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Tunnustuksia kotiseututyöstä

Kuva: Eemeli Leskinen

Itsenäisyyspäivän Juhlalounaalla
Kotiseutukeskuksessa Ravintola
Tyyskänhovissa luovutti Warkausseura ry ansiomerkit ja kunniakirjat kahdelle jäsenelleen.

Warkaus-seura ry:n
talous halinnassa

M

arraskuussa seuran hallitus
tarkasteli tulojaan ja menojaan ennen syyskokousta tapansa mukaan huolellisesti.
Tulos oli miellyttävä yllätys, sillä
olemme nyt siinä tilanteessa, että
yhdistys on täysin velaton. Olemme
päättäneet myös siirtyneet uuteen
aikaan tietojen käsittelyssä, sillä
olemme hankkineet Varkauden Kotiseutukeskukseen tietokoneen sekä
muun laitteiston nykypäivän tarpeita varten. Ne olimme jo ehtineet
maksaa ennen kuin saimme tiedon
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten
liiton myöntämästä muutaman
satasen avustuksen saamisesta. Kuitenkin rahan käytössä tulee aina olla
tarkkana, sillä talo tarvitsee jatkuvaa
huolenpitoa.
Samassa kokouksessa, jossa iloitsimme taloutemme tasapainosta,
tuli ilmoitus, että Kotiseutukeskusessa 16 vuotta ravintolayrittäjänä
toiminut Terttu Tolvanen aikoo
siirtyä eläkkeelle. Uuden yrittäjän

etsintä alkoi. Onhan Tertun päästävä eläkkeelle pitkän työrupeaman
jälkeen!
Minun eläkepäiväni tätä kirjoitettaessani kuluu mökillä puuhastellen
Seija -myrskyn kaatamien puiden
kimpussa. Pikku pakkanen vahvistelee jäätä kovalla jyminällä. Ei
kuitenkaan ole menemistä jäälle,
vaan kalat on pyydystettävä pakastimesta. Perinteistä joulua vietämme
mökillä, ja sitä täytyy valmistella
huolella. Kinkku paistetaan savusaunassa perinteisen rituaalin
mukaisesti.
Parhaat kiitokset kaikille, joiden
toimesta tämä sivu on saatu tehdyksi Sinun Savon lukijoille koko
vuoden ajan.
Hyvää joulua ja onnellista uutta
vuotta!
Tavataan tammikuussa 2014.
Raimo Sikanen
Warkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

Riitteinen peitto, jota joki
turhaan yritti harteilleen asettaa,
laskee mäkeä rannan kivikkoon.
Palelevana puhaltaa huurteen, joka
tarttuu lehdettömiin oksiin.
Heijastaa valot tuhansina heleinä huokauksina,
kuin lavastaakseen näyttämön.
Se kutsuu pysähtymään hyiselle helmalleen,
hengittämään rauhallista raikkauttaan,
laskemaan laineilleen kiireen kaarnalaivat.

Kuva: Riikka Salminen

Joulumielen tutut sävelet sormissasi
nosta oksalleen enkeli,
joka helmat hulmuten tanssii.
Seiso lämpimässä ja hymyile
unohdettujen kiireiden vapautusta.
Mirka Oinonen
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Suomen Kotiseutuliiton myöntämä hopeinen ansiomerkki ja siihen
kuuluva kunniakirja luovutettiin
Matti Reijoselle. Hän oli apulaiskaupunginjohtajana virkansa puolesta mukana kaikissa neuvotteluissa,
kun kaupunki lahjoitti omistamansa suojelukohteeksi määritellyn
Tyyskän kiinteistön Varkaus-seura
ry:lle v.1992 kotiseutukeskukseksi.
Rakennukset oli kunnostettava perusteellisesti. Näissä neuvotteluissa
ja työsuunnitelmien laatimisessa
oli Matti Reijonen myös mukana.
Myöhemminkin hän osallistui
Varkaus-seura ry:n toimintaan aina
tarvittaessa niin virkansa puolesta
kuin yksityishenkilönäkin.
Eläkkeelle jäätyään Matti Reijonen
liittyi yhdistyksen jäseneksi ja v.
2009 hänet valittiin johtokuntaan,
jonka jäsenenä jatkaa edelleen.
Aktiivisesti hän on osallistunut eri
projektien toteuttamisiin, joista
viimeisin on toiminta sääntöjenuudistustoimikunnassa.
Varkaus-seura ry:n myöntämä
Suomen Kotiseutuliiton pronssinen ansiomerkki ja siihen kuuluva

Terttu Tolvanen ja Matti Reijonen mitalinsa saaneina.
kunniakirja luovutettiin keittiö- seura ry on pitänyt kaikki kokoukmestari Terttu Tolvaselle. Hän sensa ja järjestämänsä tapahtumat
aloitti ravintoloitsijana Ravintola Kotiseutukeskuksessa yhteistyössä
Tyyskänhovissa Kotiseutukeskuk- Ravintola Tyyskänhovin kanssa. Yhsessa 15.03.1998, ja jää eläkkeelle teistyö on toiminut hyvin tuloksin.
31.01.2014, joten yhteistyötä itseKiitokset yhteistyöstä ja onnentoinäisenä yrittäjänä Varkaus-seura ry:n votukset molemmille ansiomerkin
kanssa kertyy lähes 16 vuotta.
saaneille. Toivomme yhteistyön
Ravintola Tyyskänhovi on tunnet- jatkuvan edelleenkin.
tu lounasravintolana maukkaista
Ansiomerkkien ja kunniakirjojen
kotiruuistaan sekä suosittu per- luovuttajina toimivat Warkaus-seura
hejuhlien ja erilaisten kokousten ry:n puheenjohtaja Raimo Sikanen,
pitopaikka. Tarjoilu on suunniteltu varapuheenjohtaja Sirpa Ollikainen
asiakkaiden toiveiden mukaiseksi, ja sihteeri Eija Sutinen.
ja se on todettu maukkaaksi ja ammattitaidolla valmistetuksi. Varkaus- Sirpa Ollikainen

Sotiemme veteraani juhlimassa
Suomen itsenäisyyttä

S

aatuaan kutsun Tamperetalossa vietettävään Itsenäisyyspäivän Juhlakonserttiin,
Kahvitilaisuuteen ja Vastaanotolle
oli sosiaalineuvos suhtautunut asiaan
tyynesti ja arvostavin mielin. Hänellä
oli tiedossa, että kuluvana vuotena
tilaisuuteen kutsutaan yli 100 sotiemme veteraania ympäri maata.
Kutsu kädessään hän totesi olevansa
nyt yksi heistä. Sosiaalineuvos Aaro
Monthan on Varkaus-seuran pitkäaikainen jäsen.
Pohtiessaan mahdollisia syitä kutsutuksi tulemiseensa vierähtivät
ajatukset muisteluksiin, hänen veteraanitoimintansa juurille. Hän
oli ollut 14-vuotias, kun naapurissa
poikansa kanssa asuvan leskeksi jääneen Miinan poika joutui lähtemään
sotaan ja kaatui lähes ensimmäisissä
taisteluissa. Kyläläiset veivät Miinalle sitten polttopuita, Talvisodan
hengen mukaisesti. Aaron isä oli
kehottanut poikia pilkkomaan puut,
ja pojat olivat sen tehneet. Tästä Aaro Monthan katsoo veteraanityönsä
alkaneen. Toisen ihmisen auttamista
se on ollut ja enenevässä määrin
tulee olemaan. Tätä työtä tekevät
niin veteraanit kuin kaikki jotka sitä
haluavat tehdä, myös kunta ja valtio
omalta osaltaan.
Sotilaspuvun Aaro Monthan puki
päälleen 18-vuotiaana, ja osallistui
sotaan kaksi ja puoli vuotta toimien
viestimiehenä ja pataljoonan komentajan lähettinä.
Kun Varkaudessa veteraanit rupesivat kokoontumaan, oli Aaro Monthan mukana. Hän toimii nykyisinkin Varkauden Rintamaveteraanit
ry:n puheenjohtajana ja on myös
Pohjois-Savon Rintamaveteraanien
piirihallituksen jäsen sekä Rintamaveteraaniliiton hallituksen varajäsen.

Kuva: Sirpa Ollikainen

Sosiaalineuvos Aaro Monthan.
On tässä meriittiä riittävästi kutsuun
Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuteen!
Tiettyyn kellonaikaan oli oltava
Tampere-talolla ja todistettava kuvallisella henkilötodistuksella kaksi kertaa henkilöllisyytensä ennen sisään
pääsyä. Odottelutilassa oli kadetteja
auttamassa ja airuita veteraaneja
kuljettamassa. Tämä olikin tarpeellista, sillä veteraanien keski-ikä on
90 vuotta, jolloin monelta on kunto
jo heikentynyt. Presidentti Sauli
Niinistön ja rouva Jenni Haukion
kättelyä odottavia oli vielä opastettu:
Sisään mennään parijonossa. Kätellessä sanotaan vain oma nimi, ei
mitään muuta. Mitään vuorolistaa ei
ollut, parijono muodostui itsestään.
Kaikkia varrmasti jännitti, ainakin
vähän. Aaro Monthan ei myönnä
jännittäneensä. Hän totesi, että
työelämässään sosiaalitoimessa hän
joutui keskustelemaan paljon, erilaisten ihmisten kanssa ja erilaisista
asioista. Siinä ei saanut eikä voinut
jännittää.
Konserttisaliin veteraanit oli opastettu omille paikoilleen. Aaro Monthan kertoi saaneensa paikan aivan

presidentti Halosen takaa. Siitä
näki ja kuuli hyvin. Konsertti oli
upea, hän muistelee. Erityisesti hän
oli ihaillut nuorta orkesterinjohtajaa
tämän taidokkaan työskentelyn ja
soitannon hallinnan vuoksi. Viimeisenä esityksenä yhdistetty nuorten
laulajien kuoro sai silmät kostumaan,
juhlija kertoo, ja jatkaa, että hänestä
nuoret esiintyjät ja veteraanit kuulijoina oli herkistävä yhdistelmä.
Kahvitilaisuudessa Ravintola Fuugassa veteraanit istuivat pyöreissä
pöydissä. Aaro Monthanin pöydässä
isäntänä oli toiminut Eduskunnan
puhemies Eero Heinäluoma. Seurustelu oli ollut vapaamuotoista
ajatusten vaihtoa.
Kahvittelun jälkeen seurasi vastaanotto Sorsapuistosalissa. Siellä
olivat kaikki kutsun vastaanottaneet
vieraat, joita oli paljon. Tarjolla
oli juotavaa ja pientä makeaa ja
suolaista. Väki liikkui ja keskusteli,
joten sorina oli melkoinen. TV:stä
ja lehdistä tutuiksi tulleita kasvoja
oli runsaasti, mutta tuttaja vähän.
Aaro Monthan sanoi keskustelleensa
kansanedustajamme Kari Rajamäen
kanssa, ja että keskustelun aikana Rajamäen puhelimeen oli tullut viesti
ulkona tapahtuvasta mellakoinnista.
Mitään julkista tiedotusta asiasta ei
annettu.
Jälkimietteinään Aaro Monthan toteaa nauttineensa paikalla olemisesta,
ohjelmasta ja vapaasta tunnelmasta.
Hän kertoo hänestä tuntuneen siltä,
että tilaisuus oli erityisesti sotiemme
veteraaneja kunnioittava. ”Tämä oli
henkisesti kantava tilaisuus tuleville
päiville. Olen saanut kokea sen, olen
kuin etuoikeutettu.”
Keskustelusta muistiinmerkinnyt
Sirpa Ollikainen

