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78200 VARKAUS 
 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Yleistä 
 

Vuosi 2021 tulee olemaan erittäin ja hyvin pitkäjänteisesti toimineen sekä ”jatkuvassa 
muutosliikkeessä” olevan Varkauden Urheiluseurat ry:n 31. toimintavuosi!   

Varkautelaisten seurojen laaja-alainen yhteistoiminta käynnistyi kaupungin 
valtuustosalissa 14.3.1990.  

Varkauden Urheiluseurat ry pohjaa toimintansa varkautelaisen urheilu- ja liikuntaväen 
ja jäsenyhdistysten väliseen rakentavaan yhteistyöhön. Varkauden Urheiluseurat ry:n 
tärkein tehtävä on toimia omien jäsenyhdistysten tuki-, edunvalvonta- ja 
peruskoulutusorganisaationa.  
 
Varkauden Urheiluseurat ry on varkautelaisten liikuntakulttuuria edistävien 
yhdistysten yhteinen paikkakuntakohtainen kattojärjestö.  
 
16.11.2020 tilanteen mukaan liikuntatoimintaa toteuttavia jäsenyhdistyksiä on 61. 
 
Järjestö ei ole koskaan saanut eikä edelleenkään saa mistään yhteiskunnan lohkolta 
”korvamerkattuja toiminta-avustus euroja”! Kaikki toimintaan, seurojen toiminnalliseen 
tukemiseen ja palveluun, palkkauksiin sekä toimiston ylläpitämiseen liittyvät varat on 
saatava kirpputoritoimintaa pyörittämällä, palveluja tuottamalla, projekteja 
toteuttamalla ja uusia hankkeita kehittämällä. 
 
Kimppa Kirppiksen alakerran kokous-, koulutus- ja saunatilaa jäsenyhdistysten on 
mahdollisuus käyttää korvauksetta. 
 
Kimppa Kirppiksen toimitiloissa Tori Torpalla arkistoidaan ja digitoidaan 
maksuttomasti seurojen kirjallista aineistoa. 
 
Tarjoamme lisäksi lähinnä toimistotöihin liittyviä työssä oppimisen paikkoja Savon 
Koulutuskuntayhtymän ja muidenkin oppilaitosten opiskelijoille. 

 
Järjestön tavoitteena tulee olemaan suunnitelmavuoden aikana se, että 
jäsenseurojen palvelu- ja työllistämistoiminta ei lopahtaisi kokonaan.  
 
Urheilijoiden ja seuratoimijoiden palkitsemiseen palataan vuoden 2021 aikana, 
palkitsemissäännöt on uudistettu ja ne löytyvät tästä toimintasuunnitelmasta. 
Järjestön vuosikokous sekä Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleriaan 
nimettyjen palkitsemistilaisuus järjestetään maanantaina 15.3.2021. Päivä on 
samalla varkautelaisen liikunta- ja urheiluseuratoiminnan yhteistyön 
vuosijuhlapäivä. 
 
Järjestön todellinen vahvuus on edelleenkin siinä, että Varkauden 
Urheiluseurat ry on joustava ja hyvin nopeasti muutoksiin pystyvä 
kansalaisjärjestö.  
 
Joustavuus mahdollistaa sen, että järjestö voi ripeästi tarttua yhteiskunnan eri 
lohkoilta tarjolle tuleviin toiminta- ja rahoitusmahdollisuuksiin. 



 
Hallinto 
 
Järjestön hallitus kokoontuu vuoden aikana kuusi - kahdeksan (6-8 kertaa). 
Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan. 
 
Hallitus nimeää järjestön edustajat eri yhteisöjen pyytämiin kokouksiin ja työryhmiin. 
 
Järjestön vuosikokous pidetään maanantaina 15.3.2021.  
 
Syyskokouksen järjestämispäivä on keskiviikko 8.12.2021. 
 
  
Jäsenyydet 
 
Järjestö on Pohjois-Savon Liikunta ry:n jäsenyhdistys.  
 
Varkauden Urheiluseurat ry on myös Suonenjoella majapaikkaa pitävän leader-
toimintaryhmä Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n jäsenyhdistys.  
 
Tori Torpan vuokra- ja kumppanuussopimuksen vuoksi Urheiluseurat ry on 
Työväenjärjestöjen Oy:n osakasjärjestö. 
 
Varkauden Urheiluseurat ry on myös Kansantalojen Liiton jäsenyhdistys.  
 
Toimitilat 
 
Järjestön ja Kimppa Kirppiksen toimintaa pyöritetään Tori Torpalla osoitteessa 
Petroskoinkatu 18. Tilat on vuokrattu kumppanuussopimukseen pohjautuen 
Työväenjärjestöjen Oy:ltä.  
 
Toimitiloissa on alivuokralaisena kaksi jäsenjärjestöä: Varkauden Naisvoimistelijat ja 
WJK Varkaus ry 
 
Järjestön postiosoite on Petroskoinkatu 18, 78200 Varkaus. 
 
 
Tiedotus  
 
Kirjeitä ja kurssikutsuja lähetetään jäsenyhdistyksille tarpeen mukaan pääsääntöisesti 
sähköpostilla.  
 
Ympäröivälle yhteiskunnalle Varkauden Urheiluseurat ry:n toiminnasta kerrotaan 
järjestön kotisivuilla sekä kaupungissa ilmestyvien lehtien palstoilla ja radioiden 
aalloilla sekä järjestön kotisivuilla. 

 
 

Pöytäviirit 
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n pöytäviirejä luovutetaan ansioituneille henkilöille, 
järjestöille tai hyville yhteistyökumppaneille hallituksen kokousten päätösten 
mukaisesti. (lista viirinsaajista järjestön kotisivuilla) 
 
 
 
 



Järjestön ansiomerkit 
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n omat ansiomerkit ovat seurojen anottavissa.  
Ansiomerkkien myöntämistä varten on laadittu huomionosoitussäännöt ja 
anomuslomake. Säännöt, anomuslomake ja listat merkinsaajista löytyvät järjestön 
kotisivuilta. Säännöt on liitetty myös tähän toimintasuunnitelmaan. 
 
Anottujen ja myönnettyjen merkkien kustannuksista vastaa anojana toiminut 
jäsenyhdistys.  
 
Varkauden Urheiluseurat ry vastaa niiden merkkien kustannuksista, mitkä 
luovutetaan järjestön järjestämissä tilaisuuksissa. 
 
 
Toimistopalvelut 
 
Jäsenyhdistykset voivat saada järjestön toimistopalveluja siten, että niistä laskutetaan 
ainoastaan aiheutuneet materiaalikulut. 

 yhdistysrekisteri- ja sääntöasioita, seurakonsultointia; 
 talousneuvontaa; 
 postituksia, laskutuksia; 
 tarvikevälitystä (palkintoja, viirejä, seuralippuja jne…); 
 ATK-neuvotaa, digi-kuvausta; 
 kirjanpitoja; 
 tarpeen ja tilanteen mukaan, kaikkea mahdollista? 

 
Kotisivut 

 
Varkauden Urheiluseurat ry:n kotisivut löytyvät osoitteesta: 

 
www.varkaudenurheiluseurat.fi 
 
Kotisivuille on laitettu linkki järjestön omaan YouTube osioon, minne on sijoitettu 
filmejä järjestetyistä toiminnoista, 10 v. ja 20 v. juhlista, urheilugaaloista ja seurojen 
vanhoista otteluista. 
 
 
Palkanlaskenta- ja kirjanpitopalvelut 
 
Jäsenseurojen palkanlaskentaan liittyvät toimistotyöt ovat seuroille maksutonta 
jäsenpalvelua. 
 
Toimistossa tehdään laskutusta vastaan jäsenyhdistysten kirjanpitoja. 

 
 
Järjestökoulutus 
 
Vuoden 20210 aikana järjestetään esille nousevan tarpeen mukaan ensisijaisesti 
jäsenjärjestöille tarkoitettua järjestötoiminnan koulutusta.  
 
Koulutuksen suunniteltaessa ja toteutuksessa otetaan huomioon jäsenyhdistysten 
toiveet. 
 
 
 



Ohjaajien ja valmentajien peruskoulutus 
 
Järjestön toimesta toteutetaan jäsenyhdistysten toiveisiin pohjautuen ohjaajien ja 
valmentajien peruskoulutusta. 
 
Kuvapaja 
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n toimesta toteutetaan laji- ja seuratoimintoihin liittyvää 
kuvien ja kirjallisen aineiston tallennustyötä. Tämä palkittu toiminta käynnistyi vuoden 
2008 kesällä. 
 
Tallennus kattaa mm. seuraavia toimintoja 

- vanhojen kuvien skannaus digi-muotoon 
- lehtileikekirjojen tallennustyötä 
- VHS-videofilmien muuttaminen DVD-muotoon 

 
Toiminnan tarpeellisuutta korostaa suuresti se, että tämän myötä seurojen 
arkistoja saadaan tallennettua asianmukaisesti. 

 
Jäsenyhdistysten toimintaan kohdentuva tallennustyö on maksutonta 
jäsenpalvelua. 
 
 
Kimppa Kirppis 
 
Järjestö ei saa kaupungin tai valtionavustusta. Tämän vuoksi järjestön palvelu- ja 
työllistämistoiminnan turvaamiseksi pyöritetään kirpputoritoimintaa. 
 
Kimppa Kirppis toimintaa toteutetaan Tori Torpalla osoitteessa Petroskoinkatu 18 
siten, että toiminta pohjautuu pääsääntöisesti kirpputoripöytien vuokraukseen. 
 
Jäsenmaksun suorittaneet jäsenyhdistykset saavat omaa myyntitoimintaa varten 
vuoden aikana kuukaudeksi maksuttoman pöydän Kimppa Kirppikselle. 
 
 
Junnuleiri 
 
2021 vuoden aikana järjestetään liikunnallinen Junnu-leiri, minkä ohjelmaan tullaan 
liittämään tutustuminen useaan liikunta- ja urheilulajiin. 
 
 
Kansainvälinen toiminta 
 
Varkauden Urheiluseurat ry järjestää esille nousevan tarpeen mukaan kansainvälistä 
liikunta- ja urheiluvaihtotoimintaa.  
 
Toiminta suuntautuu Varkauden ystävyyskaupunkeihin ja Baltian maihin.  
 

 
 
Varkauden Urheiluseurat ry 
Liikuntaa - urheilua - yhteistyötä! 
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Varkauden Urheiluseurat ry:n ansiomerkkisäännöt: 
 
1.   Järjestön kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilöille seuraavista ansioista: 
 
 a) toiminta järjestön jäsenseuran / jäsenseurojen johto-, valmennus- ja ohjaustehtävissä  

vähintään viisitoista (15) vuotta; 
 b) toiminta järjestön hallituksessa ja muissa järjestön johtoelimissä vähintään kymmenen (10) 

vuotta.; 
 c) toiminta muuten erityisen ansiokkaasti varkautelaisen liikunnan ja urheilun sekä nuorisotyön 

hyväksi; 
           
 
2.   Järjestön hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilöille seuraavista ansioista:  
 
 a) toiminta järjestön jäsenseuran / jäsenseurojen johto-, valmennus- ja ohjaustehtävissä  

vähintään kymmenen (10) vuotta;  
 b) toiminta järjestön hallituksessa ja muissa järjestön johtoelimissä vähintään viisi (5) vuotta; 
 c) toiminta muuten erityisen ansiokkaasti varkautelaisen liikunnan ja urheilun sekä nuorisotyön 

hyväksi;  
 
3.   Järjestön pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilöille seuraavista ansioista: 
 
 a) toiminta järjestön jäsenseuran / jäsenseurojen johto-, valmennus- ja ohjaustehtävissä  

vähintään viisi (5) vuotta;  
 b) toiminta järjestön hallituksessa ja muissa järjestön johtoelimissä vähintään kolme (3) vuotta; 
 c) toiminta muuten erityisen ansiokkaasti varkautelaisen liikunnan ja urheilun sekä nuorisotyön 

hyväksi;  
 
4. Ehdotuksen Varkauden Urheiluseurat ry:n ansiomerkin myöntämiseksi tekee jäsenseura 

tai järjestön hallitus.  
 

Seurojen esityksistä luovutettujen ansiomerkkien valmistuskulut maksaa anomuksen suorittanut 
seura.   

 
5. Ansiomerkit myöntää hakemusten ja kokouksen harkinnan mukaisesti järjestön hallitus. 
 
6. Ansiomerkit numeroidaan ja järjestön hallitus pitää kaikista myönnetyistä merkeistä luetteloa.  
 
7. Kadonneen merkin tilalle luovutetaan uusi. Aiheutuneet kulut suorittaa merkin saaja.  
 
8. Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan pääsääntöisesti järjestön sääntömääräisessä 

vuosikokouksessa, ansioituneiden vuosipäivillä tai jäsenseurojen juhlatilaisuuksissa sekä 
kokouksissa.    

 
Ansiomerkien luovuttamiset ovat oivallista 
seuratoimijoiden ”sielunhoitoa”! 

 
 
 

 

 



Varkauden Urheiluseurat ry 
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Palkitsemissäännöt (4.12.2020) 
 
 
a) nämä säännöt kohtien b) ja d) osalta otetaan käyttöön vuoden 2021 parhaita 

nimettäessä; 
 
b) jäsenseuroilta pyydettyihin esityksiin pohjautuen Varkauden Urheiluseurat 

ry:n jäsenseurojen parhaaksi urheilijaksi voidaan yhteistyöjärjestön hallituksen 
toimesta nimetä seitsemäntoista (17 v.) vuotta täyttänyt urheilija, joka edustaa 
järjestön jäsenseuraa; 

 
c) palkittavan urheilijan nimeäminen tapahtuu lajin kansainvälisen arvostuksen ja 

yleisen sarjan kisamenestysten perusteella; 
 

d) jäsenseuroilta pyydettyihin esityksiin pohjautuen lajin palkittavaksi 
voidaan yhteistyöjärjestön hallituksen toimesta nimetä jäsenseurojen esille 
nostaman tarpeen mukaisesti Varkauden Urheiluseurat ry:n jäsenseuraa 
edustanut viisitoista (15 v.) vuotta täyttänyt urheilija tai aktiivinen toimija / 
liikkuja; 

 
e) lajien palkittavat nimetään jokaisessa lajissa jäsenseurojen esille nostaman 

tarpeen mukaan yleisurheilun malliin (esim. autoilija, jalkapalloilija, 
lentopalloilija, moottoripyöräilijä, ratsastaja, jne.) 

 
f) Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleriaan nimetään Varkauden 

Urheiluseurat ry:n hallituksen toimesta kokemuspohjaiseen tietoon pohjautuen 
takavuosina menestyneitä urheilijoita ja erityisen ansioituneita valmentajia 
sekä urheilujohtajia. 

 
Seuratoimijoiden palkitsemista ja muistamista varten yhteistyöjärjestöllä on 
käytössä v. 2001 käyttöön otettu oma varkautelainen liikunnan ja urheilun 
ansiomerkkijärjestelmä, minkä tiedot on sijoitettu kotisivulle 
www.varkaudenurheiluseurat.fi 
 
Palkitsemiset suoritetaan Varkauden Urheiluseurat ry:n joulukuisessa 
syyskokouksessa tai ensisijaisesti 14. maaliskuuta järjestön vuosijuhlana 
pidettävässä vuosikokouksessa, mikä on samalla varkautelaisen 
liikunta- ja urheiluseuratoiminnan yhteistyön vuosijuhlapäivä. 
 
 

 

Varkauden Urheiluseurat ry 

Verkostoitumista - yhteistyötä!  
 
 

 



Varkauden Urheiluseurat ry:n jäsenyhdistykset 
 
              
 
 
Disc Golf Varkaus ry 
FC Vanukkaat ry 
Harjurannan Kyläyhdistys ry 
Jääpallon Valioerotuomarit ry 
Kangaslammin Palo- ja Pelastuskerho ry 
Kartanogolf ry 
Keski-Savon Järvipelastajat ry 
Keski-Savon Keilailuliitto ry 
Keski-Savon Pateri ry 
Koshinkan ry 
Krav Maga Varkaus ry 
Laakasijat ry 
Partio-Unnukka ry 
Puurtilan Kisa-Pojat ry 
Ratsastusseura Hakkapeliitat -71 ry 
Savo-Karjalan petanque-seura Kanuunat ry 
Savon Suunta ry 
Savon Voima Veikot ry 
Sukellusseura Vesihiisi ry 
TUL:n Savon piiri ry 
Varkauden Aikidoseura ry 
Varkauden Ampujat ry 
Varkauden Eläkeläiset ry 
Varkauden Erotuomarikerho ry 
Varkauden Jousiampujat ry 
Varkauden Ju-Jutsuseura ry 
Varkauden Jääkiekkotuomarit ry 
Varkauden kaukalopallo ry 
Varkauden Kehitysvammaisten Tuki ry 
Varkauden Kenttä-Veikot ry 
 
 
 
 
 

 
9.12.2020 jäsenyhdistyksiä 61.    

2021 – 31 v. 

Varkauden Kuntoliikunta ry 
Varkauden Latu ry 
Varkauden Naisvoimistelijat ry 
Varkauden NMKY ry 
Varkauden Palomiesurheilijat ry 
Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry 
Varkauden Pursiseura ry 
Varkauden Seudun Diabetes ry 
Varkauden Seudun Hengitysyhdistys ry 
Varkauden Seudun Kennelyhdistys ry 
Varkauden Sul-Kis ry 
Varkauden Sydänyhdistys ry 
Varkauden Tae Kwon Do ry 
Varkauden Tanko- ja Akroseura Funky Monkeys 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 kotitalousseura ry 
Warkauden Jalkapalloklubi-Warkaus JK ry 
Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry 
Warkauden Tanssikellari ry 
Warkauden Tennisklubi ry 
Warkis Varkaus ry 
WJK Varkaus ry 
WP 35 ry 
Yama-Arashi ry 

 


