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Kultainen ansiomerkki Jarmo Ikoselle

J

Tulossa juhlavuosi:

Suomi 100 vuotta
R

unsaan kolmen vuoden
kuluttua viettää Suomineito pyöreitä vuosia, eli
ensimmäinen satanen täyttyy.
Varmaan jo nyt on suunnitelmia vireellä siitä, kuinka eri
tahot maamme juhlapäivää
tulevat viettämään. Silloin
lienee eduskuntatalon remontti valmis, ja ensi keväänä valittavat kansanedustajat
voivat pitää juhlaistuntoja ja
säätää lakeja hienossa perinteikkäässä talossa. Varmaan
kolmen ja puolen vuoden aikana saadaan peruskorjausta
tarvitsevat koulut, päiväkodit
ja muutkin julkiset tilat korjatuiksi, ainakin homeesta
vapaiksi. Näissäkin paikoissa
juhlitaan Suomen syntymäpäivää, kuka milläkin tavalla.
On myös kotiseutuyhdistyksillä omat haasteensa
kunnostaa toimipaikkansa
ja muotoilla ohjelmansa satavuotiaan juhlittavan arvon
mukaiseksi. Kunnostukset
saattavat olla haastavia myös
siksi, että rahaa on niukalti
käytössä. Mielestäni koko

kotiseututoimijoiden kentän
tulisi aloittaa valmistautuminen juhlavuoteen vaikkapa lisäämällä omaa varainhankintaasa, sillä valtion ja kunnan
kassarahat saattavat huveta,
jos kaikki hometalot kunnostetaan ennen juhlapäivää.
Avustusten varaan ei voi
juhlimista järjestää. Varkaudessa eri tahojen yhteistyön
tavoitteena tulisi olla se, että
tänne saataisiin valtakunnallinen tapahtuma, jonka
teemana olisi ‘Suomi 100
vuotta’. Millainen tapahtuma
se sitten olisi, sitä kannattaa yhdessä pohdiskella, ja
ajoissa.
Warkaus-seura ry:llä on nyt
pohdinnassa työllistävä pihatalkookausi. Tavoitteena on
kevään ja kesän aikana saada
keittiöpuutarha perustetuksi
ja aita maalatuksi!
Hyvää kevättä !
Raimo Sikanen
Warkaus-seura ry:n
puheenjohtaja
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Kesken flunssan ja
kuumeen koiton sain ystävältäni puhelinsoiton:
Pistäpäs paperille muutama täppi,
tee pitkästä aikaa vaikka keväträppi!
Olkoon menneeksi, yrittää voisi,
valoa elämään kevät taas toisi.
Syksy ja talvi jos synkäksi veti,
se miinusta mieliin heilautti heti.
Helpot ei kaupungissa
elämisen ajat,
talous on ahtaalla, asettaa rajat.
Toivoa, sitkeyttä, ihmisille työtä
Varkauteen tarvitaan kevään myötä.

armo Ikoselle luovutettiin Warkaus-seura ry:n
kevätkokouksessa 13.3.2014
Varkaus-seura ry:n esityksestä Suomen Kotiseutuliiton hallituksen myöntämä
Kultainen ansiomerkki ja
Kunniakirja tunnustuksena
osallistumisesta pitkään ja
ansiokkaasti kotiseututyöhön
ja järjestötoimintaan. Kultaisen ansiomerkin ja Kunniakirjan luovuttivat Suomen
Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo sekä
Warkaus-seura ry:n puheenjohtaja Raimo Sikanen ja
sihteeri Eija Sutinen.
Warkaus-seura ry:n jäsenenä Jarmo Ikonen on ollut 48
vuotta, ja rahastonhoitajana
33 vuotta. Varkaus-seura
ry:n kunniajäseniksi hänet
kutsuttiin v. 2006 ja v. 2007
hänelle luovutettiin Suomen
Kotiseutuliiton Harrastusmitali.
Haastattelun otsikkona
Piippujen Ympärillä lehdessä
v. 2005 oli Kotiseututyö elämäntapana. Niin se on ollut
sen jälkeenkin, kun hän jättäytyi pois johtokuntatyöskentelystä. Aktiivijäsenyys on
jatkunut mm. osallistumalla
kokouksiin, retkiin, erilaisiin
projekteihin ja talkoisiin.

Kultaisen ansiomerkin saaja Jarmo Ikonen ja hänen vaimonsa Toini sekä merkin luovuttajat Riitta Vanhatalo (vas.), Raimo Sikanen ja Eija Sutinen.
Viimeksi Jarmo Ikonen osallistui Kotiseutukeskuksen
kunnostustalkoisiin kuluvan
vuoden helmikuussa.
Vanha sanonta kertoo: Jokaisen menestyvän miehen
takana on Nainen. Se pitää
paikkansa tälläkin kertaa.

Warkaus-seura ry luovutti
yhteiset onnittelukukkaset
Toini ja Jarmo Ikoselle.
Kiitos, Jarmo Ikonen,
merkittävästä toiminnastasi
Varkaus-seurassa / Warkausseurassa. Toivomme yhteistyömme jatkuvan edelleen.

Warkaus-seura ry onnittelee
Jarmo Ikosta hänelle myönnetystä Kultaisesta ansiomerkistä ja Kunniakirjasta.
Teksti ja kuva:
Sirpa Ollikainen

Kotiseututyökin 2020-luvulle!
toteaa Riitta Vanhatalo

S

uomen Kotiseutuliiton
toiminnanjohtaja Riitta
Vanhatalo aloitti työskentelynsä Kotiseutuliitossa
1.9.2013. Tosin jo elokuussa
hän oli osallistunut mm.
Kotiseutuliiton Valtakunnallisille Kesäpäiville Seinäjoella.
Riitta Vanhatalo on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta
Pyhäjokilaaksosta Kärsämäeltä. Opiskelunsa hän aloitti Oulussa tavoitteenaan
äidinkielen opettajan ura.
Se ei kuitenkaan tuntunut
oikealta valinnalta, joten
hän vaihtoi Jyväskylään
opiskelemaan puheviestintää. Koulutukseltaan hän
on filosofian maisteri, ja
työn alla on puheviestinnän
alan väitöskirja Tampereen
yliopistoon verkostoviestinnästä. Nykyisin hän asuu
Kirkkonummella.

On tartuttava toimeen,
etsittävä uutta, uskottava:
Vielä on tulevaisuutta.
Sillä joskus se loppuu,
tuo sade ja räntä
joten vaikka hakaneulalla:
Pystyyn häntä!
Paula Pulliainen
P:S:
Ei tästä oikein räpiksi ole,
kun tuli vain pelkkää riimiä.
Niin se vain on, että oikeaan räppiin
tarvitaan kunnon tiimiä!

Kuva: Juhani Valtola

Työelämässä Riitta Vanhatalo toimi viimeksi yli 20
vuotta Yleisradiossa, jossa
hän työskenteli kulttuuriohjelmien tuottajana ja
vastasi kulttuuriohjelmien
tuotannosta ja kehittämisestä eri medioissa.
Kun Riitta Vanhatalo oli
nähnyt ilmoituksen Suomen
Kotiseutuliitossa aukiolevasta virasta, hän kiinnostui
tehtävästä, haki sitä ja hänet
valittiin. Hän kertoi olleensa
kiinnostunut järjestötyöstä,
jossa toimitaan yhdessä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Myös Suomen
Kotiseutuliiton arvomaailma vastasi hänen omaksumaansa. Kotiseututietoisuus
hänelle oli syntynyt jo koulussa opettajan välittämänä.
Varsinkin juhlien valmisteluissa perinteet olivat tulleet
esille mieleenpainuvasti.
-Työtehtäviin ja työkenttään tutustuminen vie oman
aikansa, toteaa Riitta Vanhatalo.
Kuluneina kuukausina hän
on todennut, että kyseessä
on voimakas ja vahva liitto,
jossa kaikilla jäsenjärjestöillä
on samat arvot, tärkeäksi
koettu kotiseutu ja voimakas
kotiseutu-identiteetti. Syysja kevätkokouksiin osallistuessaan hän kertoo huomanneensa, että yhdistyksissä on
runsaasti eri alojen asiantuntemusta ja kokemusta.
Myös ryhmissä toimiminen
on tuntunut luontevalta.

Kotiseutuliike maassamme
alkoi jo 120 vuotta sitten.
Suomen Kotiseutuliitto on
65-vuotias. Perusasiat ovat
säilyneet samoina, mutta
jäsenjärjestöjen tarpeet ovat
muuttuneet. Samoin toteuttamistapojenkin pitäisi
muuttua.
Työssään Riitta Vanhatalo
kokee tärkeäksi ihmisiin
tutustumisen, ‘kasvokkain
kohtaamisen’. Sitä hän tavoittelee mm. osallistumalla kaikkiin kevätkaudella
pidettäviin maakuntakokouksiin. Samalla hänen
tarkoituksessa on tuoda
Suomen Kotiseutuliittoa ja
sen toimintaa tutummaksi
jäsenistölle, sekä saada syntymään vuorovaikutusta.
Riitta Vanhatalo toteaa, että
tällaisen toiminnan myötä
näkemykset ja ajatukset
tulevista tehtävistä konkretisoituvat, kun kokemus
lisääntyy.
Useissa yhdistyksissä jopa
jäseneksi liittymisessä on
pelko vastuutehtäviin joutumisesta. Jäsenistö ikääntyy.
Nuoremmat kokevat jopa
sanan kotiseututyö vieraaksi
tai eivät edes tunne sitä.
Nuorille ja keski-ikäisillekin
on Riitta Vanhatalon ajatuksen mukaan viestittävä
heidän omalla kielellään ja
heidän omalla tavallaan, siis
sosiaalisessa mediassa. Sinne
siis tietoa niin Kotiseutuliitosta kuin kotiseutuyhdistyksistäkin. Tunnettavuus

Suomen Kotiseutuliiton
toiminnanjohtaja Riitta
Vanhatalo.
ja toiminta leviävät sosiaalisen median kautta. Riitta
Vanhatalo on itse innokas
Facebookin käyttäjä.
Puheenjohtaja Raimo Sikanen kysyi hallituksen
kokouksessa, jossa pohjoispohjalainen toiminnanjohtajakin oli läsnä, häneltä:
”Jäikö mitään iltapäivästä
kotiinviemisiksi?” Riitta
Vanhatalo vastasi:
”Kun kokouksessa joku
sanoo, että pitäisi tehdä …
Niin se tehdään välittömästi,
eikä siirretä tuonnemmaksi.
Tuon koin savolaisen ja
varkautelaisen hallitustyön
vahvuudeksi!”
Teksti ja kuva:
Sirpa Ollikainen

