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Varkauden Tarmo ry
2016 toimintakertomus

YLEISTÄ

Varkauden Tarmo on laaja-alaista urheilu-, liikunta- ja nuorisotoimintaa pyörittävä Varkautelainen 6 lajin
yleisseura.
Tarmon toiminta on myös tukeutunut perinteeseen ja hyvään sekä avoimeen yhteistyöhön kaikkien
yhteistyöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita, että seura on ollut v.
2016 TUL:n lisäksi jäsenmaksun maksava jäsenenä 9 muussa suomalaisessa liikunta- ja
urheilujärjestössä.
Seuran talouden vahvana perus pilarina on ollut se periaate, että “minkä jaosto tahtoo syödä on se myös
itte tienattava”. Omassa varainhankinnassa jaostot onnistuivat vuoden aikana pääsääntöisesti kiitettävällä
tavalla.
Varkauden Tarmon 2016 toiminnassa olleet lajit:
paini
petanque
pöytätennis
salibandy
shakki
taitoluistelu
Tarmon sääntöjen mukaiset jäsenyydet:
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Savon piiri ry
21.4.TUL:n Savon piirin vuosikokouksessa Varkaudessa seuran edustajana oli Saila Lundberg.
Tarmon jäsenyydet lajiliitoissa:
Suomen Painiliitto ry
Suomen Petanqueliitto ry
Suomen Pöytätennisliitto ry
Suomen Salibandyliitto ry
Suomen Keskusshakkiliitto ry
Suomen Taitoluisteluliitto ry
Mahdolliset edustukset lajiliittojen kokouksissa selviävät lajijaostojen omista toimintakertomuksista.
Tarmon jäsenyydet muissa liikuntajärjestöissä:
Pohjois-Savon Liikunta ry
TUL:n Painin Tuki ry
Varkauden Urheiluseurat ry
Varkauden Urheiluseurat ry:n vuosikokouksessa ja syyskokouksessa Tarmon edustajana oli Matti Semi.
Tarmon muut jäsenyydet tai osakkuudet:
Tradeka Oy
Työväenjärjestöjen Oy
Varkauden Teatterin Kannatusyhdistys ry
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EDUSTUKSET
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n valtuusto
- Matti Semi varajäsen ?
TUL Savon piirin hallituksen jäsen
- Lundberg Saila yleisvarajäsen
Suomen painiliiton Itä-Suomen aluepäällikkö
- Minna Itkonen (jatkaa tehtävässä)
SEURAN HALLINTO
Sääntömääräinen vuosikokous
Pidettiin 10.4.2016 Tarmon toimistolla Rajakatu 13, 2 krs.
Läsnä 4 tarmolaista.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Semi ja sihteerinä Saila Lundberg.
Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Esko Paukkonen ja Björkman Synnöve.
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus sekä todettiin vuoden
2016 tilinpäätös ja kuultiin toiminnantarkastuskertomus. Vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös ja
myönnettiin vastuuvapaus.
Sääntömääräinen syyskokous
pidettiin Tarmon toimistolla Rajakatu 13, 2 krs, 28.11.2016. Kokouksessa oli mukana 7 seuran jäsentä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi seuran puheenjohtaja Matti Semi ja sihteerinä Saila Lundberg.
Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Lahtinen Arttu ja Petri Lappi.
Syyskokouksessa suoritettiin v. 2017 henkilövalinnat ja hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma
sekä talousarvio.
Hallitus
Seuran hallituksen muodostivat:
Matti Semi, puheenjohtaja
Arttu Lahtinen, varapuheenjohtaja
Saila Lundberg, sihteeri ja taloudenhoitaja
Petri Lappi
Jani Kettunen
Synnöve Björkman
Jari Tolvanen

Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.
Kokouspäivät olivat: 7.2.,10.4., 28.8. ja 28.11.
Kokoukset on pidetty Tarmon toimistolla, Rajakatu 13, 2 krs.
Seuran toiminnantarkastajina toimivat Anne Korhonen ja Marko Thure.
Toimisto
Seuran toimisto sijaitsee Paperiliiton Varkauden os. 14 tiloissa yhdessä Vasemmistoliiton kanssa
osoitteessa Rajakatu 13, 2 krs, 78200 Varkaus.
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AVUSTUS JA APURAHA
Opetus- ja Kulttuuriministeriö myönsi 11.5.2016 Varkauden Tarmolle 15 000 € seuratukea.
Seuratuki on tarkoitettu kahden osa aikaisen palkkaukseen, toisen työpanoksen painottuessa
hallinnolliselle puolelle ja toisen lasten ja nuorten liikuttamiseen.
Hallinnollisen puolen tehtäviä hoitamaan 1.9.2016 alkaen palkattiin Saila Lundberg ja juniorityöhön
1.9.2016 alkaen Samu Kröger.
Tilinpäätöksen ylijäämä tulee tasoittumaan 2017 aikana johtuen myöhäisemmästä palkanmaksun
aloituksesta sekä vyörrytyserien (esim. vuosilomat) maksamisesta vuoden 2017 aikana.
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto myönsi 2.000 € suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin
muutosta käsittelevän seminaarin järjestämään Hannu Itkosen 60 v. juhlan kunniaksi.
Seminaari järjestettiin 17.12.2016 Warkaus Salissa.
Seminaarista aiheutuneita kuluja on maksettu vuoden 2017 puolella.
Kulttuurirahastolle on tehty selvitys varojen käytöstä vuoden 2017 tammikuussa.
Seuran saamat onnittelu avustukset on tarkoitettu urheilutoiminnan jatkuvuuden kehittämiseen.
Painijaosto
Esa-Pekka Järvinen, puheenjohtaja
Minna Itkonen, yhdyshenkilö
Veikko Nykänen
Saila Lundberg, jaoston ulkopuolinen taloudenhoitaja
Toiminnan tarkempi erittely on liitteenä olevassa painijaoston toimintakertomuksessa.
Petanquejaosto
Pirkko Anttonen, yhdyshenkilö
Sirkka Hokka
Toiminnan tarkempi erittely on liitteenä olevassa petanquejaoston toimintakertomuksessa.
Pöytätennisjaosto
Jussi Pikkarainen, puheenjohtaja
Kimmo Hämäläinen, sihteeri
Joonas Pikkarainen
Osmo Räisänen
Toiminnan tarkempi erittely on liitteenä olevassa pöytätennisjaoston toimintakertomuksessa.
Salibandyjaosto
Antero Monto, valmentaja
Arttu Lahtinen, valmentaja
Ari Kosonen, huoltaja
Saila Lundberg, sihteeri
Toiminnan tarkempi erittely on liitteenä olevassa salibandyjaoston toimintakertomuksessa.
Salibandyjaosto Naiset
Riku Karvonen, valmentaja
Henri Turunen, valmentaja
Mari Pietiläinen, joukkueenjohtaja
Saila Lundberg, sihteeri
Salibandyjaosto, B-tytöt
Mikael Sundqvist, valmentaja
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Roosa Laamanen, valmentaja
Tarja Saastamoinen, joukkueenjohtaja
Sähly perhekerho Repokankaan koulu
Janne Hokka, vetäjä
Samu Kröger, vetäjä
Sähly perhekerho Repokankaan koulu
Juha-Matti Hokka, vetäjä
Antero Monto, vetäjä
Samu Kröger, vetäjä
Sähly perhekerho tytöt Timolan koulu
Mari Pietiläinen, vetäjä
Lotta Lumpo-Räisänen, vetäjä
Sähly koulujenkerhotoiminta ja välituntiliikunta
Samu Kröger, vetäjä
Joona Juutilainen, vetäjä
C2-juniorit
Juha-Matti Hokka, valmentaja
Petri Pulkkinen, joukkueenjohtaja
Jesse Kähäri, valmentaja
D1-juniorit
Jarkko Seppä, joukkueenjohtaja
Veli-Matti Pirskanen, valmentaja
Petriina Jokiniitty, valmentaja
Samu Kröger, valmentaja
Heikki Eronen, huoltaja
Saila Lundberg, sihteeri
D2-juniorit
Timo Varonen, joukkueenjohtaja
Jouni Komppula, valmentaja
E1-juniorit
Marko Pöllänen, joukkueenjohtaja/valmentaja
Petri Räisänen, valmentaja
Saila Lundberg, sihteeri
E2-juniorit
Sami Lintunen, joukkueenjohtaja
Jaakko Huovinen, valmentaja
Janne Räisänen, valmentaja
Jyri Tuovinen, valmentaja
Sami Korhonen, valmentaja
F1-juniorit
Petri Pulkkinen, valmentaja/joukkueenjohtaja
Jari Molari, valmentaja
Tuomas Reinikainen, valmentaja
Saila Lundberg, sihteeri
Toiminnan tarkempi erittely on liitteenä olevassa salibandyn juniorijaoston toimintakertomuksessa.
Shakkijaosto
Mikko Timonen, puheenjohtaja
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Timo Airas
Toiminnan tarkempi erittely on liitteenä olevassa shakkijaoston toimintakertomuksessa.
Taitoluistelujaosto
Synnöve Björkman, puheenjohtaja
Jani Kettunen
Minna Ursin
Niina Oravainen
Susanna Kokki
Toiminnan tarkempi erittely on liitteenä olevassa taitoluistelujaoston toimintakertomuksessa.
Huomionosoitukset
Itkonen Hannu 60 v. 20 € onnittelu julkaistuun kirjaan
Koivula Juha 70 v. 20 € onnittelu Kehitysvammaisten Tuki ry:lle
Pohjois-Savon Osuuspankki lahjakirja seuralle 1215 €
2016 Varkauden Urheiluseurat ry:n palkitsemat
Veteraanit, miehet:
Timo Airas, shakki
Miehet:
Roope Turunen, salibandy
Mikko Timonen, shakki
Eetu Tolvanen, paini
Naiset salibandy:
Mari Pietiläinen, salibandy
17- 20 v. pojat
Valtteri Hannelin, salibandy
Leo Hentunen, shakki
17- 20 v. tytöt
Elisa Tikanmäki, taitoluistelu
Jenny Juntunen, salibandy
13- 16 v. tytöt
Elvi Väliaho, taitoluistelu
13-16 v. pojat
Juho Karvinen, salibandy
Kunniagalleria:
Harri Vänni, lentopallo
Petteri Häyrinen, lentopallo
Risto Kovanen, lentopallo

Painijaosto
Esa-Pekka Järvinen
Minna Itkonen, yhdyshenkilö
Veikko Nykänen
Jaosto kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Kokoukset järjestettiin 24.1. 15.5.ja 12.11.
Painijaoston kokouksista laadittiin pöytäkirjat.
Painijaoston kokoukset pidettiin Varkauden Tarmo ry:n toimistolla.
Painijaoston puheenjohtaja Esa-Pekka Järvinen valittiin Varkauden Tarmo ry:n hallituksen jäseneksi
vuodelle 2016-2017.
Painijaoston yhdyshenkilö Minna Itkonen valittiin jatkamaan Suomen painiliiton Itä-Suomen
aluepäällikkönä Itä-Suomen aluekokouksessa.
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Yleistä
Seuran painijaoston toiminta on ollut pääsääntöisesti pikkulasten ja kouluikäisten harjoittelu- ja
kilpailutoimintaa.
12.6.2016 järjestettiin yhteistyössä Varkauden kaupungin kulttuuritoimiston kanssa Vekara Varkaus
viikolle ajoittuneet Kuperkeikanheiton SM-kilpailut.
Painijaoston netti-sivut toimi hienosti tiedotuskanavana tavoitteiden mukaisesti.
Harjoitustoiminta
Harjoitukset pidettiin Liikuntatalon painisalissa maanantaisin ja keskiviikkoisin.
Koko vuoden painiharjoitukset järjestettiin kahdessa ryhmässä; painikoulu ja nassikat.
Ohjaajina ovat toimineet Emma Järvinen, Toni-Pekka Järvinen ja Veikko Nykänen.
Kevätkauden päättäjäiset järjestettiin Keilahallissa.
Talous
Jaoston talous on ollut erinomaisessa kunnossa koko kuluneen kauden aikana.
Jaoston pankkina on ollut Varkauden Osuuspankki, joka vastaa koko seuran pankkipalveluista.
Jaoston varoista on maksettu kilpailumatkojen matkakuluja ja osanottomaksuja. Matkakorvaus on ollut
0,20 euroa / km. Kuukausipaineista matkakorvauksia ei ole maksettu. Leirit ja osallistumismaksut on
maksettu seuran toimesta.
Seuran hallinto on hallituksen päätöksiin pohjautuen suorittanut painijaoston pankkitilille toimintaavustuksia prosentuaalisen kulutuksen perusteella.
Mestaruuskilpailumatkoilla on painijoille ja huoltajille korvattu myös majoitus- ja ruokailukuluja.
Jaosto on suorittanut Varkauden kaupungille harjoitustilasta kuukausittain laskutettavan salivuokran.
Vuonna 2016 kaikki painijaoston jäsenet suorittivat seuran sääntöjen mukaisen jäsenmaksun.
Tulopuoli on muodostunut seuran avustuksista, kaupungin ohjaajapalkkioista ja talkootyön tuotoista.
Jaoston talouden tukipilarina on ollut harrastajien perheiltä perityt salimaksut sekä aktiivinen talkootyö.
Talkootoiminta
Talkootöitä on tehty järjestysmiestoiminnassa ja City-marketin rakettien myyntitoiminnassa.
Sekä järjestetty yhdeksättä kertaa kuperkeikan SM- kisat Vekara Varkaus tapahtumaan.

Petanquejaosto
Toiminta
Harjoituksia pidettiin kaksi kertaa viikossa kesäkaudella.
Kävijämäärä keskimäärin 7-14 henkilöä.
Kilpailutoiminta
Osallistuttu Savo Cup kilpailuihin keskinkertaisella menestyksellä.
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Pöytätennisjaosto
Jussi Pikkarainen, puheenjohtaja
Kimmo Hämäläinen, sihteeri
Janne Markkanen
Joonas Pikkarainen
Osmo Räisänen
Pelaajat
Jussi Pikkarainen
Janne Markkanen
Joonas Pikkarainen
Osmo Räisänen
Harjoitustoiminta
Harjoitusvuoro oli keskiviikkoisin Päiviönsaaren koulun ala-salissa
Talkootoiminta
Pelaajat osallistuivat lumilyhtyarpojen myyntiin

Salibandyjaosto miesten edustusjoukkue
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Arttu Lahtinen, valmentaja
Antero Monto, valmentaja
Petri Lappi, valmentaja (kesäharjoitukset)
Mikko Lyytikäinen, valmentaja (kesäharjoitukset)
Ari Kosonen, huoltaja
Kilpailutoiminta
Miesten edustusjoukkue pelasi kauden 2016–2017 2.divisioonassa ja sijoittui kauden päätteeksi toiseksi
viimeiseksi. Edustus säilytti sarjapaikkansa karsinnoissa. 2.divisioonan Savo-Karjalan lohkossa pelasi 10
joukkuetta.
Harjoittelu
Miehet aloittivat kesäharjoittelun 3 kertaa viikossa Huhtikuun lopussa.
Elokuussa siirryttiin lajin pariin liikuntatalolle.
Harjoitukset olivat keskimäärin 3 kertaa viikossa.
Varainhankinta
Varainhankintaa toteutettiin keräämällä kausimaksuja, osallistumalla erilaisiin talkoisiin.
Yhteistyökumppaneiden osuus oli myös merkittävä ja siihen myös panostettiin.

Salibandyjaosto naistenjoukkue
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Mari Pietiläinen, Joukkueenjohtaja
Liisa Sutinen, Joukkueenjohtaja
Riku Karvonen, valmentaja
Henri Turunen, valmentaja
Kilpailutoiminta
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Naisten edustusjoukkue pelasi kauden 2016-2017 3. divisioonassa ja sijoittui kolmanneksi kauden
päätteeksi. Nousukarsintapaikasta jäätiin 6 pistettä. 3.divisioonan Savo-Karjalan lohkossa pelasi 7
joukkuetta.
Harjoittelu
Naiset aloittivat kesäharjoittelun kerran viikossa kesäkuun alussa.
Elokuussa siirryttiin lajin pariin liikuntatalolle.
Harjoitukset olivat keskimäärin 2 kertaa viikossa.
Varainhankinta
Varainhankintaa toteutettiin keräämällä kausimaksuja, osallistumalla erilaisiin talkoisiin, ja myymällä
makeistukun tuotteita sekä toimitsijoina olemalla ja myymällä lippuja miesten edustuksen kotiotteluissa.
Yhteistyökumppaneiden osuus oli myös merkittävä ja siihen myös panostettiin.

Salibandyjaosto B-tytöt
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Tarja Saastamoinen, joukkueenjohtaja
Mikael Sundqvist, valmentaja
Roosa Laamanen, valmentaja
Keväällä 2016 aloimme kartoittamaan Vartan B-tyttöjoukkueen perustamista. Seura järjesti muutaman
harjoitustapahtuman, joihin osallistui parhaillaan 26 tyttöä. Joukkue saatiin kokoon heinäkuussa 2016,
varsinainen toiminta saatiin käyntiin elokuussa 2016, 14 tytön voimin. Valmentajiksi saimme Roosa
Laamasen ja Mikael Sundqvistin, molemmat pelaavat Vartan edustusjoukkueissa. Joukkueenjohtajana ja
huoltajana toimi Tarja Saastamoinen.
Joukkue pelasi ensimäistä kauttaan B-tyttöjen Kaakkois-Suomen aluesarjassa. Sarjaan osallistui
kymmenen joukkuetta, pelit pelattiin kaksinkertaisena sarjana. Sarjapelit pyörähtivät käyntiin 9.10.2016
Mikkelissä.
Aloittavana joukkueena sijoituimme sarjan viimeiseksi. Tappioista huolimatta, saimme paljon oppia ja
arvokasta pelikokemusta tulevaa kautta varten. Kehitys on ollut huikeaa, joten ensi kauteen lähdemme
entistä kovemmalla tempolla haastamaan jo tutuksi tulleita joukkueita.
Joukkue harjoitteli kauden alusta loppuun keskimäärin kaksi kertaa viikossa Liikuntatalolla tiistaisin ja
perjantaisin.
Keräsimme varoja toimintaamme sponsoreilta myymällä mainoksia pelipaitoihin sekä myymällä arpoja
kirpputoritapahtumassa, sekä joulumyyjäisissä. Myimme myös lumilyhtyarpoja.
Aluesarja B-tytöt Kaakkois-Suomi joukkueet sijoitusjärjestyksessä:
Hatsina, Mikkeli
FB Factor, Kontiolahti
SB Heinola
O2-JKL, Jyväskylä
Sudet, Kouvola
PHSB, Lahti
Welhot Kuopio
Hupa, Varkaus
NST, Lappeenranta
Varta, Varkaus
Kaiken kaikkiaan joukkueessa on hyvä henki ja tekemisen meininki. Mikael Sundqvist ja Roosa
Laamanen ovat luotsanneet joukkuetta erittäin innostavasti ja ammattitaitoisesti.
Tytöille tehdään henkilökohtaiset omatoimiset treeniohjelmat, sisältyen myös kuntosaliharjoittelua.
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Salibandy C2-juniorit
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Petri Pulkkinen, joukkueenjohtaja
Juha-Matti Hokka, valmentaja
Jesse Kähäri, valmentaja
C2 juniorit aloittivat kautensa 15 kenttäpelaajan ja 2 maalivahdin voimin Savo-Karjalan lohkossa. Lohkon
selkeästi kovimmat Welhojen ja Josban ykkösjoukkueet valtasivat alkulohkon kärkipaikat. VarTan C2pojat pystyivät kuitenkin haastamaan lohkon kärkijoukkueet hyvin, mutta jäivät kolme pistettä ylemmän
jatkosarjan paikasta.
Alemmassa jatkosarjassa pelejä jatkanut VarTa dominoi lohkoa voittaen yhtä tasapeliä lukuunottamatta
kaikki pelinsä maalieron ollessa huimat 76 plussalla. Lohkon kärkipaikan ansiosta joukkue pääsi SavoKarjalan ja Kaakkois-Suomen alempien jatkosarjojen loppuhuipentumaan Savonlinnaan. Muut joukkueet
olivat Top Team Savonlinnasta, PHSB Lahdesta ja Pyu Joensuusta. Välierässä joukkue koki tiukan 3-4
tappion jatkoajalla Top Teamille, mutta vei pronssiottelun selkeästi 9-3 Pyu:ta vastaan.
Kauttaaltaan C2-poikien kausi oli nousujohteinen ja pelaajat kehittyivät todella paljon. Varsinkin uutena
maalivahtina joukkueeseen tullut Roni Mykkänen otti komeita kehitysaskeleita kauden edetessä. Sama
pelaajien kehitystyö onkin tärkein pointti joukkueen jatkosuunnitelmissa ja valmennuksen toiveissa olisi
nähdä joukkueen pelaajia nousemassa myös edustusjoukkueen rinkiin jo lähivuosien aikana. Fysiikan
kehittäminen otetaan myös tärkeäksi osaksi harjoittelua.

Salibandy D1-juniorit
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Jarkko Seppä, joukkueenjohtaja
Petriina Jokiniitty, valmentaja
Veli-Matti Pirskanen, valmentaja
Samu Kröger, apuvalmentaja
Heikki Eronen, huoltaja
D1- juniorijoukkue on juuri aloittanut kautensa Savo-Karjalan sarjassa syksyllä 2016. Kauden tavoite on
saada pelaaminen hyödyntäen kaikkia kentällä olevia pelaajia. Lisäksi urheilullista toimintaa pyritty
aktivoimaan vapaaehtoisella ja omatoimisella lämmittelyllä ennen harjoituksia ja venyttelyillä harjoitusten
jälkeen. Harjoitusmäärät kasvavat edelliskaudesta. Maalivahtien valmennusta parannetaan järjestämällä
koko seuran maalivahdeille erikoisvalmennusta. Joukkueeseen kuuluu 15 pelaajaa.
Kilpailutoiminta:
Joukkue pelaa alkukaudesta alkusarjaa Kuopiossa, Kontiorannassa ja Joensuussa. Turnaustapaisessa
pelitapahtumassa on aina kaksi peliä. Tavoite on tässä tulosten lisäksi tavoitella pysyvät pelipaikat ja
kentälliset.
Harjoitustoiminta:
Syksyllä on harjoituksia ollut kolme kertaa viikkoon. Harjoituksissa on ollut pääsääntöisesti kolme
valmentajaa mukana. Harjoitteissa on takerruttu viisikon puolustus- ja hyökkäyssijoittumiseen. Tarkoitus
on saada samat kentälliset harjoittelemaan kuin peleissäkin. Urheilullisuutta lisätään vapaaehtoisesti
omatoimisemmaksi, mutta myös sisällytetään sitä harjoituksiin. Myös maalivahdeille on järjestetty erillistä
valmennusta koko juniorijoukkueiden kesken, johon ovat osallistuneet myös edustusjoukkueen
maalivahdit.
Talkootoiminta:
Joukkue ei vielä ole osallistunut talkootoimintaan. Mutta varainkeruuta järjestetään ainakin arvanmyyntinä
ja terveystuotteiden myynnillä. Juniorit ovat aktiivisesti itse osallistuneet tähän.
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Salibandy D2-juniorit
Joukkue ei osallistunut tänä vuonna kilpailusarjaan vaan harjoitteli kerran viikossa Kuoppakankaan
koulun salissa kerhotoimintana.
Vetäjät:
Timo Varonen
Jouni Komppula

Salibandy E1-juniorit
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Marko Pöllänen, joukkueenjohtaja / valmentaja
Petri Räisänen, valmentaja
Tommi Sepponen, valmentaja
Joukkue osallistui SSBL:n Savo-Karjalan aluesarjaan. Joukkueessa oli mukana 18 poikaa sarjapelaajana.
Harjoituksia pidettiin 2 kertaa viikossa Repokankaankoululla maanantaisin ja torstaisin.
Sisäharjoitusten lisäksi pidimme myös kuntoa ja motoriikkaa kehittäviä ulkoharjoituksia.
Harjoittelussa koimme puutteeksi, ettemme pääse harjoittelemaan oikeankokoisella pelikentällä. Tämä
antaakin vastustajillemme selkeän etulyöntiaseman.
Varainkeruu järjestettiin pää-asiassa jäsenmaksuilla ja kotiturnauksesta saaduilla tuloilla.
Toimintamme pysyi talousarvion ja seuran asettaman jäsenmaksun puitteissa, eikä ylimääräistä
varainkeruuta tarvinnut järjestää.
Kokonaisuutena sarjakausi toteutui tavoitteiden mukaan.
Kauden alussa asetimme tavoitteeksi ylempään jatkosarjaan pääsyn ja tämä tavoite saavutettiin.
Ylemmässä jatkosarjassa tavoitteemme oli kehittyä ja kuroa sarjan kärkijoukkueiden tasoa kiinni.
Tuohon tavoitteeseen meille jäi vielä tekemistä seuraavallekin kaudelle, vaikka viimeisessä turnauksessa
osoitimme pystyvämme pelaamaan tasavertaisesti sarjajohtajaa vastaan.
Aluesarjan päätyttyä aloitimme uusien pelaajien rekrytoinnin seuraavaa kautta varten, jakamalla
Varkauden ja Kuvansin koulujen 5-luokkalaisille esitteen toiminnastamme, sekä järjestämällä
peli/rekrytointi tilaisuuden Joroisiin.

Salibandy E2-juniorit
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Sami Lintunen, joukkueenjohtaja / valmentaja
Jaakko Huovinen, valmentaja
Janne Räisänen, valmentaja
Jyri Tuovinen, valmentaja
Sami Korhonen, fysiikka- ja motoriikkavalmennus
E2-juniorit pelaa kevät kaudella SSBL:n Savo-Karjala aluesarjan jatkosarjaa. Joukkueessa pelaa täällä
hetkellä seitsemäntoista 2006 syntynyttä ja kolme 2005 syntynyttä poikaa.
E2 joukkue harjoittelee kevät kaudella 2 kertaa viikossa, maanantaisin ja torstaisin.
Varainkeruu järjestetään pääasiassa jäsenmaksuilla ja kotiturnauksesta saaduilla tuloilla sekä sponsori
sopimuksilla. Kokonaisuudessaan taloudellinen tilanne näyttää hyvältä.
Jäsenmäärämme on pysynyt samana kauden alusta lähtien ja näillä näkymin kaikki pojat jatkaa ensi
kaudellakin pelaamista joten tilanne meidän osalta ihan hyvä.
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Salibandy F1-juniorit
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Petri Pulkkinen, joukkueenjohtaja / valmentaja
Jari Molari, valmentaja
Tuomas Reinikainen, valmentaja
Teemu Tarvainen, valmentaja
Joni Welin, huoltaja
1. Kauden avaus
F1-07 joukkueen salibandykausi käynnistyi ulkoharjoituksilla 21.7.2016 Käpykankaan urheilukentällä 1 x
viikossa. Ulkoharjoituksissa pelattiin lähinnä katusählyä 1,5 h. Sisäharjoitteluun siirryttiin 31.8.16 alkaen.
Sisäkausi aloitettiin aina pienellä alkulenkillä ja aktivoivalla lämmittelyllä.
Tiedottaminen joukkueesta ulkopuolisille, hoidettiin Vartan nettisivujen kautta. Joukkueen sisäinen
tiedottaminen hoidettiin vanhemmille sähköpostitse ja Nimenhuudon kautta. Lisäksi kauden alussa
pidimme vanhemmille palaverin treenien yhteydessä.
2. Harjoitukset
Harjoitukset pidettiin F1- 07 joukkueen osalta Kuoppakankaan ala-asteella maanantaisin ja keskiviikkoisin
ja Repokankaan ala-asteella torstaisin. Harjoituksia oli kolmesti viikossa.
F1-07 joukkueen valmentajina toimivat Petri Pulkkinen, Jari Molari ja Tuomas Reinikainen. Kevätpuolelle
saimme Teemu Tarvaisen myös valmennukseen mukaan. Joukkueen johtajana toimi valmennuksen
lisäksi Petri Pulkkinen ja huoltajana Joni Welin.
Harjoituksissa käytiin uusien pelaajien kanssa perustaitojen kehittämistä, koordinaation parantamista,
sekä henkilökohtaista taitoa. Lisäksi opettelimme käyttäytymistä joukkueen sääntöjen edellyttämällä
tavalla.
Tärkeintä oli, että jokainen sai osallistua ja kokea onnistumisen kokemuksia sekä kannustaa toisia
pelaajia. Ristiriitatilanteissa valmentajat ottivat asiat puheeksi niin pelaajien kuin vanhempien kanssa
yhteishengen ja harrastamisen mielekkäänä pysymisen turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi.
3. Talkootoiminta ja kausimaksut
Vanhemmilta toivottiin jo kauden alusta saakka aktiivista osallistumista turnauksiin ja taustajoukkoihin
valmentajien apuna ja tämä toteutui kauden aikana kaiken kaikkiaan hyvin.
Kioskivastuun hoiti Mari Pulkkinen ja toimitsijavastuun kantoi Aki Tuononen.
Kotiturnauksia saimme hoidettavaksi kaksi kertaa.
Kotiturnauksessa lasten vanhempia osallistui talkootehtäviin hyvin. Tehtäviin kuuluivat mm. kahvion pito
ja siivous sekä toimitsija tehtävät.
Sponsoreita saimme kymmenen, joilla saimme kausimaksuakin pudotettua.
Lisäksi myimme lumilyhtyarpoja ja teimme inventaariota Citymarketissa kertaalleen.
Kauden alussa kaikilta pelaajilta kerättiin henkilötietolomake yhteystietoineen. Tällä tavoin pyrittiin
saamaan tiedotteet ja muut viestit kaikille tiedoksi sekä olemaan tietoisina jokaisen pelaajan kohdalla
mm. mahdollisista huomioon otettavista terveydellisistä seikoista sekä ruoka-aine allergioista.
Yhteydenpito vanhempien ja valmentajien kesken tapahtui vanhempainpalavereiden lisäksi sähköpostin
välityksellä.

4. Turnaukset ja tapahtumat kaudella 2016 - 17
F1-07 ilmoitettiin Savo-Karjalan F1- poikien LOHKO 51 kahdella joukkueella, Varta musta ja Varta valkea.
Talven aikana oli kaikkiaan seitsemän aluesarjaturnausta. Aluesarjapelejä kauden aikana tuli
kummallekin joukkueelle yhteensä 22. Pelit pelattiin pääsääntöisesti ”kaikki pelaa” periaatteella ja sitä
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kautta pyrittiin kartuttamaan kaikkien pelaajien salibandykokemusta talven aikana. Kaikille pojille pyrittiin
saamaan kesän aikana tasaisesti peliaikaa.
4.1 Muut tapahtumat kaudella 2016 - 17
Säbämestari koulutus pidettiin Varkaudessa Repokankaan ala-asteella 8.9.2016, johon osallistui Petri
Pulkkinen ja Jari Molari. Koulutuksen järjesti salibandyliitto.
Lisäksi pidimme joukkueelle omat pikkujoulut 19.12.16, joissa herkuttelimme, pidimme hauskaa ja
vanhemmat saivat kokea poikien iskukyvyn kentällä.
5. Aluesarja joukkueet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Apassit Musta
Apassit Punainen
Coach Team
FBI keltainen
FBI sininen
Josba musta
Josba punainen
Josba valkoinen
KallSi
LeBa-96
LeBa-96 Hearts
LeBa-96 Spades
OuPa
SB Welhot Kultasormet
SB Welhot Pallosalamat
VarTa musta
VarTa valkea

6. Sarjajärjestelmä: Pelattiin turnauksina. Sarjataulukkoa ei pidetty
7. Valmistautuminen kaudelle 2017 - 18
Kaikki kaudella 2016 F1 – 07 joukkueessa pelanneet pojat siirtyvät tulevalla kaudella E2-poikien rinkiin.

Salibandykerhot pojat & tytöt
Salibandy kerhot pyörivät tällä kaudella ikäluokissa 2008–2010 & 2010–2012, jossa osallistujamäärät on
ollut 28 lasta per kerho. Kerhot pyörineet syksystä lähtien Repokankaan koululla klo 17-18 (2010-12
ikäluokka) ja klo 18-19.00 (2008-2010 ikäluokka)
Kerhovetäjät:
Juha-Matti Hokka, Ikäluokka 2010-2012
Janne Hokka, Ikäluokka 2008-2010
Samu Kröger, Ikäluokka 2008-2010 & 2010-2012
Salibandykerho tytöt ikäluokka 2008-2010 lähti myös tänä vuonna pyörimään Timolan koululla tiistaisin
klo 18.00 – 19.00 ja mukaan lähtenyt jo 15 tyttöä.
Kerhonvetäjät:
Mari Pietiläinen
Lotta Lumpo - Räsänen

Koulujen salibandy kerhotoiminta ja välituntiliikunta
Syyskauden alkupuolella aloitettu koulujen salibandykerhotoimintaa ja välituntiliikuntaa. Mukana kouluja
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on Puurtilan koulu, Könönpellon koulu, Lehtoniemen koulu ja Kuoppakankaan koulu. Iltapäivisin tunnin
kestävä salibandykerho on alkanut tuomaan innokkaita lapsia mukaan liikkumaan kerhoissa. Lisäksi
kouluilla käydään välituntiliikuntoja järjestämässä.
Kerhotoiminnan vetäjä:
Samu Kröger
Joona Juutilainen ( työkokeilussa )

Shakkijaosto
Jaosto
Mikko Timonen, puheenjohtaja
Timo Airas
Arto Nissinen
Yleistä
Shakkitoiminta on jatkunut joka viikkoisena ja jatkamme toimintaamme samalla tarmolla tulevanakin
vuonna.
Pelipaikkana meitä on palvellut tämän vuoden ja toivottavasti tulee palvelemaankin Tarmon toimisto
Kelan yläkerrassa.
Peli-illat ovat ja tulevat olemaan tiistaisin kello 18.00 alkaen.
Järjestämme Varkauden mestaruusturnauksen niin Pitkässä -, Nopeassa – kuin pikapelissäkin.

Taitoluistelujaosto
Taitoluistelujaoston kokoonpano:
Synnöve Björkman, puheenjohtaja
Jani Kettunen
Minna Ursin
Niina Oravainen
Susanna Kokki
Taitoluistelujaoston toiminnan tavoitteet ovat olleet seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.

Tarjota Varkauden talousalueella innostavaa taitoluisteluharrastusmahdollisuutta laajalle
kohderyhmälle.
Varmentaa taitoluistelun seuratoiminnan talous vakaalle pohjalle.
Kehittää harjoittelumahdollisuuksia
Varmistaa ohjaajaresurssit vastaamaan taitoluistelijoiden taitojen kehittämiseen.
Kilpailuun tähtäävän toiminnan edelleen kehittäminen.

Harrastusmahdollisuudet ja harjoitustoiminta
Taitoluistelu perustuu ahkeraan harjoitteluun ja laji-innostukseen. Harjoitustoiminta on ollut jotakuinkin
samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.
Harjoitustoiminnan laajentaminen edellyttää luistelijoiden taholta taloudellista sitoutumista, jääaikojen ja
valmentajaresurssien saatavuutta. Jääaikojen saatavuus on hieman parantuneet ja ovat vastanneet
kysyntäämme.
Luistelun perusryhmät eli luistelukoululaiset harjoittelevat kerran viikossa. Luistelukoululaiset etenevät
osaamisen ja innostuksen myötä harjoitusryhmiin tai kilparyhmiin. Näin on myös tapahtunut kuluneella
kaudella. Näitä ryhmiä on useamman tasoisia.
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Taitoluisteluryhmissä luistelevat harjoittelevat ryhmästä ja jäätilanteesta riippuen 2-5 kertaa jäällä ja 1-2
kertaa oheisjumpassa per viikko. Tämän lisäksi kannustamme luistelijoita monipuoliseen omatoimiseen
harjoitteluun ohjattujen harjoitusten lisäksi.
Leirejä on ollut yksi kesäkuussa 2016.
Jatketaan ja edelleen kehitetään aikuisluistelutoimintaa. Aikuisleirejä ei pidetty.
Koulutustoiminta
Jaosto kustantaa ohjaajien perustason koulutukset. Näitä ovat luistelun ohjauksen perusteet ja
luistelukouluohjaajan koulutus sekä niiden esitietovaatimuksena olevat koulutukset. Ohjaajia pyritään
kouluttamaan Suomen taitoluisteluliiton koulutuksissa säännöllisesti. Jokainen ohjaaja on käynyt
vähintään luistelun ohjauksen perusteet koulutuksen. Ylemmän tason koulutuksia kustannetaan
harkinnan mukaan rahatilanteen salliessa.
Toteutuneet koulutukset
Kuluneella kaudella on kolme seuran nuorta käynyt LOP (luisteluohjauksen perusteet) –koulutuksen.
Valmentaja- ja ohjaajaresurssit
Valmentajia jaoksella on yksi päävalmentaja (Tiina Seppänen), yksi aikuisvalmentaja (Tiina Hämäläinen)
ja yhdeksän nuorta ohjaajaa (Elli ja Elvi Väliaho, Venla Kettunen, Milma Ursin, Anna Suhonen, Lotta
Matilainen, Veera Hynninen, Liina Suutarinen ja Pinja Suhonen). Tästä huolimatta olisi ollut tarve 1-2
nuorelle ohjaajalle, jotta harjoitusryhmien yhtäaikainen harjoittelu voitaisiin jakaa. Ryhmä on nykyisellään
liian suuri yhdelle nuorelle ohjaajalle.
Nykyiset ohjaajaresurssit vastaavat luistelijoiden taitotasojen kehittämistä.
Kilpailutoiminta
Kuluneella kaudella on osallistuttu syksyllä 2016 kahteen alueelliseen kilpailuun.
•
Crystal Cup 1.-3.1.2016
•
Savonlinnan kisat 17.1.2016
•
Kiuruveden kisat 23.1.2016
•
KuLs 30.1.2016 Kuopiossa
•
Aluemestaruuskisat Iisalmessa 19.3.2016
•
Silver Skate Kuopio 1-3.4.2016
•
Minikarnevaalit 5.11.2016
•
Jyväskylä, 6.12.2016

Osallistujia on ollut 1-17 luistelijaa per kilpailu. Osallistuminen määräytyy luistelijoiden tason mukaan.
Onnistumisia on tullut neljä kulta-, kahdeksan hopea ja 4 pronssimitalia.
Oman seuran järjestämät alueellisten kilpailujen järjestäminen seuraavalla toimintakaudella (kevät 2017)
on ollut työn alla.
Talous- ja talkootoiminta
Talous perustuu kuukausimaksuihin, jotka ovat olleet luistelukoululaisille 25 €/kk, harjoitusryhmille 50
€/kk, kilparyhmä 3:lle 95 €/kk, kilparyhmä 2:lle 115 €/kk ja kilparyhmä 1:lle 125 € sekä aikuisille 60 €/kk.
Edellä mainittujen lisäksi kaikki luistelukoululaiset ovat maksaneet 30 €/kausi ja muut 50 €/kausi
jäsenmaksua.
Lisärahoituksen hankinta on talouden kannalta tärkeätä. Lisärahoitusta on hankittu mm. viikoittaisella
kioskitoiminnalla, tapahtumakohtaisilla kioski- ja makkaramyynneillä ja urheiluvarusteiden kuten pipojen
jne. myynnillä.
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Yleisöluistelun valvonnasta saamme kaupungilta korvauksena ilmaisia jäävuoroja.
Kehitämme talkootoimintaa ja etsimme aktiivisesti uusia varainhankintamuotoja.
Helmikuussa 2016 järjestettiin ”Saapasjalkakissa Meksikossa” –luistelunäytös. Kohderyhmänä oli
Varkauden lisäksi lähialueen kunnat. Näytös on maksullinen ja tällä näytöksellä vahvistettiin jaoksen
taloutta hieman. Päätettiin pitää omat alueelliset kisat näytöksen sijaan keväällä 2017 ja näin vertailla
näiden tuottamaa hyötyä jaokselle.
Vallalla oleva taloudellinen epävarmuus on näkynyt seuran taloudessa siten, että kuukausi/kausimaksujen maksaminen on viivästynyt usealta. Tältä osin tilanne on jokseenkin ennallaan. Tilanne
on seuramme kannalta haastellinen; perintä on kallista ja lisäriskinä luistelijoiden väheneminen. Mikäli
tilanne ei parane, tarkoittaa tämä harjoitusten vähenemistä tavoitteidemme vastaisesti.

Tiedotus
Tiedottaminen hoidetaan sähköpostin, Facebookin ja nettisivujen kautta. Kirjallisia tiedotteita emme
jäsenille enää laadi.
Haemme näkyvyyttä olemalla yhteydessä paikallislehtien urheilutoimituksiin aina kun jotain jutunjuurta on.
Kilpailutuloksista tiedotamme paikallislehtiä aina mahdollisimman pian kilpailun jälkeen.

