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2021 toimintakertomus 
 
Yleistä 
 
Vuosi 2021 oli Varkauden Urheiluseurat ry:n 31. toimintavuosi!  
 
Varkautelaisten ja tämän myötä järjestön jäseninä olevien liikunta- ja 
urheiluseurojen laajapohjainen yhteistoiminta käynnistyi Varkauden 
kaupungintalon valtuustosalissa 14.3.1990.  
 
Järjestön ”virallistamiskokous” pidettiin Hotelli Taipaleessa 7.10.1993 ja 
yhdistysrekisteriin kirjautuminen tapahtui 16.1.1995. 
 
 

Yhteistyöjärjestön ”virallistamiskokouksen” puheenjohtajana toimi perustamisen ja 
kokouksen asiat valmistellut Hannu Kiminkinen ja sihteerinä edesmennyt WP 35 seuran 
Pekka Markkanen. 
 
Järjestö on toiminut Varkauden kaupungissa toimivien jäsenyhdistysten 
välisenä yhdyssiteenä sekä tuki-, palvelu- ja edunvalvontaorganisaationa.  
 
Järjestön toiminta on pohjautunut varkautelaisten urheilu- ja 
liikuntatoimintaa toteuttavien yhdistysten väliseen tiiviiseen ja rakentavaan 
yhteistyöhön.  
 
Vuosien saatossa järjestö ei edelleenkään ole saanut mistään 
yhteiskunnan lohkolta ”korvamerkattuja toiminta-avustuseuroja”! Kaikki 
toimintaan, palvelutuotantoon, palkkauksiin ja toimistojen ylläpitämiseen 
liittyvät varat on saatu kirpputoritoimintaa toteuttamalla, palveluja 
tuottamalla, tukityöllistämällä, hankkeita toteuttamalla ja uusia hankkeita 
kehittämällä. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä ja työllistämiseen kohdentuvaa 
seurojen ja yhdistysten palvelutoimintaa toteutettiin Pohjois-Savon TE -
toimiston kanssa suoritettuun yhteistyöhön pohjautuen.  Kuntouttavaan 
työtoimintaan kohdentuva sopimus oli Varkauden kaupungin kanssa. 
 
Järjestö on allekirjoittanut yhteistyösopimuksia Savon ammattiopiston eri 
koulutushaarojen kanssa työssä oppimisesta ja näytöistä.  
 
Vuoden 2021 aikana Varkauden Urheiluseurat ry:n työllistämislistoilla oli 
erilaisissa työ- ja työharjoittelusuhteissa kolmekymmentäneljä (34) eri 
henkilöä.  
 
Tällä vuosituhannella järjestö on tarjonnut työ- tai harjoittelupaikan noin 
tuhannellekuudellesadalleyhdeksällekymmenelle (1710) vaikeassa 
työmarkkinatilanteessa olleelle eri henkilölle. 
 
Vuosi 2021 oli Varkauden Urheiluseurat ry:n järjestötoimintojen osalta 
Korona pandemiasta huolimatta edelleen ”uuden tulemisen etsikkoaikaa”.   
 
Yli 30 vuotta on mallikkaasti toimittu - Varkauden Urheiluseurat ry:n 
kaltaista liikuntajärjestöjen yhteistyöorganisaatiota ei ole koskaan 
ollut toiminnassa missään muualla Suomen maassa, järjestö on 
todellinen erikoisuus suomalaisessa liikuntajärjestökentässä! 
 
Järjestön vahvuus on ollut edelleenkin siinä, että Varkauden 
Urheiluseurat ry on joustava ja erittäin nopeasti muutoksiin pystyvä 
kansalaisjärjestö.  
 
Joustavuus on mahdollistanut sen, että järjestö voi ripeästi tarttua 
yhteiskunnan eri lohkoilta tarjolle tuleviin toiminta- ja 
rahoitusmahdollisuuksiin. 
 
 
Korona pandemian vaikutuksia 
 
Keväisen vuosikokouksen asioiden käsittely jouduttiin siirtämään v. 2021 
syyskokouksen Korona pandemian vuoksi. 
 
Kimppa Kirppiksen pöydänvuokraajat ja ostavat asiakkaat vähenivät 
toisen Korona-vuoden aikana supistettujen aukioloaikojen vuoksi. 
 
Järjestön kaikenlainen tulevaisuuden toiminnan suunnittelu vaikeutui 
Korona pandemian vuoksi. 
 
Korona pandemia vaikeutti ja tulee jatkossakin suuresti ahdistamaan 
järjestön talouden hoitoa. 



 
 

Jäsenyhdistykset 
 
Kertomusvuoden 2021 lopussa järjestön jäseninä olivat seuraavat 
urheiluseurat ja liikuntatoimintaa toteuttavat sekä tukevat yhdistykset: 
 
Disc Golf Varkaus 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 
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Savon piiri ry 
Varkauden Aikidoseura ry 
Varkauden Ampujat ry 
Varkauden Eläkeläiset ry 
Varkauden Erotuomarikerho ry 
Varkauden Ju-Jutsuseura ry 
Varkauden Jousiampujat ry 
Varkauden Jääkiekkotuomarit ry 
Varkauden kaukalopallo ry 
Varkauden Kehitysvammaisten Tuki ry 
Varkauden Kenttä-Veikot ry 
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 Monkeus 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 Moottoripyöräurheilijat ry 
Warkauden Tanssikellari ry 
Warkauden Tennisklubi ry 
Warkis Varkaus ry 
WJK Varkaus ry 
WP 35 ry 
Yama-Arashi ry 
 
Jäsenseuroja ja -yhdistyksiä oli toimintavuoden lopussa 60.  
 

 
 
Järjestön toimitilat 
 
Järjestön toimintaa on pyöritetty Kimppa Kirppiksen yhteydessä Tori 
Torpalla. 
 
Toimitilojen lämmityspattereihin vaihdettiin Savon ammattiopiston 
opiskelijoiden toimesta termostaatit ja asennettiin kaksi (2) uutta 
vesipistettä. 
 
Jäsenseurat ja -yhdistykset ovat saaneet maksutta käyttöönsä hyvin 
varustellut kokoustilan, minkä yhteydessä on oikein kunnollinen saunatila. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kimppa Kirppiksellä alivuokralaisina olivat Varkauden Naisvoimistelijat ry 
ja WJK Varkaus ry. 
 
Järjestön virallinen postiosoite oli Petroskoinkatu 18, 78200 VARKAUS. 
 

 

 
Järjestön jatkuvuuden ja taloudellisen toiminnan turvaamisen selkäranka on Kimppa 
Kirppis. Sinne pienen jäsenmaksun suorittaneet seurat ja yhdistykset saivat myös v. 2021 
maksutta myyntipöydän neljäksi (4) viikoksi. 
 
 



 
Toimistopalvelut 
 
Jäsenyhdistykset ovat voineet saada järjestön toimistopalveluja siten, että 
niistä on laskutettu ainoastaan aiheutuneet materiaalikulut. 
 

 yhdistysrekisteri- ja sääntöasioita 
 räätälöityä seurakonsultointia  
 talousneuvontaa 
 postituksia 
 laskutuksia 
 tarvikevälitystä (palkintoja, viirejä, seuralippuja jne…) 
 palkkojen ja palkkioiden laskentaa 
 TE -toimiston tilitysten hoitamisia 
 kirjanpitoja (näistä on laskutettu) 
 opastusta ja innostuksen viritystä seuratoimintoihin! 
 esille nousseen tarpeen mukaan, kaikkea mahdollista! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hallinto 
 
 
Sääntömääräisen vuosikokouksen asiat käsiteltiin Korona pandemian 
vuoksi joulukuussa järjestetyssä syyskokouksessa. 
 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Tori Torpalla Kimppa Kirppiksen 
alakerran kokoustilassa (os. Petroskoinkatu 18 Varkaus) keskiviikkona 
8.12.2021 klo 17.00 – 17.51. 
 
Syyskokouksen puheenjohtajan tehtävää hoiti Kari Tossavainen TUL:n 
Savon piiri ry ja sihteerinä toimi järjestön hallituksen puheenjohtaja Hannu 
Kiminkinen. Kokouksen valtakirjojen ja pöytäkirjan tarkastajina sekä 
ääntenlaskijoina toimivat järjestön hallituksen jäsen Viljo Savolainen ja 
Petteri Brotkin Krav Maga Varkaus ry. 
 
Kokouksessa ei äänestetty, vaan päätökset olivat yksimielisiä. 



 
Tilintarkastus ja taloudenhoito  
 
Tilintarkastuksen suoritti Juha Tissari Oy KHT-yhteisö, edustajinaan Juha 
Tissari KHT ja JHTT ja Turo Jaakkola KHT. 
 
2020 syyskokouksessa nimetyt varahenkilöt olivat saman yhteisön Jari 
Nurkkala KHT ja Arja Ylönen KHT. 
 
Järjestön v. 2021 tilien kirjanpitäjinä toimivat Anne Heikkinen ja Anne 
Koivistoinen. 
 
 
Hallitus 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi (5) kertaa: 31.1., 21.3., 6.4., 22.9. ja 
14.11.2021.  
 
Hallituksen muodostivat: 
 
Hannu Kiminkinen (5) puheenjohtaja 
Saila Lundberg (5) varapuheenjohtaja  
Antti Immonen (4) 
Mari Itkonen (1) 
Otto Janhunen (5) 
Esa-Pekka Järvinen (5)  
Mika Ojala (3) 
Viljo Savolainen (3) 
Raimo Uljanoff (1) 
Anne Koivistoinen (5), hallituksen ulkopuolinen sihteeri 
 
Hallituksen työvaliokuntaan oli nimetty: 
 
Hannu Kiminkinen, puheenjohtaja 
Saila Lundberg, varapuheenjohtaja 
Otto Janhunen, hallituksen jäsen 
Anne Koivistoinen, sihteeri 
 
Työvaliokunta ei kokoontunut yhtään kertaa v. 2021 aikana, vaan asioita 
hoidettiin puhelimen ja sähköpostin turvin. 
 
 
Toimitusjohtajan tehtävien hoitaminen 
 
Järjestön koko toimintahistorian ajan toimintaa on johtanut puheenjohtaja 
Hannu Kiminkinen. Puheenjohtajuuden lisäksi hän toimi palkallisena 
toimitusjohtajana kaksitoista (12) vuotta. 
 
Tämän jälkeen hän on hoitanut toimitusjohtajan pestiä talkootyöhön 
pohjautuen vuodesta 2014 alkaen. Tehtävien hoitoon on kuukausittain 
kulunut keskimäärin noin sata (100) tuntia kuukaudessa. 
 
Syynä tehtävien hoitoon on ollut se, että uuden henkilön palkkaamiseen ei 
ole ollut varoja.   



 
Jäsenyydet 
 
Varkauden Urheiluseurat ry on ollut Pohjois-Savon Liikunta ry:n 
jäsenjärjestö.  
 
Järjestö on Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n yhteisöjäsen. Järjestön 
hallituksen jäsen Antti Immonen toimi Mansikan hallituksen jäsenenä, 
nimetty varahenkilö oli Saila Lundberg. Järjestön puheenjohtaja Hannu 
Kiminkinen oli Mansikka ry:n strategiavaliokunnan jäsen. 
 
Varkauden Urheiluseurat ry on myös Työväenjärjestöjen Oy:n 
osakasjärjestö. Työväenjärjestöjen Oy:n 18.3.2021 yhtiökokouksessa 
edustajana oli Hannu Kiminkinen, kokouksessa hänet nimettiin jatkamaan 
Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Saila Lundberg nimettiin hallituksen 
varajäseneksi. 
 
Varkauden Urheiluseurat ry on myös Kansantalojen Liiton jäsenjärjestö.  
Tämän liiton jäsenyys on tuonut järjestölle todella tuntuvasti taloudellista 
turvaa. 
 
 
Talous  
 
Jäsenyhdistyksiltä on peritty vuoden 2021 jäsenmaksuna 
kaksikymmentäviisi (25) euroa.  
 
Järjestö ei ole saanut edelleenkään vuoden aikana miltään yhteiskunnan 
taholta toimintaansa ”korvamerkattuja toiminta-avustuksia”.  
 
Työntekijöiden palkkaukset ja työllistämiset tapahtuivat työllistämistukien, 
TE –toimiston  työkokeilusopimusten, ostopalvelu- ja 
kumppanuussopimusten, kuntouttavan työtoiminnan ja omien tuottojen 
turvin.  
 
Korona pandemia ahdisti suuresti järjestön taloutta. Varkauden 
kaupungille jätettiin avustusanomus, mihin tuli kielteinen päätös. Vaikka 
kaupunki säästää järjestön työllistämistoimien ansiosta ”Kelan 
sakkomaksuja”: 
 
Kuvapajan kaluston uusimiseen saatiin Kansantalojen liiton myöntämänä 
”Tradeka-avustusta” kaksituhattakaksisataaneljäkymmentä (2240.-) euroa.  
 
Kansantalojen liiton puoltamana Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 
järjestölle seuratalojen toimintaan kohdentuvaa Korona pandemia 
avustusta kymmenentuhatta (10 000.-) euroa. Avustus kirjautui järjestön 
pankkitilille 29.12., sen myötä saatiin hoidettua laskujen maksatus aivan 
ajantasaiseksi. 
 
 
 
 
 



 
Jäsenyhdistysten kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut 
 
Järjestön toimistossa tehtiin laskutusperiaatteella liki kolmenkymmenen 
jäsenyhdistyksen talouden kirjanpitotöitä.  
 
Ilman minkäänlaista laskutusta ja korvausta tehtiin useiden 
jäsenyhdistyksen palkkalaskenta- ja tilitystöitä. 
 
 
Koulutustoiminta  
 
Jäsenistöltä tuli toiveita järjestyksenvalvojien koulutuksen järjestämistä, 
kurssi yritettiin järjestää, mutta se jouduttiin kuitenkin perumaan todella 
vähäisen ilmoittautumisen vuoksi. 
 
Muuta koulutustoimintaa ei Korona pandemian vuoksi yritetty järjestää 
vuoden 2021 aikana.  
 
 
Kuvapajatoiminta 
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n toimesta toteutettiin laji- ja seuratoimintoihin 
liittyvää kuvien ja kirjallisten aineistojen tallennustyötä. Tämä 
valtakunnallisesti palkittu toiminta käynnistyi jo kesällä 2008. 
 
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 

 
Kuvapajan kalustoa ja koneistusta pystyttiin uusimaan Kansantalojen liiton 
myöntämän ”Tradeka-avustuksen” turvin. 
 
 
Tiedotus 
 
Vuoden aikana jäsenyhdistyksille ja tiedottajille lähettiin sähköpostilla 
kutsuja ja tiedotteita.  
 

 
Varkauden liikunnan ja urheilun historiateoksen tuottaminen  
 
Urheilun Jäljet  -hankkeen toimintasuunnitelma valmistui vuoden 2021 
loppupuolella, hankkeen tavoitteena on yhteistoimintaan pohjautuvan 
kirjan tuottaminen. 
 
 
 
 



 
Kotisivut 
 
Internetissä olevia Varkauden Urheiluseurat ry:n kotisivujen osoite on:  
 
www.varkaudenurheiluseurat.fi 
 
Kotisivuilla on linkki järjestön omaan YouTube osioon, minne on sijoitettu 
filmejä järjestetyistä toiminnoista, 10 v., 20 v. ja 25 v. juhlista sekä 
urheilugaaloista. 
 
 
2021 palkitsemiset 
 
Täysin yksipuolisella päätöksellä kaupungin ja Warkauden Lehden 
edustajat tipauttivat v. 2017 Varkauden Urheiluseurat ry:n hallituksen 
jäsenet pois Varkauden Palkintoraadista. 
 
Järjestön hallituksen 2020 keväisessä kokouksessa hyväksyttiin 
yksimielisesti palkitsemissäännöt, mitkä kohdetuvat jäsenseurojen 
urheilijoiden ja toimijoiden palkitsemiseen.  
 
Varkauden Urheiluseurat ry on ottanut uudelleen pienen katkoksen jälkeen 
laajaan ohjelmaansa urheilijoiden palkitsemistoiminnan. Järjestön 
jäsenseurojen vuoden 2021 parhaaksi urheilijaksi hallitus nimesi 
kokouksessaan keilaaja Tomas Käyhkön. Keski-Savon Keilailuliitto ry:n 
Mainareita edustava Käyhkö saavutti marraskuussa Dubaissa 
henkilökohtaisen miesten MM-hopeamitalin singlessä, minkä lisäksi hän 
juhli viime vuonna myös Suomen mestaruutta. Hänet nimettiin 
toistamiseen Suomen Keilailuliiton toimesta vuoden keilaajaksi. 
 
Jäsenseuroilta pyydettyihin ja tulleisiin kirjallisiin esityksiin pohjautuen 
lajeista hallitus vahvisti palkittaviksi seuraavat henkilöt: jousiammunta 
Mika Rutonen Varkauden Jousiampujat, judo Eve Pöysti Yama Arashi, 
jääpallo Ari-Pekka Aho WP 35, moottorikelkkailu Joni Gustafsson 
Varkaus Racing Team, moottoripyöräily Jesse Mustonen Varkaus Racing 
Team, nyrkkeily Kalle Mikkonen Varkauden Voimailuseura, pesäpallo 
Elle Rissanen Puurtilan Kisa-Pojat ja taitoluistelu Milma Ursin Varkauden 
Tarmo. 
 
Järjestön hallituksen hyväksymät palkitsemissäännöt on liitetty tämän 
toimintakertomuksen takakannen etupuolelle. 
 
 
Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleria 
 
2013 Varkauteen perustettiin Varkauden Urheiluseurat ry:n puheenjohtaja 
Hannu Kiminkisen aloitteeseen pohjautuen ensimmäinen suomalainen 
paikkakuntakohtainen urheilun Hall of Fame. 
 
Kunniagalleriaan nimeämiset olivat vuoden 2017 palkintoraadista 
”poispotkimisen” vuoksi tauolla vuodet 2018 ja 2019. 
 



 
Järjestön hallituksen edellisen vuoden yksimielisen päätöksen turvin v. 
2021 Kunniagalleriaan lisättiin neljä (4) henkilöä. 
 
Kertomusvuoden hallituksen yksimielisellä päätöksellä nimettiin vuoden 
2022 alkuvuoden aikana Kunniagalleriaan liitettäväksi, palkittaviksi ja 
kukitettavaksi neljä (4) henkilöä. Näiden henkilöiden nimet julkistetaan 
keväisen palkitsemisen yhteydessä ja ne tulevat kirjautumaan vuoden 
2022 toimintakertomukseen. 
 
 
Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagallerian koostumus 
 
Palkintoraadin toimesta Kunniagalleriaan on nimetty takavuosina 
menestyneitä urheilijoita ja urheilujohtajia. 
 
 
2013 
1. Jaakko Suikkari Warkauden Urheilijat ry 
2. Reijo Nykänen Warkauden Urheilijat ry 
3. Antero Halonen Warkauden Urheilijat ry 
 
2014  
4. Otto Malkki Kangaslammin Kisailijat ry 
5. Timo Pulkkinen Pohjois-Savon Näkövammaiset ry 
6. Kirsti Pennanen Pohjois-Savon Näkövammaiset ry 

 
2015 
7. Adolf Turakainen Varkauden Tarmo ry 
8. Oiva Halmetoja Warkauden Urheilijat ry 
9. Einari Friman Varkauden Tarmo ry 
 
2016 
10. Pentti Jokinen WP 35 ry 
11. Pekka Kettunen WP 35 ry 
12. Esko Holopainen WP 35 ry 
13. Pauli Auvinen WP 35 ry 
14. Kalevi Rasimäki Varkauden kaupungin liikuntatoimenjohtaja 
 
2017 
15. Kerttu Pesonen Warkauden Urheilijat ry 
16. Pentti Pesonen Kangaslammin Kisailijat -45 ry 
17. Olli Tyrväinen Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry 
18. Harri Vänni Varkauden Tarmo ry 
19. Petteri Häyrinen Varkauden Tarmo ry 
20. Risto Kovanen Varkauden Tarmo ry 
 
2020 
21. Juha Koivula Varkauden kaupungin liikuntajohtaja ja seuratoimija 
22. Pekka Koponen, urheilutoimittaja ja WP 35 ry 
23. Hannu Kiminkinen, Varkauden Urheiluseurat ry:n puheenjohtaja 
24. Konstantin Shumov, Varkauden Tarmo ry ja Keski-Savon Pateri ry 
 
 



 
2021 
25. Matti Venäläinen, Puurtilan Kisa-Pojat ry 
26. Heikki Kilpeläinen, Puurtilan Kisa-Pojat ry 
27. Kari Nieminen, Varkauden Jääkiekkotuomarit ry 
28. Hannu Itkonen, liikuntasosiologian professori ja Varkauden Tarmo ry 

 
 

 
 
 
  
 

 

2021 kuvassa Matti Venäläisen tyttö Inka-Riitta Jantunen, Hannu Itkonen, Heikki 
Kilpeläisen vaimo Marja-Liisa ja Kari Nieminen. 

 

Korona pandemian vuoksi kahden viimeisen vuoden Kunniagalleriaan nimettyjen  
kukittamistilaisuudet on jouduttu järjestämään pienimuotoisissa tilaisuuksissa. Tämä on 
otettu järjestön kokoustilassa 13.10. järjestetyssä tilaisuudessa. Kuvassa pj. Hannu 
Kiminkinen, vpj. Kari Niminen ja Hannu Itkonen. 



 
Palkitsemiseen liittyvien kunniakirjojen vuosien 2013 - 2017 
kaksoiskappaleet ovat ”varastoituna” jossain Varkauden museon 

komerotiloissa ja vuosien 2020 – 2021 osalta järjestön toimiston seinällä. 
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n toimesta Joutenlahteen oli muodostunut Suomen oloihin 
oikein ainutlaatuinen ”kotikutoinen” Urheilumuseo. Vuokrasopimuksen yksipuolisen 
purkamisen myötä tämä museo hävisi siten, että valtava perikunnilta kerääntynyt aineisto 
on kaupungin varastoimana jossain Tehtaan koulun komeroissa ja varastoissa. 
 
 
Järjestön ansiomerkit 
 
Vuoden 2021 aikana ei anottu ansiomerkkejä, joten niitä ei tästä syystä 
johtuen myönnetty. Ansiomerkkisäännöt on liitetty tähän 
toimintakertomukseen. 
 
 
Järjestön pöytäviirit 
 
2021 vuoden aikana luovutettiin yksi (1) pöytäviiri: 24.12. Jorma 
Nousiainen 60 v., Varkauden Urheiluseurat ry:n työntekijä, viiri numero 
144. 
 
 
 
 

Varkauden Urheiluseurat ry:n 
toimenkuvaan kuuluu vahvasti 
aktiivisten seuratoimijoiden 
”sielunhoito”. Järjestöllä on 
tätä tarkoitusta varten mm. 
kunniagalleria,  pöytäviiri, 
ansiomerkkijärjestelmä ja 
omalla logolla varustettu 
adressi. 



 
Kansainvälinen toiminta 
 
Joulukuussa järjestön puheenjohtaja Hannu Kiminkinen osallistui 
kutsuttuna Viron Tallinnassa Eestimaa Spordiliit Jõudin 75-vuotisjuhlaan. 
Juhlassa hän luovutti lahjaksi juhlivalle liitolle Savolaesen 
Äkkipiätösvehkeen. 
 
 
Työllistäminen 
 
Työllistämistukien, työkokeilusopimusten, kuntouttavan työtoiminnan, 
oppilaitosten työharjoittelun, kumppanuussopimusten ja osin oman 
rahoituksen turvin Varkauden Urheiluseurat ry:n työntekijöinä v. 2021 oli 
kolmekymmentäneljä (34) eri henkilöä. 
 
Työllistettyjen joukossa oli kaksi (2) Suomeen muuttanutta 
ulkomaalaistaustaista työtöntä työnhakijaa, heidän synnyinmaat olivat 
Syyria ja Thaimaa. 
 
Varkauden Urheiluseurat ry on työllistänyt omissa toiminnoissaan 
tällä vuosituhannella: 
 
2000 - 107 henkilöä 
2001 - 108 
2002 - 130 
2003 - 127 
2004 - 131 
2005 - 112 
2006 - 100 
2007 -   95 
2008 - 110 
2009 - 140 
2010 - 168 
2011 - 213 
2012 - 202 
2013 - 184 
2014 - 198 
2015 - 161  
2016 - 114 
2017 -   53 
2018 -   44 
2019 -   45 
2020 -   44 
2021 -   34 
 
yht. 2620 
  
Mutu-tuntumalta peilaten uskomme, että kyseessä on ollut noin 
tuhatseitsemänsataakymmenen (1710) eri henkilöä. 
  
Luvuissa ei ole mukana järjestön toimien avulla / kautta / 
myötävaikutuksella muihin järjestöihin työllistetyt, eikä myöskään 
leirien ja kerhojen ohjaajat, joille on maksettu tästä työstä palkkaa. 



 
2021 työllistämistoimenpiteet kuukausittain 
 

       

2021 joulukuu      

     henk pv.  

Omarahoitus, sopimukset    4 88 

TE-toimiston 100 % palkkatuki   4 82 

Kuntouttava työtoiminta    8 70 

Savon ammattiopiston työharjoittelu   1 12 

     17 252 

       

2021 marrraskuu      

     henk pv.  

Omarahoitus, sopimukset    3 66 

TE-toimiston 100 % palkkatuki   4 88 

Kuntouttava työtoiminta    6 74 

TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla  1 22 

Savon ammattiopiston työharjoittelu   3 42 

     17 292 

       

Maahanmuuttajien osuus työllistetyistä    
 Syyria 1     
       

2021 lokakuu      

     henk pv.  

Omarahoitus, sopimukset    3 63 

TE-toimiston 100 % palkkatuki   4 72 

Kuntouttava työtoiminta    6 71 

TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla  1 21 

Savon ammattiopiston työharjoittelu   2 44 

Joroisten yläkoulun TET-harjoittelu   1 5 

     17 276 

       

2021 syyskuu      

     henk pv.  

Omarahoitus, sopimukset    3 66 

TE-toimiston 100 % palkkatuki   2 44 

Kuntouttava työtoiminta    6 76 

TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla  1 22 

Savon ammattiopiston työharjoittelu   1 22 

     13 230 

       

2021 elokuu      

     henk pv.  

Omarahoitus, sopimukset    3 66 

TE-toimiston 100 % palkkatuki   3 66 



 
Kuntouttava työtoiminta    6 70 

TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla  1 22 

Savon ammattiopiston työharjoittelu   1 1 

     14 225 

       

2021 heinäkuu      

     henk pv.  

Omarahoitus, sopimukset    3 66 

TE-toimiston 100 % palkkatuki   2 44 

Kuntouttava työtoiminta    8 27 

TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla  4 74 

     17 211 

       

2021 kesäkuu      

     henk pv.  

Omarahoitus, sopimukset    3 66 

TE-toimiston 100 % palkkatuki   3 66 

Kuntouttava työtoiminta    8 74 

TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla  4 88 

     18 294 

       

2021 toukokuu      

     henk pv.  

Omarahoitus, sopimukset    3 63 

TE-toimiston 100 % palkkatuki   3 63 

Kuntouttava työtoiminta    8 66 

TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla  4 84 

Savon ammattiopiston työharjoittelu   3 48 

Anakom työharjoittelu    1 10 

     22 334 

       

       

2021 huhtikuu      

     henk pv.  

Omarahoitus, sopimukset    3 66 

TE-toimiston 100 % palkkatuki   3 66 

Kuntouttava työtoiminta    8 68 

TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla  5 77 

Savon ammattiopiston työharjoittelu   3 66 

Anakom työharjoittelu    1 22 

     23 365 

       

2021 maaliskuu      

     henk pv.  

Omarahoitus, sopimukset    3 69 

TE-toimiston 100 % palkkatuki   3 69 



 
Kuntouttava työtoiminta    8 85 

TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla  5 105 

Savon ammattiopiston työharjoittelu   3 57 

Anakom työharjoittelu    1 1 

     23 386 

       
Maahanmuuttajien osuus työllistetyistä     

 Thaimaa 1     
       

       

2021 helmikuu      

     henk pv.  

Omarahoitus, sopimukset    3 60 

TE-toimiston 100 % palkkatuki   3 60 

Kuntouttava työtoiminta    8 71 

TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla  5 95 

Savon ammattiopiston työharjoittelu   2 24 

     21 310 

       
Maahanmuuttajien osuus työllistetyistä     

 Thaimaa 1     
       

       

2021 tammikuu      

     henk pv.  

Omarahoitus, sopimukset    3 60 

TE-toimiston 100 % palkkatuki   3 60 

Kuntouttava työtoiminta    10 78 

TE-toimiston sopimus työkokeilusta työpaikalla  2 30 

Savon ammattiopiston työharjoittelu   1 20 

     19 248 

       
Maahanmuuttajien osuus työllistetyistä     

 Thaimaa 1     

 
 
 
Järjestön 
kokoustilojen 
yhteydessä on 
oivallisen siististi 
remontoitu 
saunatila, mitä 
jäsenyhdistykset 
voivat maksutta 
käyttää 
tilaisuuksiensa 
järjestämiseen. 
 

 



 
Työllistämistoiminta  
 
Työllistämistoimien kohderyhmänä ovat olleet pitkästä 
rakennetyöttömyydestä kärsineet yli 500 päivää työttömänä olleet, 
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja vajaakuntoisuuden vuoksi pitkään 
työttömänä olleet henkilöt. 
 
 
Oppisopimustoiminta 
 
Suurta kysyntää omaavaa oppisopimustoimintaa ei epävarmuustekijöistä 
johtuen uskallettu käynnistää ja toteuttaa vuoden 2021 aikana. 
 
Järjestön puheenjohtaja auttoi jäsenseura Varkauden Tarmo ry:tä 
liikuntaneuvojan tehtävään kohdentuvan oppisopimuksen solmimisessa.  
Tarmon palkkaama nuorukainen on hoitanut työnsä ohessa Varkauden 
Urheiluseurat ry:n ATK-tukihenkilön tehtäviä. 
 
 
Huomioita työllistämisen sosiaalisista vaikutuksista 
 
 
Mitä Varkauden Urheiluseurat ry on tuottanut Varkauden kaupungille 
työllisyyden myötä? 
 
Yhden pitkäaikaistyöttömän saaminen pois työmarkkinatuen 
kuntaosuuden piiristä on säästänyt tuntuvasti kaupungin menoja. 
Kun kysymyksessä on ollut palkkatuella työllistetty, tällainen henkilö on 
vähentänyt myös toimeentulomenoja ja toisaalta hänestä on tullut 
veronmaksaja.  
 
Ja lisäksi voidaan todeta, että työttömän pääseminen 
ansiosidonnaisen päivärahan piiriin hyödyntää kaupunkia lähes 
kolmen vuoden ajan. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Varkauden Urheiluseurat ry:n 
työllistäminen on omalta osaltaan useita vuosia suuresti vaikuttanut 
Varkauden kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden ja 
toimeentulomenojen kasvun hillitsemiseen. 
 
Varkauden Urheiluseurat ry on vuosien saatossa kantanut 
työllisyysasioiden hoidossa ja työttömien palvelussa 
todellista yhteiskuntavastuuta! 
 
 
Työllistämistoiminnan muita positiivisia vaikutuksia: 
 
Toimintojen siirtyminen Taulumäelle on tuonut tullessaan sen, että vahvat 
kulttuuriperinteet omaava Tori Torppa Taulumäen torin äärellä ei ole 
lähivuosina purettavien kiinteistöjen listalla. 

 
 



 
Sosiaalisen työllistämisen vaikutuksia työllistelyille: 
 

- Varkauden Urheiluseurat ry:n työllistämistoiminnoissa on 
hyväksytty ”erilaisuus”; 

 
- pitkään työttömänä olleiden päiviin on tullut sisältöä ja piristystä; 

 
- sosiaalisessa työssäolossa mukana oleminen on ehkäissyt 

mahdollista syrjäytymistä; 
 

- kotiin jämähtäneet työttömät ovat saaneet ympärilleen työyhteisöstä 
ystäviä ja ”elämänotetta ja osaamista”; 

 
- työssä oleminen on mahdollistanut ihmisarvoisen elämän; 

 
- elintaso on ainakin aavistuksen kohentunut; 
 
- työn haun valmiudet ovat parantuneet; 

 
- nuoret ovat saaneet tarvittavaa työkokemusta, omaa rahaa ja 

itsenäistymistä. 
 

 
Sosiaalisen työllistämisen toteuttaminen sekä sen myötä 
kierrätystoimintaan pohjautuvan kirpputorin pyörittäminen 
ovat mahdollistaneet sen, että varkautelaisten liikunta- ja 
urheiluseurojen ja jäsenyhdistysten palvelutoimintaa on 
voitu mallikkaasti toteuttaa! 
 
 
Junnuleirit 
 
Vuosituhannen vaihteessa käynnistynyttä junnu-leiritoimintaa ei voitu 
toteuttaa vuoden 2021 aikana. 
 
Syynä tähän oli Korona pandemia ja työllistämisen ahdistumisesta 
johtunut henkilöresurssipula, ei ole uskallettu solmia uusia 
Oppisopimuksia. 
 
 
Kotitalkkaritoiminta 
 
Pääsääntöisesti vanhuksille kohdentunutta kotitalkkaritoimintaa saatiin 
toteutettua v. 2021 aikana hyvin pienimuotoisesti. 
 
 
Kimppa Kirppis 
 
Alkuvuodesta 2005 käynnistynyttä Kimppa Kirppis-toimintaa toteutettiin 
Tori Torpalla osoitteessa Petroskoinkatu 18. 
 



 
Toimintaa pyöritettiin kirpputorilla siten, että myyntipöytiä vuokrattiin eri 
yhteisöille ja yksityishenkilöille. 
 
Kimppa Kirppiksellä myytiin myös lahjoituksena saatuja tavaroita.  
 
Vuoden aikana kaikki halukkaat pienen jäsenmaksun suorittaneet 
jäsenyhdistykset saivat maksuttomasti käyttöönsä neljäksi (4) viikoksi 
myyntipöydän Kimppa Kirppikselle. 
 
Korona pandemian vuoksi Kimppa Kirppiksen aukioloja jouduttiin 
supistamaan ja pöytävuokria jouduttiin pitkäksi aikaa alentamaan. 
 
Korona pandemia ahdisti suuresti taloudellisesti ja henkisesti Kimppa 
Kirppiksen toimintaa. 
 
 
2021 tapahtunutta, edustuksia ja huomionosoituksia 
 
Tammikuu 
 
27.1. Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, etäyhteyden 
turvin edustajana Saila Lundberg; 

 
31.1. järjestön hallituksen kokous; 
 
Helmikuu 
 
23.2. Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, etäyhteyden 
turvin edustajina Antti Immonen ja Saila Lundberg; 
 
Maaliskuu 
 
3.3. Työväenjärjestöjen Oy:n hallituksen kokous, edustajina Hannu 
Kiminkinen ja Saila Lundberg; 
 
18.3. Työväenjärjestöjen Oy:n yhtiökokous, äänivaltaisena 
kokousedustajana Hannu Kiminkinen, lisäksi kokouksessa mukana 
Varkauden Tarmon edustajana Saila Lundberg; 
 
21.3. järjestön hallituksen kokous; 
 
Huhtikuu 
 
6.- 7.4. hallituksen sähköpostikokous; 
 
8.4. Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, etäyhteyden 
turvin edustajana Antti Immonen; 
 
28.4. Pohjois-Savon Liikunta ry:n vuosikokous, etäyhteyden turvin 
edustajana Saila Lundberg; 
 
 
 



 
Toukokuu 
 
18.5. Disc Golf Varkaus ry:n toiminnantarkastus, edustajana Hannu 
Kiminkinen; 
 
26.5. Suonenjoki, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous, edustajina Saila Lundberg ja Antti Immonen; 
 
Kesäkuu 
 
10.6. Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen kokous, edustajana 
etäyhteyden turvin Saila Lundberg; 
 
Heinäkuu 
 
5.7. Yama-Arashi ry:n toiminnantarkastus, edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
20.7. järjestön toimitiloissa puheenjohtaja Hannu Kiminkinen 70 v. 
juhlavastaanotto; 
 
Syyskuu 
 
22.9. hallituksen kokous; 
 
Lokakuu 
 
13.10. Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagallerian palkitsemistilaisuus, 
edustajina Hannu Kiminkinen ja Saila Lundberg; 
 
Marraskuu 

 
14.11. hallituksen kokous; 

 
15.11. Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry:n syyskokous, edustajana Saila  
Lundberg; 
 
Joulukuu 
 
8.12. järjestön sääntömääräinen syyskokous, kokouksessa käsiteltiin 
myös Koronan pandemian vuoksi keväisen vuosikokouksen asiat; 
 
11.12. Tallinna Viro, Eestimaa Spordiliit Jõudin 75-vuotisjuhla, kutsuttuna 
edustajana Hannu Kiminkinen; 
 
18.12. Tartto Viro, painin XXX Vahurin jouluturnaus, kutsuttuna edustajana 
Hannu Kiminkinen; 
 
24.12. järjestön pitkäaikainen työntekijä Jorma Nousiainen täytti 60 vuotta, 
joulun jälkeen hänelle luovutettiin järjestön pöytäviiri nro 144. 
 
 
 
 



 
Varkauden Urheiluseurat ry 
Petroskoinkatu 18, 78200 VARKAUS  

 040 – 868 1111   
varkauden.urheiluseurat@co.inet.fi 
www.varkaudenurheiluseurat.fi 

 
 

 
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 ano-
muksen 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.    

 
Kiitos ansiomerkin luovuttamisen myötä on 
oivallista seuratoimijan ”sielunhoitoa”!  

 



 
 

Varkauden Urheiluseurat ry 
Petroskoinkatu 18    
78200 VARKAUS 
www.varkaudenurheiluseurat.fi 

 
 

 
Palkitsemissäännöt (2021) 

 
 
a) 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; 

 
b) palkittavan urheilijan nimeäminen tapahtuu lajin kansainvälisen 

arvostuksen ja yleisen sarjan kisamenestysten perusteella; 
 

c) 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; 

 
d) lajien palkittavat nimetään jokaisessa lajissa jäsenseurojen esille 

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

 
e) 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 
Yhteistyötä – verkostoitumista!  

 



 

Varkauden Urheiluseurat ry:n 
jäsenyhdistykset 
  

              
 
 
Disc Golf Varkaus 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 
Varkauden Kuntoliikunta ry 
Varkauden Latu ry 
 
 
 
 

 
 
31.12.2021 jäsenyhdistyksiä 60.   
 

2021 – 31 vuotta! 
 

Varkauden Naisvoimistelijat ry 
Varkauden NMKY ry 
Varkauden Palomiesurheilijat ry 
Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry 
Varkauden Pursiseura ry 
Varkauden Seudun Diabetes ry 
Varkauden Seudun Hengitysyhdistys  
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 

 


