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Varkauden Tarmo ry
2017 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.
2017 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 2017 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
26.4.TUL:n Savon piirin vuosikokouksessa Joroisissa 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 ei seurasta ollut edustajaa.
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
- Ei edustajaa
TUL Savon piirin hallituksen jäsen
- Lundberg Saila yleisvarajäsen
SEURAN HALLINTO
Sääntömääräinen vuosikokous
Pidettiin 23.4.2017 Tarmon toimistolla Rajakatu 13, 2 krs.
Läsnä 6 tarmolaista.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Semi ja sihteerinä Saila Lundberg.
Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Esko Paukkonen ja Jani Kettunen.
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus sekä todettiin vuoden
2017 tilinpäätös ja kuultiin toiminnantarkastuskertomus. Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja
myönnettiin vastuuvapaus.
Sääntömääräinen syyskokous
pidettiin Tarmon toimistolla Rajakatu 13, 2 krs, 26.11.2017. Kokouksessa oli mukana 7 seuran jäsentä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi seuran puheenjohtaja Arttu Lahtinen ja sihteerinä Saila Lundberg.
Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Mari Pietiläinen ja Petri Pulkkinen.
Syyskokouksessa suoritettiin v. 2018 henkilövalinnat ja hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma
sekä talousarvio.
Hallitus
Seuran hallituksen muodostivat:
Matti Semi, puheenjohtaja
Petri Lappi, varapuheenjohtaja
Saila Lundberg, sihteeri ja taloudenhoitaja
Esa-Pekka Järvinen
Mari Pietiläinen
Petri Pulkkinen
Mikael Sundqvist
Jari Tolvanen
Minna Ursin
Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja piti yhden sähköposti kokouksen.
Kokouspäivät olivat: 3.4.,23.4.,12.6. sähköpostikokous, 27.8. ja 26.11.
Kokoukset on pidetty Tarmon toimistolla, Rajakatu 13, 2 krs.
Seuran toiminnantarkastajina toimivat Matti Laamanen ja Marko Thure.
Toimisto
Seuran toimisto sijaitsee Paperiliiton Varkauden os.14 tiloissa yhdessä Vasemmistoliiton kanssa
osoitteessa Rajakatu 13, 2 krs, 78200 Varkaus.

3
AVUSTUS JA APURAHA
Opetus- ja Kulttuuriministeriö myönsi 11.5.2017 Varkauden Tarmolle 13 000 € seuratukea.
Seuratuki on tarkoitettu kahden osa aikaisen palkkaukseen, toisen työpanoksen painottuessa
hallinnolliselle puolelle ja toisen lasten ja nuorten liikuttamiseen.
Hallinnollisen puolen tehtäviä hoitamaan on 1.9.2016 alkaen palkattu Saila Lundberg ja juniorityöhön
1.9.2016 alkaen Samu Kröger. Hanke on kaksivuotinen.
Seuran saamat onnittelu avustukset on tarkoitettu urheilutoiminnan jatkuvuuden kehittämiseen.
Painijaosto
Esa-Pekka Järvinen, puheenjohtaja
Veikko Nykänen
Saila Lundberg, jaoston ulkopuolinen taloudenhoitaja
Toiminnan tarkempi erittely on liitteenä olevassa painijaoston toimintakertomuksessa.
Petanquejaosto
Ei toimintaa.
Pöytätennisjaosto
Jussi Pikkarainen, puheenjohtaja
Kimmo Hämäläinen, sihteeri
Janne Markkanen
Joonas Pikkarainen
Osmo Räisänen
Toiminnan tarkempi erittely on liitteenä olevassa pöytätennisjaoston toimintakertomuksessa.
Salibandyjaosto, Edustus
Antero Monto, valmentaja
Arttu Lahtinen, valmentaja
Ari Kosonen, huoltaja
Saila Lundberg, sihteeri
Toiminnan tarkempi erittely on liitteenä olevassa salibandyjaoston toimintakertomuksessa.
Salibandyjaosto, Naiset
Petri Pulkkinen, vastuuvalmentaja
Henri Turunen, valmentaja
Mari Pietiläinen, joukkueenjohtaja
Roosa Laamanen, joukkueenjohtaja
Saila Lundberg, sihteeri
Salibandyjaosto, B-tytöt
Mikael Sundqvist, valmentaja
Roosa Laamanen, valmentaja
Hanna Matinmikko, valmentaja
Tarja Saastamoinen, joukkueenjohtaja
Sähly perhekerho Repokankaan koulu
Juha-Matti Hokka, vetäjä
Samu Kröger, vetäjä
Teemu Vehkaperä, vetäjä
Janne Räisänen, vetäjä
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Sähly kerho tytöt Waltterin koulu
Samu Kröger, vetäjä
Jenni Rosvall, vetäjä
Mira Kaltio, työkokeilussa loka-joulukuu
Sähly perhekerho tytöt Timolan koulu
Mari Pietiläinen, vetäjä
Minna Leväinen, vetäjä
Sähly perhekerho pojat Timolan koulu
Antti Pietiläinen, vetäjä
Olli Räisänen, vetäjä
Sähly koulujenkerhotoiminta ja välituntiliikunta
Samu Kröger, vetäjä
Mira Kaltio, vetäjä työkokeilussa loka-joulukuu
C1-juniorit
Juha-Matti Hokka, valmentaja
Petri Lappi, valmentaja
Petri Pulkkinen, joukkueenjohtaja
Mika Luotinen, huoltaja
C2-juniorit
Heikki Eronen, joukkueenjohtaja
Riku Karvonen, valmentaja
Juha-Matti Hokka, valmentaja
Veli-Matti Pirskanen, valmentaja
Saila Lundberg, sihteeri
D1-juniorit
Timo Varonen, joukkueenjohtaja
D2-juniorit
VarTa valkoinen
Olli Koistinen, joukkueenjohtaja
Timo Varonen, vastuuvalmentaja
Mikko Hynninen, valmentaja
Petri Räisänen, valmentaja
Tommi Sepponen, huoltaja
Saila Lundberg, sihteeri
D2-juniorit
VarTa musta
Olli Koistinen, joukkueenjohtaja
Timo Varonen, vastuuvalmentaja
Jouni Komppula, valmentaja
Tero Ollikainen, valmentaja
E1-juniorit
Sami Lintunen, joukkueenjohtaja
Jaakko Huovinen, valmentaja
E2-juniorit
Mirella Pakarinen, joukkueenjohtaja
Petri Pulkkinen, valmentaja
Jari Molari, valmentaja
Teemu Tarvainen, valmentaja

5
Jani Rantala, huoltaja
Saila Lundberg, sihteeri
Toiminnan tarkempi erittely on liitteenä olevassa salibandyn juniorijaoston toimintakertomuksessa.
Shakkijaosto
Mikko Timonen, puheenjohtaja
Timo Airas
Arto Nissinen
Toiminnan tarkempi erittely on liitteenä olevassa shakkijaoston toimintakertomuksessa.
Taitoluistelujaosto
Synnöve Björkman (puheenjohtaja 30.4. asti)
Jani Kettunen
Marjo Matilainen (22.8. lähtien)
Nina Oravainen (1.8. asti)
Minna Ursin
Tiina Kettunen
Susanna Kokki
Mirja-Liisa Tepsa (19.11. lähtien)
Pia Vartiainen (10.10. lähtien)
Toiminnan tarkempi erittely on liitteenä olevassa taitoluistelujaoston toimintakertomuksessa.
Huomionosoitukset
Hannu Itkonen, 60 v. osallistuttiin Kansalainen Hane kirjan kustannuksiin 20 €.
Matti Semi 60 v. Lahjakortti 60 € Carlssonille.
Arttu Lahtinen, TUL:n Savon Piirin kultainen ansiomerkki.
Hannu Kiminkinen, eläkekahvit, 21.6. Luovutettiin salibandyjaoston pikeepaita ja collegetakki.
Anna-Maija Piippo, eläkkeelle 31.7. osallistuttiin 10,00 € lahjakorttiin.
Varkauden Tarmo ry 105 v. järjestettiin kutsuvierastilaisuus edustuksen 7.10 salibandypelissä.
Pohjois-Savon liikunta 20 v. Luovutettiin seuran viiri ja 20,00 € juhlarahastoon.

Painijaosto
Esa-Pekka Järvinen
Veikko Nykänen
Painijaoston puheenjohtaja Esa-Pekka Järvinen valittiin Varkauden Tarmo ry:n hallituksen jäseneksi
vuodelle 2017-2018.
Yleistä
Seuran painijaoston toiminta on ollut pääsääntöisesti pikkulasten ja kouluikäisten harjoittelu- ja
kilpailutoimintaa.
18.6.2017 oli tarkoitus järjestää yhteistyössä Varkauden kaupungin kulttuuritoimiston kanssa Vekara
Varkaus viikolle ajoittuneet Kuperkeikanheiton SM-kilpailut. Kisat jouduttiin perumaan sateen vuoksi.
Painijaoston netti-sivut toimi hienosti tiedotuskanavana tavoitteiden mukaisesti.
Harjoitustoiminta
Harjoitukset pidettiin Liikuntatalon painisalissa keskiviikkoisin.
Koko vuoden painiharjoitukset järjestettiin kahdessa ryhmässä; painikoulu ja nassikat.
Ohjaajina ovat toimineet Toni-Pekka Järvinen ja Veikko Nykänen.
Talous
Jaoston talous on ollut erinomaisessa kunnossa koko kuluneen kauden aikana.
Jaosto on suorittanut Varkauden kaupungille harjoitustilasta kuukausittain laskutettavan salivuokran.
Vuonna 2017 kaikki painijaoston jäsenet suorittivat seuran sääntöjen mukaisen jäsenmaksun.
Tulopuoli on muodostunut talkootyön tuotoista.
Jaoston talouden tukipilarina on ollut harrastajien perheiltä perityt salimaksut sekä aktiivinen talkootyö.
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Talkootoiminta
Talkootöitä on tehty järjestysmiestoiminnassa ja City-marketin rakettien myyntitoiminnassa.
Sekä järjestetty kymmenettä kertaa kuperkeikan SM- kisat Vekara Varkaus tapahtumaan.

Petanquejaosto
Kilpailutoiminta
Osallistuttu Savo Cup kilpailuihin keskinkertaisella menestyksellä.

Pöytätennisjaosto
Jussi Pikkarainen, puheenjohtaja
Kimmo Hämäläinen, sihteeri
Janne Markkanen
Joonas Pikkarainen
Osmo Räisänen
Pelaajat
Jussi Pikkarainen
Janne Markkanen
Joonas Pikkarainen
Osmo Räisänen
Harjoitustoiminta
Suurin osa pelaajista asuu toisella paikkakunnalla joten jokainen harjoittelee omatoimisesti.
Talkootoiminta
Pelaajat osallistuivat lumilyhtyarpojen myyntiin

Salibandyjaosto miesten edustusjoukkue
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Arttu Lahtinen, valmentaja
Antero Monto, valmentaja
Jyri Riikonen, valmentaja
Ari Kosonen, huoltaja
Kilpailutoiminta Miesten edustusjoukkue pelasi kauden 2017–2018 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
lajiharjoituksiin kerran viikossa Vesileppis Areenalle Leppävirralle, Varkauden liikuntatalon remontin
vuoksi. Syyskuussa harjoitukset alkoivat Varkauden liikuntatalolla keskimäärin 3 kertaa viikossa.
Varainhankinta:
Varainhankintaa toteutettiin keräämällä kausimaksuja, osallistumalla erilaisiin talkoisiin.
Yhteistyökumppaneiden osuus oli myös merkittävä ja siihen myös panostettiin.
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Salibandyjaosto naisten edustusjoukkue
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Mari Pietiläinen, Joukkueenjohtaja
Roosa Laamanen,Joukkueenjohtaja
Petri Pulkkinen, päävalmentaja
Henri Turunen, valmentaja
Kilpailutoiminta
Naisten edustusjoukkue pelasi 2017-2018 3. divisioonassa. Naiset pääsivät ylempään jatkosarjaan,
mutta karsintapaikka jäi saavuttamatta. Alkusarjan peleissä sijoitus oli toinen ja näin paikka ylemmässä
jatkosarjassa varmistui. Ylemmässä jatkosarjassa sijoitus oli kolmas ja nousukarsintapaikka jäi kolmen
pisteen päähän. Alkusarjan peleissä voittoja tuli yhdeksän, tasapelejä kaksi ja tappioita 3. Jatkosarjan
peleissä tuli yksi tasapeli ja kaksi tappiota. 3.divisioonan Savo-Karjalan lohkossa pelasi 8 joukkuetta.
Harjoittelu
Naiset aloittivat kesäharjoittelun yhteisesti kerran viikossa heinäkuun alussa.Ohjelmaan kuului yhteiset
porrastreenit ja omatoimiset juoksulenkit.
Elokuussa siirryttiin lajin pariin liikuntatalolle ja Repokankaan koululle.
Harjoitukset olivat keskimäärin 2 kertaa viikossa. Kauden pelien päätyttyä harjoitukset jatkuivat kerran
viikossa pelaillen.
Varainhankinta
Varainhankintaa toteutettiin keräämällä kausimaksu, osallistumalla erilaisiin talkoisiin ja myymällä
makeistukun tuotteita sekä olemalla toimitsijoina/lippujenmyynnissä 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
Hanna Matinmikko, valmentaja
Keväällä 2017 kauden loputtua jatkoimme harjoituksia Liikuntatalolla toukokuun alkuun saakka.
Toukokuussa Varkauden Fysiokeskuksen fysioterapeutti Janne Pöllänen teki tytöille omatoimiset
saliharjoitusohjelmat. Kesän aikana treenattiin omatoimisen harjoittelun lisäksi satunnaisesti pelaillen.
Elokuussa treenattiin Repokankaan koululla siihen saakka, kunnes liikuntatalon uusi sali valmistui.
Syyskuussa pääsimme aloittamaan treenit hienossa uudessa liikuntatalon salissa tiistaisin ja perjantaisin.
Maanantaisin meillä oli yhteistreenit naisten edustusjoukkueen kanssa. Valmennuksesta vastasivat
Hanna Matinmikko, Roosa Laamanen ja Mikael Sundqvist, kaikki kolme pelaavat Vartan
edustusjoukkueissa. Joukkueenjohtajana toimi Tarja Saastamoinen.
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Joukkue pelasi toista kauttaan B-tyttöjen yhdistetyssä Savo-Karjalan, Sisä-Suomen ja Kaakkois-Suomen
aluesarjassa. Sarjaan osallistui kahdeksan joukkuetta ja pelit pelattiin kaksinkertaisena sarjana. Sarjapelit
pyörähtivät käyntiin 28.10.2017 Jyväskylässä.
Kotiturnauksen järjestimme Varkauden Liikuntatalolla 18.11.2017. Turnauksessa pelasivat kotijoukkueen
lisäksi Welhot, O2-Jyväskylä, sekä NST. Pelaamamme sarjan maantieteellinen alue laajeni kovasti
edelliseen kauteen verrattuna, kun alueita jouduttiin yhdistämään vähäisen joukkueiden sarjaan
ilmoittautumisen vuoksi. Pelimatkojen pituudet siis tuplaantuivat, mutta se ei menoa ja tunnelmaa
latistanut. Pelimatkat taittuivat mukavan musikaalisesti Hakalan pikkubussilla ja palvelu pelasi hyvin.
Toista kauttamme pelaavana joukkueena sijoituimme sarjan viimeiseksi. Tappioista huolimatta saimme
kuitenkin paljon oppia ja arvokasta pelikokemusta tulevaa varten.
Joukkue harjoitteli ohjatusti kauden alusta loppuun keskimäärin kaksi kertaa viikossa Liikuntatalolla
tiistain ja perjantaisin. Tämän lisäksi tytöillä oli mahdollisuus harjoitella vapaamuotoisesti
maanantaisella pelivuorolla.
Varoja toimintaamme saimme sponsoriltamme myymällä mainoksen uusiin pelikaukalon laitoihin.
Teimme sopimuksen Warkiksen edustusjoukkueen kanssa yhteistyöstä myymällä edustusjoukkueen
peleihin lippuja sekä makkaraa. Myimme myös Lumilyhty-arpoja. Pidimme huhtikuussa kioskia jäähallilla
järjestettävässä kaukalopalloturnauksessa.
Aluesarja B-tytöt Savo-Karjala, Kaakkois-Suomi, Sisä-Suomi joukkueet sijoitusjärjestyksessä:
Classic, Tampere
Steelers II, Hämeenlinna
Pelicans SB, Lahti
O2-JKL, Jyväskylä
Pirkat White, Pirkkala
NST, Lappeenranta
SB Welhot, Kuopio
Varta, Varkaus.
Kaiken kaikkiaan joukkueessa on hyvä henki ja tekemisen meininki. Hanna, Roosa ja Sune ovat
luotsanneet joukkuetta erittäin innostavasti ja ammattitaitoisesti. Kehitystä on tapahtunut
huomattavasti. Toivommekin, että saamme jatkaa toimintaa tulevalla kaudella samojen valmentajien
voimin.
Kevään 2018 harjoittelemme toukokuun alkuun saakka liikuntatalolla. Kesällä treenataan
mahdollisuuksien mukaan myös joukkueen kesken. Elokuussa treenataan jälleen Repokankaan koululla.
Tästä on hyvä jatkaa tulevalle kaudelle 2018 - 2019!

Salibandy C1-juniorit
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Petri Pulkkinen, joukkueenjohtaja
Juha-Matti Hokka, vastuuvalmentaja
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Petri Lappi, valmentaja
Mika Luotinen, huoltaja
VarTa C1-juniorit (2001-2003 syntyneet) kaudella 2017-2018
C1-juniorit aloittivat kautensa Savo-Karjalan aluesarjan seitsemän joukkueen alkulohkossa ja nappasivat
lohkon kakkossijan neljällä voitolla ja kahdella tappiolla. Matka jatkui Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen
alueiden ylemmässä jatkosarjassa ja varkautelaisten peli kehittyi paremmaksi koko ajan. Viidestätoista
ottelusta VarTa nappasi 11 voittoa, 2 tasapeliä ja 2 tappiota ja ansaitsi näin ollen jatkosarjan kakkostilan
ja paikan valtakunnalliseen aluesarjojen parhaiden joukkueiden playoff-turnaukseen. Kotkassa
maaliskuun puolivälissä pelatusta turnauksesta VarTa saalisti yhden voiton ja kaksi niukkaa tappiota.
Joukkue ylitti kausitavoitteensa ja hienona lisänä joukkueen pelaajat Jasper Tolvanen, Miika Rissanen,
Niklas Pulkkinen ja Niko Kinnunen pääsivät jo maistelemaan edustusjoukkueen toimintaa muutamassa
pelissä.
Joukkue harjoitteli kaudella kolmesti viikossa.

Salibandy C2-juniorit
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Heikki Eronen, joukkueenjohtaja
Riku Karvonen, valmentaja
Juha-Matti Hokka, valmentaja
Veli-Matti Pirskanen, valmentaja
03-pojat (C2)
Pelasi kaudella 2017SSBL:n alaista sarjaa
C2-poikien alkusarja pelattiin 8 joukkueella. Yksinkertaisen alkusarjan jälkeen kolme parasta joukkuetta
jatkoivat ylialueelliseen ylempään jatkosarjaan. Pelejä alkusarjassa pelattiin 7, joista saavutuksina 4
voittoa ja 3 tappiota. Tällä saavutettiin sarjan 3 sija ja paikka ylempään jatkosarjaan
Ylialueellisessa ylemmässä jatkosarjassa pelejä joukkueelle kertyi yhteensä 12, joista saavutuksena 12
tappiota ja sarjan viimeinen sija.
Pelimatkat suoritettiin sekä omilla, että linja-autolla.

Salibandy D1-juniorit
Kaudelle ei saatu joukkuetta, ikäluokka pelasi D2-pojissa.

Salibandy D2-juniorit
Joukkueen vastuuhenkilöt:
VarTa valkoinen:
Timo Varonen, vastuuvalmentaja
Mikko Hynninen, valmentaja
Petri Räisänen, valmentaja
Tommi Sepponen, huoltaja
Olli Koistinen, joukkueenjohtaja
VarTa musta:
Timo Varonen, vastuuvalmentaja
Jouni Komppula, valmentaja
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Tero Ollikainen, valmentaja
Olli Koistinen, joukkueenjohtaja
D2-pojat osallistuivat SSBL:n Savo-Karjalan aluesarjaan kahdella joukkueella, VarTa valkoinen ja VarTa
musta. Joukkueissa oli kauden aikana mukana yhteensä 26 poikaa, joista neljä -04 syntynyttä Y-pelaajaa.
Molempien joukkueiden vastuuvalmentajana toimi Timo Varonen.
Harjoituksia pidettiin 3 kertaa viikossa eli maanantaisin Liikuntatalolla Varkaudessa, keskiviikkoisin
Kangaslammin liikuntatalolla ja torstaisin Repokankaan koululla.
Sisäharjoitusten lisäksi pidimme myös kuntoa ja motoriikkaa kehittäviä ulkoharjoituksia. Kauden aluksi
järjestimme harjoitusturnauksen sekä pelasimme harjoitusotteluita mm. VarTa -03 ja -06 joukkueita sekä
WJK -05 poikia vastaan.
Varainkeruu toteutettiin jäsenmaksuilla, Lumilyhty-arpojen myynnillä, Sponssi-boksi makeismyynnillä,
vanhempien osallistumisella inventaarioon Varkauden Citymarketissa, sponsorisopimuksilla yritysten ja
yksityishenkilöiden kanssa sekä kotiturnauksesta saaduilla arpajais- ja kahvionmyyntituloilla.
Toimintamme pysyi talousarvion ja seuran asettaman jäsenmaksun puitteissa.
Kokonaisuutena sarjakausi toteutui tavoitteiden mukaan.
Kauden alussa asetimme tavoitteeksi ylempään jatkosarjaan pääsyn ainakin toisen joukkueen osalta.
Tämä tavoite saavutettiin, kun ylempään jatkosarjaan paikkansa lunastanut FBI Iisalmesta luopui
sarjapaikasta ja paikkaa tarjottiin VarTa valkoiselle.
Ylemmässä jatkosarjassa sijoitus oli seitsemäs kahdeksan joukkueen sarjassa. Sijoituksesta huolimatta
joukkue pelasi tasaisia ja tiukkoja otteluita sarjan muita joukkueita vastaan. Joukkue kehittyi kauden
aikana ja ero kärkijoukkueisiin on edellisistä vuosista selkeästi kaventunut.
VarTa musta jatkoi kautta alemmassa jatkosarjassa ja sijoittui viidenneksi seitsemän joukkueen sarjassa,
päättäen kauden voittoon sarjan kärkijoukkueisiin kuuluvasta Coach-teamista.

Salibandy E1-juniorit
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Sami Lintunen, joukkueenjohtaja / valmentaja
Jaakko Huovinen, valmentaja
E1-juniorit pelasi kaudella 17-18 SSBL:n savo-Karjala aluesarjan ylempää jatkosarjaa. Joukkueessa
pelaa täällä hetkellä 20 kpl 2006 syntynyttä ja 1 kpl 2005 syntynyttä poikaa. Joukkueessa on tämän
kauden aikana aloittanut uusia poikia 4 kpl.
E1 joukkue harjoittelee tällä kaudella 2 kertaa viikossa maanantaisin 1h 30min ja torstaisin 1h 30min
Sarja pelejä kauden aikana oli 20 kpl. Lisäksi lähdemme huuhtikuun lopussa viikonloppu turnaukseen
Tampereelle jonne on ilmoitettu kaksi joukkuetta ja molemmilla joukkueilla siellä on vähintään viisi peliä.
Joukkueessa on 21 pelaajaa joten jokainen on huilannut vuorollaa otteluista. Näin takaamme tasaisen
peliaja jokaiselle pojalle.
Varainkeruu on järjestetty pääasiassa jäsenmaksuilla ja kotiturnauksesta saaduilla tuloilla sekä sponsori
sopimuksilla. Kokonaisuudessaa taloudellinen tilanne näyttää hyvältä.
Näillä näkymin kaikki pojat jatkaa ensi kaudellakin pelaamista joten tilanne meidän osalta ihan hyvä.
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Salibandy E2-juniorit
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Mirella Pakarinen, joukkueenjohtaja
Petri Pulkkinen, valmentaja
Jari Molari, valmentaja
Teemu Tarvainen, valmentaja
Jani Rantala, huoltaja
1. Kauden avaus
E2-07 joukkueen salibandykausi käynnistyi ulkoharjoituksilla 10.7.2017 1 x viikossa. Ulkoharjoituksissa
juostiin alkulämpimät ja pelattiin katusählyä 1 h. Sisäharjoitteluun siirryttiin 3.8.2017 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.
VarTan -päivä pidettiin Varkauden liikuntatalolla 9.9.2017, samalla otettiin joukkueista valokuvat ja
pidettiin lajitreenit. Liigaseura SPV:stä tuli pelaajia pitämään salibandyharjoitukset E2-junioreille Joroisten
urheilutalolle 10.9.2017. Kävimme myös yhdessä syömässä. Vanhemmille pidettiin samassa yhteydessä
kauden aloituspalaveri.

2. Harjoitukset
Harjoitukset pidettiin E2-07 joukkueen osalta Repokankaan koululla maanantaisin, Kangaslammin
liikuntatalolla tiistaisin ja Waltterin koululla torstaisin. Harjoituksia oli siis kolmesti viikossa. E2-07
joukkueen valmentajina toimivat Petri Pulkkinen, Jari Molari ja Teemu Tarvainen. Joukkueenjohtajana
toimi Mirella Pakarinen ja huoltajana Jani Rantala. Harjoituskertoja oli heinä–huhtikuun aikana yhteensä
87 kpl.
E2-07 joukkueessa sarjapeleissä pelasi talven aikana 15 poikaa. Kaksi poikaa tuli vielä kevätkaudella
mukaan, mutta he osallistuivat vain harjoituksiin.
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.
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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 Mikko Pakarinen. Kotiturnauksia saimme hoidettavaksi yhden
kerran. Kotiturnauksessa lasten vanhempia osallistui talkootehtäviin hyvin. Tehtäviin kuuluivat mm.
kahvion pito ja siivous sekä toimitsijatehtävät. Kotiturnauksessa pidettiin myös arpajaiset, arpajaisvastuun
hoiti Niina Rantala.
Sponsoreita saimme kahdeksan, joilla saimme kausimaksuakin pudotettua. Lisäksi myimme
lumilyhtyarpoja ja teimme inventaariota Citymarketissa kertaalleen. Joukkueen vanhemmat järjestävät
kahvionpidon ja makkaranpaiston Seutuliigan mitalipeleihin 21.4.2018.
Kausimaksu kaudella 2017-2018 oli yhteensä 300 euroa. Lisäksi jokaisen pelaajan oli maksettava
lisenssimaksu, vaihtoehtoina joko vakuutuksellinen tai vakuutukseton lisenssi. Pelimatkat tehtiin
”kimppakyyti” periaatteella. Kolme pelimatkaa teimme bussilla.
Lisäksi 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-aineallergioista. Yhteydenpito
vanhempien ja valmentajien kesken tapahtui vanhempainpalavereiden lisäksi sähköpostin välityksellä.

4. Sarjaturnaukset ja tapahtumat kaudella 2017 – 2018
E2-07 ilmoitettiin Savo-Karjalan E2- poikien LOHKO 51 yhdellä joukkueella. Alkusarjassa oli neljä
turnausta ja yhteensä kahdeksan peliä. Pelit pelattiin pääsääntöisesti ”kaikki pelaa” periaatteella ja sitä
kautta pyrittiin kartuttamaan kaikkien pelaajien salibandykokemusta talven aikana. Kaikille pojille pyrittiin
saamaan tasaisesti peliaikaa. VarTa oli sarjassaan kuudes ja pelit jatkuivat alemmassa jatkosarjassa.
Jatkosarjan turnauksia oli neljä ja pelejä yhdeksän. Jatkosarjassa sijoitus oli toinen, joten haastajafinaaliin
pääsy jäi maalierosta kiinni.
4.1 Muut tapahtumat kaudella 2017 – 2018
Valmentajaklinikan (suunnanmuutos 1) –koulutus pidettiin Varkaudessa Lehtoniemen koululla 2.10.2017,
johon osallistui valmentajista Teemu Tarvainen. Kouluttajana toimi Kuopion alueen urheiluakatemian
valmentaja Antti Heinänen. Seuratoiminnan perusteet -kurssille osallistui joukkueenjohtaja 17.1.2018.
Lisäksi pidimme joukkueelle omat pikkujoulut 11.12.2017, joissa herkuttelimme, pidimme hauskaa ja
vanhemmat saivat kokea poikien iskukyvyn kentällä. Myös joulupukki kävi poikia ilahduttamassa pienten
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lahjojen kera.

5. Aluesarjan joukkueet
1. Apassit, Kuopio (Nilsiä)
2. Coach Team, Juuka
3. Josba, Joensuu
4. LeBa-96 Hearts, Kontiolahti
5. LeBa-96 Spades
6. OuPa, Outokumpu
7. SB Welhot Pallosalamat, Kuopio
8. SB Welhot Kultasormet
9. VarTa, Varkaus
6. Valmistautuminen kaudelle 2018 - 2019
Kaikki kaudella 2017-2018 E2 – 07 joukkueessa pelanneet pojat siirtyvät tulevalla kaudella E1-poikien
rinkiin.

Salibandy F1-juniorit
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Markku Lamberg, joukkueenjohtaja
Samu Kröger, valmentaja
Kari Kekäläinen, valmentaja
Joukkue perustettiin syksyllä 2017 ja osallistui SSBL:n Savo-Karjalan aluesarjaan. Joukkueessa oli
mukana 19 poikaa joilla pelattiin kahdella joukkueella, valkoiset ja mustat.
Harjoituksia oli 2 kertaa viikossa Repokankaankoululla, tiistaisin mukana oli myös sählykerholaisia,
keskiviikkona oli omat harjoitukset.
Joukkueen ensimmäisessä turnauksessa pojille oli outoa pelata isommalla kentällä, laidoilla ja muulla
kuin parkettilattialla. Kauden aikana osallistuimme kuuteen turnaukseen, kevättä kohden mentäessä
molemmat joukkueet pääsivät maistamaan voiton tuomaa iloa.
Joukkueen talous perustui pääasiassa vanhempien kukkarolle, lisäksi kahdesta Varkaudessa järjestetystä
turnauksesta jäi hieman rahaa. Muutama aktiivinen vanhempi keräsi myös sponsoreita joukkueelle.
Kaudelle 2018-2019 on suunnitelmissa pelata F1-sarjaa yhdellä joukkueella.

Salibandy G-juniorit
Joukkueen vastuuhenkilöt:
Janne Räisänen, joukkueenjohtaja / valmentaja
Juha-Matti Hokka, valmentaja
Teemu Vehkaperä, valmentaja
VarTa G-juniorit (2010-2011 syntyneet) kaudella 2017-2018
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Varkauden Tarmo Salibandyn nuorimmat juniorit aloittivat kaudella ensimmäisen kautensa liiton
sarjatoiminnassa Savo-Karjalan alueella ja pelasivat viidessä turnauksessa yhteensä 52 kahdentoista minuutin
ottelua. Turnauksia järjestettiin Kuopiossa, Joensuussa, Kontiolahdella ja Varkaudessa. Syksyn kahdessa
turnauksessa VarTalla oli mukana kaksi joukkuetta VarTa Musta ja VarTa Valkea. Kevätkauden kolmeen
turnaukseen varkautelaisille tuli vielä mukaan kolmas VarTa-niminen joukkue.
Joukkue harjoitteli kaudella kahdesti viikossa Repokankaan koululla ja pelaajia ringissä oli noin 25 kappaletta.
Joukkuetta valmensi Juha-Matti Hokka ja Teemu Vehkaperä sekä Janne Räisänen, joka toimi myös
joukkueenjohtajana. Lisäksi poikia oli ohjaamassa muutamia innokkaita vanhempia.

Salibandykerhot pojat & tytöt
Kerhonvetäjät/valmentajat:
Samu Kröger
Jenni Rosvall
Salibandykerho tytöt 04-06
Tyttöjen salibandy kerhotoiminta alkoi syksyllä ja kerhotoiminta kasvoi kevääseen mennessä 28 tytön
ryhmään.
Harjoitukset pyörivät kerran viikossa Waltterin koulun salissa klo 18:00-19:30.
Kerhotoiminnassa lähdettiin jokaisen kohdalla aivan salibandytaitojen alkutekijöistä kehittämään
lajiosaamista ja kehityskaari jokaisella pelaajalla on edennyt syksystä kevääseen isolla harppauksella.
Kerhotoiminnan ison kasvun myötä pyrimme perustamaan tulevalle uudelle kaudelle uusi tyttö joukkue.

Pienten salibandykerhot:
Salibandykerhot pyörivät Repokankaan koululla tiistaisin 17.00-18.00.
Kerhovetäjät:
Juha-Matti Hokka
Samu Kröger
Janne Räisänen
Teemu Vehkaperä
Toni Immonen
Mira Kaltio (työkokeilussa loka-joulukuu)
Salibandykerho pojat toimi Timolan koululla tiistaisin 17.00 – 18.00 ja mukana poikia kymmenkunta.
Salibandykerho tytöt pyörivät Timolan koululla tiistaisin klo 18.00 – 19.00 ja mukaan lähtenyt jo 20 tyttöä.
Kerhonvetäjät Tytöt
Mari Pietiläinen
Minna Leväinen
Kerhonvetäjät Pojat
Antti Pietiläinen
Olli Räisänen
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Koulujen salibandy kerhotoiminta ja välituntiliikunta
Syyskauden alkupuolella aloitettu koulujen salibandykerhotoimintaa ja välituntiliikuntaa. Mukana kouluja
on Puurtilan koulu, Könönpellon koulu, Lehtoniemen koulu ja Kuoppakankaan koulu ja Repokankaan
koulu. Iltapäivisin tunnin kestävä salibandykerho on alkanut tuomaan innokkaita lapsia mukaan
liikkumaan kerhoissa. Lisäksi kouluilla käydään välituntiliikuntoja järjestämässä.
Kerhotoiminnan vetäjä:
Samu Kröger
Toni Immonen
Mira Kaltio (Työkokeilussa loka-joulukuu)

Salibandy tutustumiskäyntejä päiväkodeilla:
Syksyllä järjestettiin viiden viikon jakso kaupungin päiväkodeilla jossa mukana oli könönpelto,
repokangas, päiviönsaari, taulumäki ja kankuharju.
Lapset pääsivät tutustumaan salibandyn perustaitoasioihin.

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 Tarmon toimisto Kelan yläkerrassa.
Peli-illat ovat ja tulevat olemaan keskiviikkoisin kello 18.00 alkaen.
Järjestämme Varkauden mestaruusturnauksen niin Pitkässä -, Nopeassa – kuin pikapelissäkin.

Taitoluistelujaosto
Taitoluistelujaoston kokoonpano:
Synnöve Björkman (puheenjohtaja 30.4. asti)
Jani Kettunen
Tiina Kettunen (1.1. lähtien)
Susanna Kokki (9.6. asti)
Marjo Matilainen (22.8. lähtien)
Niina Oravainen (1.8. asti)
Mirja-Liisa Tepsa (19.11. lähtien)
Minna Ursin

16
Pia Vartiainen (10.10. lähtien)
Jaosto kokoontui vuoden aikana tarvittaessa. Taitoluistelujaoston edustajana Tarmon hallituksessa toimi
alkuvuoden Jani Kettunen ja Synnöve Björkman, syyskokouksesta alkaen Minna Ursin.
Jaosto ei saanut uutta puheenjohtajaa Synnöve Björkmanin jättäessä tehtävän, mutta päätettiin jatkaa
ilman puheenjohtajaa.
Alkuvuodesta pidimme ensimmäiset aluekilpailut Varkaudessa. Tämän tiimoilta Warkauden Lehti teki
meistä lehtijutun ennen kisoja ja kisojen jälkeen.
Kilpailutoiminta
Kilpailuihin osallistuvia luistelijoita oli enemmän kuin edellisenä vuotena ja osallistuttiin myös useampiin
kilpailuihin. Vuoden aikana osallistuttiin 12 kilpailuun 19 eri kilpailijan voimin, kilpailusuorituksia yhteensä
112. Ensimmäistä kertaa saimme kilpailijan aikuisten sarjaan.
Aluemestaruuskilpailuissa saavutettiin kaksi hopeasijaa ja yksi pronssisija.
Muissa kisoissa sijoituksia saavutettiin: 11 kultasijaa, 19 hopeasijaa ja 9 pronssisijaa.
Järjestimme Tarmon Tähtiluistelut -aluekilpailut 18.2.2017. Järjestelyt sujuivat erinomaisesti.
Harjoitustoiminta, kevätkausi
Kevätkaudella harjoitukset jatkuivat samalla tavalla kuin syksy 2016 oli menty eli
-

luistelukoulu sunnuntaisin

-

harrasteryhmät jääharjoitukset keskiviikkoisin ja sunnuntaisin sekä oheisharjoitukset sunnuntaisin
jäähallilla

-

edistyneemmät kisaryhmät jää- ja oheisharjoitukset tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina sekä
jääharjoitukset lauantaina ja sunnuntaina.

-

aloittelevien kilparyhmäläisten jääharjoitukset pidettiin keskiviikkona ja lauantaina sekä
perjantaina jää- ja oheisharjoitukset.

-

perjantain oheisharjoitukset pidettiin uimahallin peilisalissa K1/K2/K3-ryhmillä

-

aikuisryhmät harjoittelivat maanantaina, torstaina ja lauantaina

Kevätkauden päättyessä ryhmäkoot olivat seuraavat:
Luistelukoulu

35

H-ryhmät

19

K-ryhmät

27

Aikuiset

8

Yhteensä

89 luistelijaa

Taitoluisteluvalmennuksesta vastasi Tiina Seppänen. Ohjaajina toimivat kevätkaudella Elli Väliaho, Elvi
Väliaho, Venla Kettunen, Lotta Matilainen, Pinja Suhonen. Apuohjaajina toimivat Veera Hynninen, Anna
Suhonen, Liina Suutarinen sekä Milma Ursin. Aikuisia valmensivat Tiina Hämäläinen ja Tiina Seppänen.
Varsinainen kevätkausi päättyi huhtikuun yhdeksäs päivä. Touko- ja kesäkuussa varattiin jäätä
Leppävirralta ja valmentaja Tiina Seppänen piti jää- ja oheisharjoitukset.
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Harjoitustoiminta, syyskausi
Syyskausi aloitettiin 31.7. 2017 kolmen päivän leirillä Varkauden jäähallilla.
Kilpailuryhmät pääsivät aloittamaan harjoitukset jo elokuussa. Harjoitushallin remontin valmistuttua
lokakuussa päästiin aloittamaan myös luistelukoulun sekä harraste- ja aikuisryhmien toiminta.
Harjoitusajat olivat jotakuinkin samat kuin keväällä.
Edistyneemmillä kisaryhmillä jääharjoituksia oli lisäksi maanantaina. Aikuisten harjoituspäivät olivat torstai
ja lauantai.
Syyskauden päättyessä ryhmäkoot olivat seuraavat:
Luistelukoulu

24

H-ryhmä

10

K-ryhmät

25

Aikuiset

8

Yhteensä

67 luistelijaa

Taitoluisteluvalmennuksesta vastasi Tiina Seppänen, tuuraajana toimi Emilia Simonen. Ohjaajina toimivat
Elvi Väliaho, Venla Kettunen, Lotta Matilainen, Pinja Suhonen, Veera Hynninen, Anna Suhonen, Liina
Suutarinen, Milma Ursin. Apuohjaajina toimivat Saara Hynninen ja Piitu Ursin. Aikuisia valmensi Tiina
Hämäläinen.

Muu toiminta
-

15.2. Varkauden Urheilugaalassa palkittiin lajin parhaana 17-20 v. tytöt Elisa Tikanmäki sekä 1316 v. tytöt Elvi Väliaho

-

17.2. Osallistuttiin Pieksämäen Koko Suomi luistelee -tapahtumaan kolmen ohjaajan voimin

-

18.2. Tähtisarjojen aluekilpailu Tarmon Tähtiluistelu, itäisen- ja kaakkoisenalueen seuroille
o

Osallistujia 102 kpl, seurat 9 kpl

-

1.4. VOK-koulutus Taitoharjoittelu Kuopiossa. 6 osallistujaa.

-

2.4. Kevään päätöstilaisuus Varkauden jäähallilla

-

26.4. TUL:n Savon piirin parhaana naisurheilijana palkittiin Elisa Tikanmäki ja nousevana tähtenä
Elvi Väliaho. Vuoden valmentajatunnuksen sai valmentaja Tiina Seppänen.

-

27.4. Kuvansin halkijuoksu, 2 joukkuetta

-

Seuran luistelijoita osallistui Vesileppiksen Sporttileirin taitoluisteluryhmään

-

31.7.-2.8. Kauden aloitusleiri Varkaudessa.

-

12.8. LOP-koulutus Kuopio, 4 osallistujaa

-

15.9. Seuran järjestämä ohjaustaitokoulutus, kaikki ohjaajat

-

20.11. Ice Skating Tour 2017-2018 Varkaudessa, seuran ohjaajat ohjaamassa Luistele mun kaaperheluisteluosiota Kämärillä

-

17.12. Kaikkien yhteiset pikkujoulut
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Varainkeruu
-

Saapasjalkakissan rekvisiitan ja puvustuksen vuokraus/myynti Rantasalmen urheilijoiden
taitoluistelijoille

-

Miisa-kirja seurakamppis

-

taitoluistelun MM-kilpailujen pääsylippu provisiot

-

kahvipiste luistelukoulun aikana

-

yleisöluistelun valvonta

-

kuukausimaksut

-

kaupungin avustukset

-

kahviomyynti kilpailuissa ja muissa seuran tilaisuuksissa

-

arpojenmyynti kilpailuissa

-

Sponsorituki

-

Seuratuotteiden myynti

Kuukausimaksut:
Kevätkausi
Luistelukoulu 25 €/kk
H-ryhmät 50 €/kk
Kisaryhmä K1 125 €/kk
Kisaryhmä K2 115 €/kk
Kisaryhmä K3 95 €/kk
Aikuiset 60 €/kk
Lisäksi luistelukoululaiset ovat maksaneet 30 €/kausi ja muut 50 €/kausi hallintokulumaksuja.
Syyskausi
Luistelukoulu 25 €/kk
H-ryhmä 50 €/kk
Kisaryhmät K1 ja K2 125 €/kk
Kisaryhmä K3 95 €/kk
Aikuiset 70 €/kk
Lisäksi luistelukoululaiset ovat maksaneet 30 €/kausi ja muut 50 €/kausi hallintokulumaksuja.

