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TOIMINTAKERTOMUS 2017
I YLEISTÄ

Vuosi 2017 oli Suomen itsenäisyyden juhlavuosi ja yhdistyksemme 61. toimintavuosi. Vuosi oli yhdistyksemme
toiminnassa vilkas ja tapahtumarikas. Keskeisimpinä asioina toiminnassamme oli perinnekelkkojen luovuttaminen
vuonna 2017 syntyneille varkautelaisille sekä Varkaus satavuotiaassa Suomessa -omakustanteen julkaiseminen.
Lisäksi seuramme toimitti ja julkaisi 6.12.2017 vuosien tauon jälkeen Piiput -kotiseutulehden, joka jaettiin
jokaiseen varkautelaistalouteen.
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 102 henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen. Warkaus-seuran kunniajäseniksi
nimettiin vuonna 2017 Matti Reijonen ja Raimo Sikanen. Yhteyttä jäseniin on pidetty jäsenkirjeillä. Tietoa
yhdistyksestä on saatavissa kotisivuilta www.warkaus-seura.fi.
Yhdistyksemme pitkäaikainen ja aktiivinen hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja Sirpa Ollikainen menehtyi
9.11.2017. Sirpan muistoksi perustettiin muistorahasto, josta jaetaan vuosittain rahaa sivistyksen ja kulttuurin
edistämiseen. Sirpa nimettiin myös postuumisti yhdistyksemme kunniajäseneksi.
Seuran taloudellinen tilanne vuonna 2017 oli hyvä. Seuran taloushallinto siirrettiin TalousMajakka Oy:n
hoidettavaksi kustannusten hallitsemiseksi ja käytännön toiminnan helpottamiseksi. Hallituksen kokouksessa
13.3.2017 Tyyskänhovin vuokraa päätettiin korottaa seuran taloustilanteen ja toiminnan kulurakenteen vuoksi.
22.5.2017 päätettiin lakkauttaa Nordean pankkitili ja siirtää tili Joroisten Oma Säästöpankkiin.
Korjauslaina pihan remonttiin Joroisten Oma Säästöpankista 6.6.2017 suuruudeltaan 26 966,90 euroa.

II VARSINAINEN TOIMINTA
1.Hallitus
Hallituksen jäsenet vuonna 2017 olivat
Ikonen Jaakko
Ollikainen Sirpa
Rajamäki Tiina
Penttinen Riitta
Andersin Lauri
Ahvenainen Risto
Honkanen Juha
Olli Asta
Piippo Eino

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Tilintarkastajana vuonna 2017 toimi Jarmo Hirvonen, HTM, ja varatilintarkastajana Mervi Markkanen, KHT.
2. Kokoukset
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 13 kertaa.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.04.2017 Varkauden kotiseutukeskuksessa.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Patrick Hansson.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 30.11.2017. Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksen
emeritus-puheenjohtaja Raimo Sikanen. Hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutoksia.
Valittaessa hallitusta vuodelle 2018 rahastonhoitaja Riitta Penttinen ja sihteeri Tiina Rajamäki
ilmoittivat, etteivät he aio jatkaa hallituksessa seuraavalla toimikaudella.
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Harri Koivistoinen, Anni Virnes ja Susanna Tikkanen. Muina
hallituksen jäseninä jatkavat puheenjohtajana Jaakko Ikonen, Lauri Andersin, Risto Ahvenainen,
Juha Honkanen, Asta Olli ja Eino Piippo.
Tilintarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin Jarmo Hirvonen, HTM, ja Mervi Markkanen, KHT,
varatilintarkastajaksi.

3. Edustukset
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen ja valtakunnallisille kotiseutupäiville 10.-13.8. 2017
Jyväskylässä osallistuivat hallituksesta Eino Piippo, Lauri Andersin, Risto Ahvenainen ja Asta Olli.
Varsinaisena Warkaus-seura ry:n kokousedustajana oli Sirpa Ollikainen.
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry: hallituksen jäsenenä oli Sirpa Ollikainen.
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 25.3.2017
Lapinlahdella Warkaus-seura ry:n edustajana oli Sirpa Ollikainen.
Varkauden kaupungin Varkauden Suomi 100 työryhmän jäsenenä toimii Jaakko Ikonen/Risto Ahvenainen.
Osallistu oikeesti-seminaarissa 5.9.2017 Warkaus-seuraa edustivat Eino Piippo ja Asta Olli.
4. Tiedotustoiminta
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin pääsääntöisesti yhdistyksen kotisivujen välityksellä, jotka löytyvät
osoitteesta www.warkaus-seura.fi. Yhdistyksen kotisivut päivitettiin vuoden 2017 aikana. Yhdistyksen
kotisivuista ja niiden päivittämisestä on vastannut Ari Kankkunen.
Vuoden 2016 alusta yhdistyksen oma lehti, Piiput, alkoi ilmestyä Sykkeessä -lehden välissä 4-sivuisena
julkaisuna. Vuonna 2017 päätettiin, että sisällöntuotannon helpottamiseksi supistetaan printtiversion
ilmestymistahtia ja sen sijaan julkaistaan sähköistä lehteä Sykkeessä-päälehden ilmestymistahtiin.
Sovittiin, että noin joka toisessa-kolmannessa printtilehdessä julkaistaan Piiput-kooste.
5. Perinnekelkkojen jakaminen vuonna 2017 syntyneille
Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä Warkaus-seura ry. lahjoitti Varkauden kaupungin avustamana
kaikille v. 2017 syntyneille varkautelaislapsille perinteisen mahakelkan.
Idean ”isä” oli entinen puheenjohtaja Raimo Sikanen. Kelkkoja varattiin jaettavaksi 137 kpl ja ne jaettiin
viidessä eri luovutustilaisuudessa 11.4., juhannusviikolla, 7.10., 5.12. ja laskiaisena 11.2. 2018. Kelkat
suunnitteli ja valmisti Harjurannalla toimiva Jamon Apu Oy, yrittäjä Jarmo Pulliainen ja paikallinen
puuseppä. Myös presidentti Sauli Niinistön lapselle päätettiin lahjoittaa yksi juhlavuoden perinnekelkka.
6. Warkaus -seuran teos Varkaus satavuotiaassa Suomessa
Itsenäisyytemme juhlavuonna saimme päätökseen seuramme suururakan, kun Varkaus satavuotiaassa
Suomessa-omakustanne ilmestyi. Kustantamalla teoksen Warkaus-seura toi oman lisänsä itsenäisen
Suomen satavuotistaipaleen juhlintaan. Hallituksen jäsenistä kirjan sisällöntuottajina toimivat Sirpa
Ollikainen, Eino Piippo ja Asta Olli. Teoksen julkaisemiseen Warkaus-seura sai merkittävän avustuksen
Varkauden kaupungilta.
Teos julkistettiin juhlallisin menoin seminaarissa Warkaus-salissa 30.11.2017. Kirjaa kustannettiin 350
kappaleen painos. Kustannussopimus tehtiin Klubin kirjaston kanssa. Kirjaa on saatavilla Muusan
kirjakaupasta. Sen hinta seuran jäsenille on 20 euroa ja muille 29 euroa.

7. Muut tilaisuudet ja tapahtumat
Warkaus-seura osallistui Talvi-Vekara-tapahtuman ja Vekara Varkaus-viikon järjestämiseen.
Juhannusaattona 23.06.2017 sytytettiin kaikille yhteinen kokko juhannuksen kunniaksi.
Saksalaissyntyistä Oktoberfest -iltaa vietettiin 9.9. Ravintola Tyyskänhovissa.
Sawotta-kuoron Sorg och glädje-konsertti 21.9.2017 Warkauden Klubilla
Yhdistys osallistui yhdessä muiden varkautelaisten järjestöjen kanssa toteuttamaan
Päiviönsaaren perhepäivän tapahtumaan 7.10. jakamalla tapahtumassa perinnekelkkoja.
Itsenäisyyspäivän juhlaillallinen 6.12.2017 Warkauden Klubilla.

8. Muu toiminta
Warkauden kotiseutukeskuksen pihan siivoustalkoita pidettiin keväällä 23.4. ja 11.05.
Molemmilla kerroilla laitettiin pihaa kuntoon. Lisäksi järjestettiin syksyllä haravointitalkoot 21.10.
Kokouksessaan 13.3.2017 hallitus päätti, että Warkaus-seura voi tehdä yhteistyötä Warkauden klubin
kanssa, mutta yhteistyö ei velvoita juridiseen sitoumukseen. Yhteistyö on seuran osalta nimellistä
edustamista ja osallistumista.
Yhdistyksen jäsenet voivat vuokrata yhdistyksen lehtipuhallinta, oksasilppuria ja puutarhajyrsintä
hintaan 20 euroa/vrk tai 35 euroa/viikonloppu
Warkaus-seura on ollut mukana Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry:n projektissa
Kotiseutukasvatus kouluissa järjestämällä Minun paikkani-piirustuskilpailun Varkauden
perusopetuksen kouluissa.

9. Kiinteistöt ja niiden korjaukset
Warkaus -seuralla on omistuksessaan Varkauden kotiseutukeskus ja siellä olevat kiinteistöt,
Ravintola Tyyskänhovi, väentupa ja Såltin sali.
Ravintola Tyyskänhovi toimii juhlapalvelu-, kokous- ja lounasravintolana. Såltin sali
sivurakennuksesta on erotettu Warkaus-seura ry:n omaan käyttöön. Väentupa kuuluu
ravintolan käyttöön, samoin piha-alue.
Ravintola Tyyskänhovin yrittäjä vaihtui vuoden 2017 aikana. Tyyskänhovin uutena vuokralaisena ja
yrittäjänä aloitti Tim Ruusunen/Jewel Invest Oy 1.7.2017. Warkaus-seura solmi kahden vuoden
määräaikaisen vuokrasopimuksen vuokralaisen kanssa.
Såltin salia on järjestöjen ja muidenkin ryhmien ollut mahdollista vuokrata omaan käyttöön
etukäteisvarauksen mukaisesti. Varauskirja on LakiMajakan toimistolla. Såltin salista ei peritä vuokraa
yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Såltin salissa on sekä veden- että kahvinkeitin.
Vuoden 2017 aikana toteutettiin seuraavat korjaukset:
Såltin-Areena valmistui ja terassin avajaisia vietettiin 28.7.2017 klo 15.
Tyyskänhovin vastaanottotiskin remontin hoiti yrittäjä.
Tyyskänrannan ruoppaus oli lähes jokaisen kokouksen asialistalla, mutta toistaiseksi hanke ei ole
edennyt.
Väentupa-rakennuksen rännien uusiminen
Aita maalattiin.
Lisäksi seuralla on valmius tehdä Kotiseutukeskuksen takapihan terassi, kun Tyyskänranta on
ruopattu.
Warkaus-seura ry:n jäsenille, hallituksen jäsenille ja kaikille toimijoille Suuret Kiitokset menneestä
vuodesta, työpanoksesta ja tuesta, jonka olette antaneet vuonna 2017 Warkaus-seura ry:lle!
Hallitus

