oikeat ihmiset ystävyyskaupungeista kiinni ja 
vastaamaan yhteydenottopyyntöihin. 
 
Varkauden kaupungin edustajien kanssa pidettiin palaveri 
ystävyyskaupunkitoiminnan suuntaviivoista syyskuun lopulla.  
Palaverissa päätettiin, että ystävyyskaupunkilistalla olevista kaupungeista 
pudotetaan hankkeen toimintasuunnitelmista pois Kiina Lu’an ja Tanskan 
Nakskov. Kiinaan ei ole ollut mitään yhteyksiä liki kymmeneen vuoteen ja 
Nakskov on ilmoittanut kirjeitse jo aiemmin, että se luopuu 
ystävyyskaupunkitoiminnasta Varkauden kanssa vähäisen yhteistyön ja 
Tanskassa tapahtuneiden kuntaliitosten vuoksi.  
 
Samalla päätettiin nostaa mukaan Tarton maakunta Etelä-Virosta, jonne 
TUL:n Savon piirillä, varkautelaisilla urheiluseuroilla ja Varkauden 
Urheiluseurat ry:llä on ollut lämpimät ja vilkkaat suhteen jo vuodesta 1989 
lähtien. Näin hanketyöntekijäkin sai selkeät raamit, minkä mukaan pitää 
toimia. 
 
Lokakuussa pidettiin Varkauden Urheiluseurat ry:n tiloissa tilaisuus, johon 
kutsuttiin kaikki Urheiluseurat ry:n jäsenyhdistykset sekä lisäksi erilaisia 
kulttuurialan toimijoita Varkauden alueelta. Paikalle saapui edustajat 14 eri 
organisaatiosta. Tilaisuuden aikana kukin sai esitellä omia toiveitaan 
ystävyyskaupunkitoiminnasta ja niitä tuotiiin esille ystävyyskaupunkien 
tapaamisessa joulukuussa.  
 
Tapaamisessa tuli esille paikallisten urheiluseurojen innokkuus 
kansainvälisiin tapaamisiin. Hanketyöntekijä selvitti paikallisille seuroille 
ystävyyskaupungeissa olevien lajikumppaneiden yhteystiedot tulevia 
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turnauskutsuja varten. Petroskoista onkin ollut jo useana vuotena 
peräkkäin juniorijalkapalloilijoita Varkaudessa pelaamassa ja päinvastoin. 

Hankkeen päätapahtuma eli ystävyyskaupunkien edustajien tapaaminen 
päätettiin järjestää joulukuun puolivälissä. Kaikkiin kaupungin palaverissa 
päätettyihin kaupunkeihin lähetettiin viralliset kutsut. Tässä vaiheessa 
muutama osanottaja karsiutui pois: Sandvikenin kunnanjohtaja Ann-
Katrine Sundelius ilmoitti, että heillä on meneillään niin monta projektia, 
etteivät he voi enää osallistua tähän tapaamiseen. Hän kertoi myös, että 
Sandvikenin kunta on päättänyt pienentää ystävyyskaupunkitoimintaansa. 
Tinn-nimisen kunnan (entinen Rjukan) kulttuurijohtaja Marit Kvittne kertoi 
myös, etteivät he pääse kokoukseen. Kyselylomake, jossa oli tarkoitus 
selvittää Rjukanin toiveita ystävyyskaupunkitoiminnasta meni Maritilta 
henkilölle nimeltä Steinar Ulla. Hänen piti laittaa vastaukset hankkeelle, 
mutta niitä ei pyynnöistä huolimatta koskaan kuulunut. Rüsselsheimin 
pormestari Patrick Burghardt  vastasi, että he eivät nyt pääse kokoukseen, 
mutta ovat panostamassa ystävyyskaupunkitoimintaan vuonna 2014. He 
palkkaavat työntekijän hoitamaan suhteita ystävyyskaupunkeihin ja 
pormestari haluaisi vierailla kesällä 2014 kaupunginjohtaja Hannu 
Tsuparin vieraana Varkaudessa.  

Mukaan kutsuttiin myös urheilujärjestöjä. Karjalan tasavallan 
urheilukomitean johtaja Evgeni Shorokhov, Rüsselsheim Sportubundin 
puheenjohtaja Jörg-Dieter Häußer ja Sandvikenin AIK saivat kutsun 
hankkeen päätapahtumaan, mutta mikään yllämainituista yhdistyksistä ei 
päässyt osallistumaan kokoukseen. 

Näin ollen jäljelle jäi neljän kaupungin edustus eli Unkarin Zalaegerszeg, 
Venäjän Petroskoi, Saksan Pirna ja Etelä-Viron Tarton maakunta. 
Hanketyöntekijä keskittyi tämän jälkeen kokousjärjestelyihin heidän 
kanssaan.  

Ystävyyskaupunkitapaaminen Varkaudessa  

Hankkeen päätapahtuma oli ystävyyskaupunkitapaaminen Varkaudessa 
13.-15. joulukuuta. Pitkällisten sähköpostikirjoittelujen tuloksena 
vierailunsa vahvistivat seuraavat osallistujat: 

Unkari, Zalaegerszeg:  rehtori Tamás Makovecz ja henkilöstöjohtaja Péter 
Velkey 
 
Saksa, Pirna:  viestintäpäällikkö Thomas Gockel 
 
Venäjä, Petroskoi : Suomen ystäväin seuran puheenjohtaja Elena 
Barbashina 
 
Viro, Tarton maakunta:  Tarton kunnanjohtaja Aivar Soop, Tartumaa 
Sportliidin toiminnanjohtaja Lembit Toru ja Tartu Ujumisklubin 
puheenjohtaja Kaja Haljaste 
 
Joulukuun 5. päivä pidettiin palaveri kaupungintalolla, jossa käytiin läpi 
suuntaviivoja ja Varkauden kaupungin toiveita ja tavoitteita 
ystävyyskaupunkien tapaamisen suhteen.  
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Kustannusselvitysten jälkeen tapahtuma päätettiin järjestää 
Kylpylähotelli Kuntorannassa. Hotellin johtaja Harry Pirttimäki oli erittäin 
suosiollinen tapahtumalle ja se näkyi myös edullisena hinnoitteluna. 
Lentoyhteyksien vuoksi tapahtuma alkoikin jo keskiviikkona 11.12., jolloin 
Unkarin vieraat saapuivat Varkauteen. Heidät noudettiin Kuopion 
lentoasemalta ja päivällisen jälkeen alkoi valmistautuminen ensimmäiseen 
varsinaiseen tapaamisen aiheeseen. 
 
Torstaina 12.12. heille oli järjestetty tapaaminen Könönpellon koululla. 
Könönpellon koulu on uranuurtaja Suomessa ns. ProKoulu-hankkeessa. 
Rehtori Tamás Makovecz oli erittäin kiinnostunut toiminnoista, joilla 
ProKoulu-hanke parantaa mm. työrauhaa kouluissa. Vierailun aikana 
sovittiin jo ensimmäisistä jatkotoimista eli Könönpellon koulun edustajat 
tulevat saamaan kutsun kevään 2014 aikana vierailulle Zalaegerszegiin. 
Könönpellon koululla nautitun lounaan jälkeen vieraat vietiin Repokankaan 
koululle. Koulu on erityisen kiinnostava unkarilaisten näkökulmasta siinä 
mielessä, että koulussa on tavalliset oppilaat ja erityistä tukea tarvitsevat 
oppilaat integroitu yhteen. Unkarissa erityisen tuen tarvitsijoille on omat 
koulunsa ja Unkarin edustajat haluavat muuttaa tätä käytäntöä 
samanlaiseksi kuin Suomessa. Loppupäivän aikana vierailtiin vielä 
kaupungin kirjastossa, nuorisotoimen tiloissa ja Varkauden teatterissa. 
 
Samaan aikaan loput vieraat olivat saapuneet Kuntorantaan ja ilta kuluikin 
päivällisen ja tutustumisen merkeissä.  
 
Perjantaiaamuna kaupunginjohtaja Hannu Tsupari oli järjestänyt 
kaupungin esittelyn valtuustosalissa.  
Ensiksi hän kertoili kaupungin tilanteesta yleisellä tasolla. Sen jälkeen 
Eeva Lemiläinen Navitas Kehityksestä kertoi matkailusta Varkauden 
alueella ja lopuksi projekti-insinööri Janne Kuronen selosti alueen 
suurimmasta hankkeesta eli Riikinvoiman ekovoimalaitoksesta. Sitten 
nautimme kaupungintalolla lounaan ja tarjosimme vieraille mahdollisuuden 
jouluostoksiin paikallisissa liikkeissä. 
 
Iltapäivällä kokoonnuimme Varkauden Urheiluseurat ry:n tiloihin, jossa 
toimitusjohtaja Hannu Kiminkinen kertoi järjestön toiminnasta. Etenkin 
työllistämistoiminta kiinnosti vieraita ja kysymysten tulva olikin melkoinen. 
Seuraavaksi heidät kuljetettiin tutustumaan Mekaanisen Musiikin 
Museoon, jossa he saivat aimo annoksen suomalais-saksalaista kulttuuria. 
 
Illalla Varkauden kaupunki tarjosi juhlapäivällisen Kuntorannassa. Vieraat 
saivat aluksi maistaa oman kaupungin kaviaaria ja sen jälkeen 
suomalaista jouluruokaa. 
 
Varsinainen työkokous alkoi lauantaiaamuna. Kokouksen aikana jokaisen 
ystävyyskaupungin edustaja esitteli oman kaupunkinsa toiveet 
ystävyyskaupunkitoiminnan vireyttämiseksi. Nämä kaikki koottiin yhteen ja 
niistä valittiin yhdessä ne konkreettiset toiminnot, joita viedään eteenpäin 
mahdollisimman tehokkaasti. Kokouksen jälkeen vierailimme Kämärin 
jääurheilukeskuksessa, jossa katsoimme jääpallon bandyliigan ottelua 
WP35-OLS. Sen jälkeen pääsimme Härkämäen tähtitornille, jossa meille 
oli järjestetty tähtiluento ja mahdollisuus katsoa tähtikaukoputkella kuuta ja 
Jupiter-planeettaa. Tarton delegaatio lähti kotiin jo lauantai-iltana. 
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Sunnuntai aamuna Petroskoin Elena Barbashina lähti ajamaan kotia 
kohti ja Pirnan Thomas Gockel vietiin Kuopion lentoasemalle 
aamukoneelle. Unkarin vieraiden kone lähti vasta iltapäivällä, joten heillä 
oli aikaa vierailla vielä Varkauden Sydänyhdistyksen joulumyyjäisillä 
liikuntatalolla. Heidät vietiin Kuopion koneelle klo 14 ja näin suururakka oli 
saatu päätökseen. Kaikki vieraat olivat erittäin tyytyväisiä niin kokouksen 
antiin kuin käytännön järjestelyihinkin eikä kiitoksista meinannut tulla 
loppua. 
 
Työkokouksen tuotokset ja yhteenveto  
 
Kokouksen aikana jokainen maa esitteli omat toiveensa ja ne koottiin 
fläppitaululle. Kun esittelyt oli tehty, jokainen edustaja kiersi tutkimassa 
kaikki fläpit ja merkitsi niihin ne kohdat, jotka heidän mielestään olivat 
tärkeitä ystävyyskaupunkitoiminnalle. Näin saatiin muodostettua kaikkien 
yhteisten toiveiden mukainen tehtävälista, jota aletaan toteuttamaan. 
Kokouksessa olivat läsnä ulkomaalaisten vieraiden lisäksi Juha Koivula 
Petroskoi-asiantuntijana, Anna-Maija Piippo TUL:n Savon piirin 
edustajana, Hannu Kiminkinen Varkauden Urheiluseurat ry:n edustajana, 
Anne Puurunen ja Anne Ballweg Varkauden kaupungin edustajina, Anne 
Pääkkönen Konjunktuuri Oy:stä ja hanketyöntekijä Kari Tyrväinen joka 
toimi kokouksen puheenjohtajana. 
 
Seuraavassa eri kaupunkien toiveita ystävyyskaupunkitoiminnan 
vireyttämiseksi: 
 
Pirna 
 
johtajat ovat tavanneet, uusi tapaaminen v. 2014, kaupunginjohtaja Hannu 
Tsupari on Patrik Burghardtiin yhteydessä 

Varkautta tehtävä tunnetuksi Pirnassa 

lehtiin juttuja Varkaudesta 

nettisivujen päivitys Pirna.de –sivustolle (tänne lähetetään kuvia ja tietoa 
kaupungista) 

esite ystävyyskaupungeista tekeillä Pirnassa, jaossa tammikuussa 

paikallinen ”kansalaisopisto” pitää tiedotustilaisuuksia Varkaudesta 

musiikkikoulusta on tulossa 45 soittajaa Varkauteen v. 2014, on sovittu jo 
aiemmin 

Pirnassa on 48 urheiluseuraa, joiden kanssa halutaan yhteistyötä, yhteisiä 
turnauksia 

kaupungilla ystävyyskaupunkitoimintaan rahaa 11 000 € 
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Zalaegerszeg  

luodaan jotain hyvää ja yhteistä 

10 ystävyyskaupunkia, joille pidetään joka vuosi yhteinen tapahtuma 
Zalaegerszegissä 

yhteistyötoiveita: 

Könönpellon koulun enkkuluokkien yhteistyö käyntiin mahd.pian, kutsu on 
tulossa  

kahden vuoden välein kuorofestivaali Zalaegerszegissä, seuraava on 
13.5.2015, jonne on jo kutsuttu kuoro Varkaudesta 

pienten musiikkiryhmien yhteistyötä 

käden taitajien yhteistyötä, mielellään 13.5.2015 tuotteita esille 
Zalaegerszegiin 

alle 18-v lievästi kehitysvammaisille vaihtoa 

kalastusturismia, Tamás Makovecz on kalastusseuran puheenjohtaja ja 
hänen avullaan saisimme heti ison joukon kalastajia Varkauden seudulle 

jääkiekkoyhteistyö, heillä on uusi halli ja haluaisivat mittauttaa tasonsa => 
turnaus 14 -1 5 -vuotiaille pojille 

ei jäädä odottamaan EU-rahaa vaan toimitaan heti jollain rahoituksella 

”erikoistoiveena” oli, että nykyinen hanketyöntekijä saisi jatkaa saman tien, 
muuten tulee katkos 

Varkauden 85-vuotisjuhlaan ystävyyskaupungeista ohjelmaa 

eläkeläisjärjestöjen yhteistyö 

 
Tartto  
 
ei ole vielä virallinen ystävyyskaupunki, mutta haluaisivat olla; pitää 
päättää, tehdäänkö jonkinlainen kumppanuus- tai 
ystävyyskaupunkisopimus 

2014 on varattu yhteistyön suunnittelulle, 2015 alkaen yhteistyötä Leader-
rahoituksella 

yhteistyötoiveita: 

2014 kaupungin johtoryhmä kylään Tartoon, mahdollisesti laulujuhlien 
aikaan 

oppilasvaihtoa 
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urheiluseurojen yhteistyötä ja leiritoimintaa jatketaan ja tehostetaan 
(Yama-Arashi kävi marraskuussa ja Varkauden Kuntoliikunta joulukuussa 
kilpailumatkalla Tartossa) 

 
Petroskoi 
 
Karjala-Suomi-seuran hanke alkoi joulukuussa 2013, hankkeen nimi on 
”Karjalan tasavallan ja Suomen kulttuurisuhteita. Nykyiset haasteet” , 
hankkeen tavoitteena suhteiden elvytys 

huhtikuussa konferenssi Petroskoissa, josta tulee lisää 
yhteistyöehdotuksia 

yhteistyötoiveet 

Petroskoin kirjaston järjestämään kilpailuun osallistuminen, jonne voisi 
laittaa piirustuksia aiheesta Pohjoismainen joulu 

yhteisiä työpajoja Petroskoin kouluissa, suomalaisia opettajia sinne 

jääkiekkojoukkue on myös Petroskoissa eli he olisivat mukana yhteisessä 
jääkiekkoturnauksessa 

Varkaus  

yhteistyöideoita jatkotoimia varten 

ystävyyskaupunkien tiedot ajan tasalle nettisivuille 

oppilasvaihto, aloitetaan Könönpellon enkkuluokista heti 

kv-strategian rakentaminen 

vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyö 

vammaisneuvoston yhteistyö 

2liikuntaleiri kv nuorille 

jalkapallojoukkue joka maasta 85-vuotisjuhliin Varkauteen 

jos jäätä jo on, niin myös kiekkoturnaus junnuille samaan aikaan 

kuorojen vaihtoa Unkariin ja Saksaan 

urheiluseurojen yhteistyö (esim. vierailukutsujen vaihto) 

Suomi-Karjala-seuran hankkeen myötä 2014 nuorten kulttuuripäivät 
Petroskoissa 

2015 nuorten kulttuuripäivät Varkaudessa 

musiikin opettajien vaihtoa Petroskoin kanssa 
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nuorisovaihtoa (6+2) 

kesällä 2014 10 pv nuorisoleiri (19 osallistujaa) 

Varkauden kaupungin sivistysjohtaja Timo Tuunainen laati kokousta 
varten kaupungin virallisen kannanoton, joka on luettavissa seuraavana. 

 
Varkauden kaupungin virallinen kanta ystävyyskaupun kitoimintaan 
 
Kaupunkiin tehdään kansainvälisyysstrategia kevään 2014 aikana, jossa 
yhtenä asiana on ystävyyskaupunkitoiminta. Taloustilanteen vuoksi ko. 
toimintaan rahoitusta tulee etsiä ensisijaisesti ulkopuolisen rahoituksen 
kautta (CIMO, Erasmus, jne). Toisena rahoitusperusteena voivat toimia 
yhteiset EU-hankkeet, joista tulisi kaikkien osapuolten saada konkreettista 
hyötyä, ts. ei hankkeita ulkomaan matkailun vuoksi.  
 
Yhteistyöosapuolina voivat kaupungin lisäksi toimia seurat, yhteisöt, 
yksityiset yritykset tai henkilöt. Kaupungin puolelta kv-rahoitus päätetään 
vuosittain talouden kantokyvyn mukaan. Kaupungin organisaatiossa 
partnereita voivat olla eri palvelualueet tai yksiköt, mutta niillä tulee olla 
varattu talousarvioon riittävä omarahoitus ja kontrolli pitäisi mielestäni olla 
KH:n tasolla (tai toimialajohtaja, kaupunginjohtaja, JOKIN NIMETTY 
TAHO!). 

 
Internet ja SOME voivat olla myös alku toiminnalle, e-maililla varmaan 
koulutasolla tästä lähdetään liikkeelle. Koulupuolella luulen Prokoulun 
kiinnostavan, mutta siihen liittyen asia pitää sopia yliopiston kanssa. 

 
Yhteenveto tuotoksista 

 
Tähän on koottu ystävyyskaupunkien tekemien valintojen mukaan ne 
yhteistyötoiminnan muodot, jotka koettiin riittävän konkreettisiksi ja 
tärkeiksi, jotta niitä aletaan viedä eteenpäin mahdollisimman pian.  

 
Tiedottamisen lisääminen joka tasolla, aloitettava heti 

kaupunkien nettisivuille tietoa toisistamme 

kaupungintalon ”vitriinit” ajan tasalle 

Oppilasvaihto – Könönpellon koulu ja Zalaegerszeg, kutsu tulossa 
kevääksi 2014 

85-vuotisjuhlat Varkaudessa  

jääkiekkoturnaus  

jalkapalloturnaus 

kuorovierailut 

liikuntaleiri Varkaudessa 



 52 
Uusi EU-hanke 

Eläkeläisten yhteistyö 

Urheilu- ja kulttuuriyhdistysten yhteistyön kehittäminen 

Kalastusturismia Unkarista Varkauden seudulle kautta 

 
Jatkotoimet hankkeen jälkeen  
 
Selvityshanke päättyi 15.1.2014. Hankkeen eräänä tavoitteena oli 
perustaa toiminnallinen hanke, mutta se kaatui EU:n ohjelmakauden 
vaihtumiseen. Uusi ohjelmakausihan alkaa vuoden 2014 alussa, mutta 
tällä hetkellä tilanne on sellainen, että uusia hankkeita voi perustaa EU-
rahalla aikaisintaan syksyllä 2014.  
 
Rahoituksen puute vaarantaa selvityshankkeen tekemän työn. Hanke sai 
aikaan valmiit kontaktit ja hyviä jatkosuunnitelmia. Jos toimintaan tulee 
katkos eli toiminta jatkuisi vasta, kun uudelle toiminnalliselle hankkeelle 
saadaan rahoitus, olisi kaikki nyt tehty työ käytännössä tehtävä uudelleen.  
Kaupunginhallituksen olisi ehkä syytä tehdä päätös siitä, ketkä olisivat 
Varkauden ystävyyskaupunkeja tulevaisuudessa.  
Oppilasvaihto Könönpellon koulun kanssa pitäisi aloittaa heti ja Varkauden 
kaupungin 85-vuotisjuhlat ovat jo syksyllä 2014. Mikäli niihin aiotaan 
saada vieraita ystävyyskaupungeista, jonkun olisi tehtävä järjestelyjä sitä 
varten jo hyvissä ajoin. Samoin tietojen saattaminen ajan tasalle 
kaupunkien nettisivuilla ja kaupungintalojen vitriineissä vaatii jonkin 
henkilön työpanosta. Toivottavasti näihin löytyy ratkaisu kaupungin 
organisaatiosta tai yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta 
selvityshankkeen tuomat ideat saadaan jalostettua toiminnaksi. 
 
Rahoitusvaihtoehtoja tulevaisuuteen 
 
Euroopan Unionin uudella ohjelmakaudella 2014-2020 rahoituksiin on 
tullut merkittäviä muutoksia tällaisten hankkeiden kannalta. Seuraavassa 
lyhyt yhteenveto rahoitusvaihtoehdoista. 
 

Kansalaisena Euroopassa - Citizen in Europe 

tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia kunnille ja kaupungeille 
ystävyyskuntatapaamisiin, ystävyyskuntien verkostojen luomiseen ja 
kansalaishankkeisiin 

ystävyyskuntatoiminta tarjoaa mahdollisuuden kuntien ja kuntalaisten 
väliselle yhteistyölle 

toiminnan tavoitteena on edistää Euroopan kansalaisten välistä suoraa 
vaihtoa ja kannustaa kuntia yhteistyöhän muiden Euroopan maiden 
kuntien kanssa 

tukee ystävyyskuntatoiminnan osana järjestettäviä kuntalaisten tapaamisia 
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tapaamisissa tulee olla mukana vähintään 25 kansainvälistä eli 
kutsuttua osallistujaa 

tukea myönnetään matkakustannuksiin ja majoituksiin, ei työntekijän 
palkkaukseen 

tuen suuruus 5 000 – 25 000 euroa / v, haku kolme kertaa vuodessa 

 
Kansalaisena Euroopassa, pitkäkestoinen temaattinen  yhteistyö 

kesto enintään kaksi vuotta 

tuona aikana vähintään kolme tapaamista 

yhteinen teema, esim. nuorisotyö tai ympäristönsuojelu 

vähintään neljä maata mukana 

tuen suuruus 10 000 – 150 000 euroa 

vuosiksi 2014-2020 esitetyllä ohjelmalla tuetaan toimia, joilla lisätään 
kansalaisten tietoa EU:sta, sen arvoista ja historiasta esimerkiksi 
muistuttamalla Euroopan menneisyydestä tai luomalla 
ystävyyskaupunkisuhteita 

rakenne suunnilleen sama kuin nyt päättyneellä ohjelmakaudella 

ohjelmalle ehdotetaan 229 miljoonan euron määrärahaa 

päätökset eivät ole vielä valmiina 

 
Erasmus+ 

Erasmus+ yhdistää aiemmat pienemmät kokonaisuudet kuten Comenius, 
Sokrates, Leonardo jne 

Budjetti 14,8 mrd euroa 

ennen yli 60 alatoimintoa, nyt kolme avaintoimintoa (Key Actions) 

KA1: Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuus (hakukohde CIMO) 

KA2: Strategiset kumppanuushankkeet (CIMO), tietoyhteenliittymät 
(EACEA), alakohtaiset osaamisyhteenliittymät (EACEA) ja kapasiteetin 
vahvistus (EACEA) 

KA3: Tarkoitettu suuriin hankkeisiin ja eurooppalaisiin tukitoimiin 

ovat edelleen vasta suunnitelmia, ei virallisia päätöksiä 
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ESR ja EAKR 

näiden rahastojen rahanjaosta ei ole vielä päätöksiä, varsinainen toiminta 
voi alkaa aikaisintaan syksyllä 2014 

ovat suurimpia rahanlähteitä 

lähes ainoat paikat, joista voi saada EU-rahaa myös työntekijän 
palkkaukseen 

 

Ilmaiset tai lähes ilmaiset vaihtoehdot 

facebook, twitter tai muu sosiaalinen media 

eTwinning, verkkopalvelu koulujen yhteistyölle 


