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Puheenjohtaja vaihtuu
Warkaus-seura ry:ssä
R

arkaus-seura ry:n
omistamat Varkauden
Kotiseutukeskuksen kiinteistöt tarvitsevat korjausta
ja huoltoa jatkuvasti, koska
kiinteistön ikä on jo lähes
160 vuotta. Monenlaisessa
käytössä olleelle kiinteistölle seura teetti kuluvana
vuotena kymmenen vuoden
korjausssuunnitelman. Sen
toteuttamisella varmistetaan
kiinteistöjen kunnon säilyminen.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana Warkaus-seura ry
on pystynyt teettämään korjauksia kiinteistölle n. 50.000
eurolla. Tosin tämä summa
sisältää Suomen Kotiseutuliiton 8.000 euron avustuksen
kaukolämpöön liittymiseksi.
Avustuksia on pyritty hakemaan eri lähteistä, mutta
tulos on ollut heikko. Hakemuksen kohde ei ole täyttänyt avustuksen myöntäjän
asettamia avustusperusteita.
Mainittakoon, että lämmitysjärjestelmän uusimiseen
kaupunki myönsi avustuksia.
Meidän kiinteistössämme ei
ollut yhtään asuntoa, joten
avustusta ei voitu myöntää.
Silti suunnitelman pystyimme toteuttamaan.
EU rahaa järjestöille myöntävä Mansikka ry on jaka-

nut huomattavia summia
myös Varkauden alueelle.
Anoimme korjausavustusta
Mansikka ry:ltä, mutta päättäjien mukaan kiinteistömme sijaitsi väärällä alueella.
Avustusta ei sen vuoksi voitu
myöntää. Kun kaupunki neuvotteli Mansikka ry:n kanssa
avustusalueista, tuli Kotiseutukeskuksen sijaintipaikka
sijaitsemaan myös avustuksia saavalla alueella. Tietysti
tartuimme tilaisuuteen, ja
korjausavustushakemus lähetettiin jälleen Mansikka ry:lle.
Kuitenkin 8. joulukuuta tuli
kielteinen päätös hakemukselle sillä perusteella, että
seuralla on vuokratuloja.
En ymmärrä, miten yleensä
seurataloja voidaan ylläpitää
ilman tuloja. Ylläpito hoituu
vuokratuloilla ja seuran omilla toimilla. Suojelukohteena
olevan kiinteistön isompiin
korjauksiin eivät seuran varat
riitä. Avustuksesta päättäjillä
on rahojen jakamisessa päätösvalta. Meidän osattomiksi
jääneiden on vain mietittävä
muita mahdollisuuksia.
Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta!
Raimo Sikanen
Warkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

Sytytän kynttilän
Lapsuuden Joulu, joulukuu,
kymmenien talvien takana
miljoonien tähtien takana.
Teen lumienkelin, taputan
sille siivet.
Asetun enkelin syliin, olemme
samankokoiset. Minulla ei ole siipiä.
Hankien yli tuulee, tähtien takaa
hiljaisuus tuulee.
Minä kuuntelen.
Taas joulukuu,
yli vihreän maan tuulee.
Lumienkelit kuolleet sukupuuttoon.
Päivä lyhyt, kahden
pimeän välissä.
Pimeästä pakenee talvenlintu
kevättä kohti.
Sytytän kynttilän. Sinulle sytytän.
Teille kaikille, armollisen kiven alla, sytytän.
Muistetaan: Istutaan pöytään
niin kuin ennen. -Istutaan.
Sytytän kynttilän.
Helka Haukka

Kuva: Sinun Savo

valitaan kahdeksi vuodeksi, ja
joka vuosi jäsenistä puolet on
erovuorossa. Jaakko Ikosen
jäsenyys hallituksessa olisi
jatkunut vielä vuoden, joten arvalla ratkaistiin, kenen
uudelleen valitun tai uuden
jäsenen kausi olisi yksi vuosi.
Risto Ahvenainen valittiin
näin vuodeksi.
Tilintarkastajaksi vuodeksi
2016 valittiin Jarmo Hirvonen, HTM, ja varatilintarkastajaksi Mervi Markkanen
(KHT).
Toimintasuunnitelmassa painottuvat mm. seuran juhlavuosi, toukokuussa 60 vuotta,
sekä jo työn alla oleva Suomi
100 vuotta -projektin järjestely
ja Varkaus – Paikallinen Suomi
100 vuotta julkaisun työstäminen. Osallistutaan PohjoisSavon kotiseutuyhdistysten
liitto ry:n Kotiseutukasvatus

Kuva: Sirpa Ollikainen

Nykyinen puheenjohtaja Raimo Sikanen (vas.) ja tuleva
Jaakko Ikonen.
kouluissa -hankkeeseen paikalSyyskokouksessa, joka pilisten toivomusten mukaisesti. dettiin 26.11.2015, puheenJäsenmaksu päätettiin säi- johtajana toimi sosiaalineuvos
lyttää ennallaan. Henkilöjä- Aaro Monthan.
senmaksu on 10,00 € / vuosi
ja yhteisöjäsenmaksu 50,00
€ / vuosi.
Sirpa Ollikainen

Toisen vuosisadan luennot
Kuva: Wikipedia

Kiinteistöjen
kunnostusavustukset
ajatteluttavat
W

aimo Sikanen on toiminut Warkaus-seura ry:n
hallituksen puheenjohtajana
vuodesta 2003 lähtien. Nyt
hän ilmoitti, että ei ole enää
käytettävissä puheenjohtajaa
valittaessa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jaakko
Ikonen. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi vuodeksi,
6-10, päätetään syyskokouksessa. Nyt päätettiin valita 10
jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat Ari Kankkunen,
Asta Olli, Leena Salo ja
Eija Sutinen. Erovuoroisista
valittiin jatkamaan Lauri
Andersin, Sirpa Ollikainen
ja Eino Piippo. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin
Risto Ahvenainen, Juha
Honkanen ja Riitta Penttinen. Hallituksen jäsenet

Oik. tiet.lis. Jacob Söderman.

W

arkaus-seura ry ennakoi
Suomi 100 -juhlavuotta
aloittamalla Toisen vuosisadan
luennot -sarjan Kotiseutukeskuksessa. Ensimmäisinä
luennoitsijoina olivat oik. tiet.
lis. Jacob Söderman ja sosiaalineuvos Aaro Monthan.
Jacob Söderman on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti. Hän toimi SDP:n
kansanedustajana kahdesti,
yhteensä 15 vuotta. Lisäksi hän
toimi ministerinä, Uudenmaan
läänin maaherrana, eduskunnan ja EU:n oikeusasiamiehenä, Julkisen sanan neuvoston
puheeenjohtajana ja Helsingin
yliopiston konsistorissa. Hänen
luentonsa aiheena oli Onko
presidentillä vielä valtaa?
Luennoitsija selvitteli maamme valtiosäännön historiaa
ja presidentin valtaoikeuksia,
joita olikin ollut runsaasti.
Presidenttiemme suhdetta
valtuuksiin ja vallankäyttöä

Söderman selvitteli erikseen
jokaisen presidentin kohdalta,
K.J. Ståhbergistä Sauli Niinistöön. Samalla hän virkamiehenä ja asioita tuntien pystyi
kertomaan jotain asioiden
taustoistakin ja yleisistä, maatamme koskevista asioista kyseisinä aikoina.
Aaro Monthan on eläkkeellä
oleva sosiaalivirkailija. Hän on
asunut Varkaudessa 60 vuotta.
Hän kertoi halunneensa Varkauteen tultuaan tutustua paikkakunnan historiaan, etenkin
sisällissotaan ja myöhemmin
v. 1922 Pieksämäeltä Varkauteen muuttaneeseen Onni
Hiltuseen, joka oli tarkoin
seurannut Varkauden v:n 1918
tapahtumia.
Luennon aiheena oli Onni
Hiltunen - unohdettu valtiomies. Onni Hiltunen syntyi
Jyväskylässä v. 1895. Kansakoulun käytyään hän työskenteli rautatietyömailla, viimeksi
vuoteen 1920 Pieksämäellä.
Sieltä hän siirtyi Varkauteen
ensin kauppa-apulaiseksi
OTK-laiseen osuusliikkeeseen
ja toimi myymälänhoitajana v.
1922-1930. Hän suoritti Koulutusosuuskuntien keskusliiton
osuuskauppakoulun v. 1926.
Sosialidemokraattisen lehden
toimistonhoitajana hän toimi
1931-1946. Jo Pieksämäellä
hän oli osallistunut ammattiyhdistys- ja nuorisoliitto- sekä
puoluejärjestön toimintaan.
Ne kaikki jatkuivat Varkaudessakin. Aktiivisena toimijana
hän eteni kunnallispolitiikassa

Ravintola

TYYSKÄNHOVI
Wredenkatu 4
puh. 040 717 8491

niin, että kun Varkaus sai
kauppalanoikeudet v. 1929,
niin Hiltunen toimi järjestelytoimikunnan keskusvaalilautakunnassa.
Hän oli myös perustamassa
v. 1931 Varkauden työväenopistoa ja oli jäsenenä v. 1932
perustetun Varkauden ev.lut seurakunnan kirkollisissa
elimissä.
SDP:n kansanedustajaksi Onni Hiltunen valittiin
21.10.1930. Se toiminta
päättyi 19.2.1962. Vuodet
1944-1946 hän toimi Suomen
Sosialidemokraattisen Puolueen puheenjohtajana. Valtiovarainministerinä hän toimi
v. 1944-1951 neljä eri kertaa,
sekä kauppa- ja teollisuusministerinä muutaman kuukauden. Pääministerin sijaisena
hän toimi 1958-1959. Lisäksi
hän toimi II kulkulaitosten

ja yleisten töiden ministerinä,
II sosiaaliministerinä ja kansanhuoltoministerinä. Hän
toimi Kansaneläkelaitoksen
johtajana 1951-1961.
1960-luvun puolivälin jälkeen Onni Hiltunen ei enää
osallistunut Varkauden poliittiseen toimintaan, vaikka
asuikin täällä. Hän kuoli v.
1971 ja on haudattu Könönpellon hautausmaalle. Hänen
hautakivessään lukee Valtiovarainministeri. Hänelle järjestettiin valtiolliset hautajaiset.
Onni Hiltunen, valtiomies, on
kotipaikkakunnallaan täysin
unohdettu.
–Hänen syntymästään tuli
26.11.2015 kuluneeksi 120
vuotta. Kyllä hän olisi huomioimisen ansainnut! toteaa
Aaro Monthan.
Sirpa Ollikainen

Kuva: Sirpa Ollikainen

Kuva: Ari Kankkunen

Sosiaalineuvos Aaro Monthan.
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