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Tavoitteena Muutos
- NOKKA TUULEEN!

Eräs kesäretki

M

eillä oli tilaisuus olla erään
ryhmän mukana hyvin
järjestetyllä risteilyllä Laatokalla ja Äänisellä. Matka Pietariin
taittui bussilla läpi kauniin kesäisen
Karjalan kannaksen. Pietarista
nousimme Konstantin Korotkov
-nimiseen laivaan, jolla suoritimme
upean suviristeilyn Nevaa pitkin
Laatokalle ja edelleen Syvärin kautta
Ääniselle. Reitille mahtui paljon
nähtävää, mm. maailman kauneimpien saarten joukkoon lukeutuva
Valamon saariryhmä sekä Unescon
maailmanperintölistalle kuuluvat
ainutlaatuiset Kizhin puukirkot.
Petroskoista käännyimme paluumatkalle, ja tutustuimme Valamon
luostariin. Oli merkillepantavaa,
kuinka perusteellinen remontti
oli käynnissä lukuisissa kirkoissa,
tsasounissa ja muissa luostarin
vanhoissa rakennuksissa. Saaren
luonto on säilynyt koskemattomana, ja samoin myös sen vanha
puusto. Turistien määrä Valamossa
on todella suuri, sillä isot laivat
kuljettavat vierailijoita päivittäin
Pietarista ja Sortavalasta. Ihmiset
jättävät liikkuessaan luontoon
omat, sitä kuluttavat jälkensä.
Kizin saaren vanhat puukirkot
ja rakennukset houkuttelevat

matkailijoita ympäri maailmaa
ihailemaan rakennusperinteen taitoja. Saaren pääkirkkoa saneerataan
täysin käsityönä tarkan valvonnan
alla. Mestarit veistävät kattopaanut haapapuusta, ja asettavat ne
paikoilleen ilman nauloja. Kaikki
saaren puurakennukset on tarkoin
vartioitu myös tulipalojen varalta,
sillä olisi mittaamaton vahinko, jos
tuli pääsisi alueen tuhoamaan.
Laiva pysähtyi viiden päivän
aikana eri paikoissa ja matkaajat
saivat tutustua reitin varrella oleviin
lukuisiin kyliin. Mukana matkalla
oli myös asiantuntijoina arkkipiispa
Jukka Paarma ja eversti Sampo
Ahto, joka kertoi mm. Syvärin
sodanaikaisista tapahtumista molempien puolien näkökulmasta.
Laivan oma taiteilijaryhmä esiintyi ja viihdytti matkustajia. Mukana
olivat myös suomalaiset Kuunkuiskaajat ja Viktor Klimenko.
Laiva oli erinomainen, miehistö
ystävällistä ja ruoka hyvää. Pietarista
palasimme kotiin bussilla. Matkasta
jäi hyvät muistot.
Hyvää kesänjatkoa kaikille lukijoille!
Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n puheenjohtaja

RUNO MAURI MÄYRÄKOIRASTA
(Mauri eli 17-vuotta)
Kesä mulle koiralle
on kiusausten aikaa,
joka kiven murikka
kun kaveria kaipaa.

Pian silmät sulkeutuu
oi unten valtakunta,
puissa kasvaa makkaroita
eikä sada lunta.
Helka Haukka

Virikkeitä mulla on
on nallukat ja pallo,
palloa kun potkitaan
vaarassa on kallo.

Kuva: Sinun Savo

Emäntäni rakastus,
se ruoka-ajat muistaa,
mennään poika lenkille
ovelta se huikkaa.
Olen tullut vanhaksi
vasen jalka vippaa,
hampaat käyneet harvaksi
ei vanha meno diggaa.
Särkylääke iltaisin
ja Vademecum suuhun,
sitten hyppään sängylle
ja katselen vain kuuhun.
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Kaupunkimme katukuvaa piristää
kuluvana kesänä näyttely, joka on
Taidekartta ry:n, kuuden enolaisen
taiteilijan toteuttama. Yhteisenä
teemana on Muutos. Sitähän meistä
jokainen elämäänsä toivoo, ja sitä
me varkautelaiset toivomme myös
kotikaupungillemme.
Kotiseutukeskuksen pihassa ja
aidan ulkopuolella on kuvataiteilija
Helena Vartiaisen teoksia, joiden
nimi on Nokka tuuleen. Sama nimi
on hänen teoksillaan Pehessaaren
aidassa ja Varkaussaaren terassin
aidassa.
Kun ohikulkija näkee nuo teokset, hän todennäköisesti ohittaa
ne hauskoina koristeina sijoituspaikoissaan. Sellaisilta ne vaikuttavatkin, aivan kuin valko- tai
punasiipiset linnut, joilla on mustat
siivenkärjet, olisivat levähtämässä
tai lentoon lähdössä.
Helena Vartiainen, teosten tekijä,
kertoo käyttäneensä värityksessä
Karjalan värejä, siis valkoista, mustaa ja punaista. Hän myös kertoo
teoksissaan olevan vaikutteita luoteisrannikon intiaanien maalauksista, joihin oli tutustunut USA:n

Kuva: Sirpa Ollikainen

Nokka tuuleen Kotiseutukeskuksen piharakennuksen seinässä.
vierailullaan. Kotiseutukeskuksen
linnut ovat valkeita, ja niiden siiven
kärjet ovat mustia, mutta taustarakennus on punainen.
Jokainen katsoja tulkitsee näkemänsä omalla tavallaan. Kaikilla
meillä ihmisillä on haaveita ja
unelmia, joiden toivoisimme ainakin osittain toteutuvan. Niin on
myös kotikaupungillamme. Toivon
näiden lintuteosten vahvistavan
meidän teoksia katselevien omia ja
yhteisiä toiveitamme, myös niiden
toteutumisella, sekä nostavan niitä

yhä ylemmäksi, kuten linnutkin
nousevat.
Sirpa Ollikainen
Taidekartta Varkaudessa -oppaita
saa mm. Varkauden museoista tai
www.varkaus.fi/museot. Oppaassa
esitellään kaikki 12 taideteoskohdetta. Siinäpä mainio kierros mielihyvää
tuovalle päiväkävelylle, jota täydentää vierailu taidemuseolla! Näyttely
on esillä 31.5.-8.9.2013.

Vain muutos on pysyvää

V

iime aikoina on ollut havaittavissa, että tummia
pilviä on alkanut kasautua
myös ”kolmen A:n priimuksen”
Suomen ylle. Velkaantuminen on
jatkunut, vienti supistunut ja työttömyystilastotkaan eivät ole juuri
kaunistuneet. Mutta ihmekös tuo,
sillä onhan hyvinvointimme selkäranka, teollinen tuotanto tiiviissä
”napanuorassa”muun Euroopan ja
maailman talouden kanssa. Meillä
ei toisin sanoen ole syytä liiemmin
pullistella hyvinhoidetulla taloudella ja ruusuisilla tulevaisuuden
kuvilla, sillä historia kirjoitetaan
joka päivä uudelleen, sen ovat
helleenit jo osoittaneet, eikä peruutuspeiliin katsomalla voi ajaa
kovin pitkälle eteenpäin. Mutta kun
kansantalous tökkii, se valitettavasti
tuntuu ja näkyy myös paikallisessa
elämän menossa, sen on myös
kotikaupunkimme ja sen asukkaat
saneet tuntea viime vuosina erilaisten leikkausten, investointien
vähenemisen ja työttömyyden tuoman taloudellisen epävarmuuden
muodossa. Vaikeutta paikallisesti
lisää vielä valitettavasti se tosiasia,
että keinot tilanteen korjaamiseksi
ovat koko ajan supistuneet, eikä
uudet kehittämistoimet ainakaan
vielä ole tuoneet lievennystä saati
uusia ”ruokahampaita” tilanteen
korjaamiseen.
Pientä valon pilkahdusta kun-

tapuolelle on ehkä antamassa se
signaali, että kuntauudistus kaikesta
huolimatta näyttäisi nyt olevan
menossa eteenpäin, kiitos napakan
kuntaministerin, vaikka hämmentäjiä asialle näyttää löytyvän niin hallituksen sisältä kuin sen ulkopuoleltakin. Suomi vain valitettavasti on
muutamaa isohkoa kaupunkiseutua
lukuun ottamatta kovin harvaan
asuttu ja se tosiasia tuo palvelujen
tasapuoliseen tarjontaan kaikissa
osissa maata oman vaikeusasteensa.
Keski- Savon osalta on pakko todeta, että täällä ei ainakaan kuntia voi
syyttää asian kanssa hätiköinnistä,
sillä kaikki näyttää tapahtuvan vasta
pakon ja taloudellisten tosiasioiden
edestä, mutta parempi myöhään
kuin ei ollenkaan. Onneksi Varkaudessa on havaittu, että varmin tae
hyvään lopputulokseen, oli se sitten
mikä tahansa, on omien asioiden
kuntoon saattaminen ja huolellisesti
valmisteltu, yhteisesti hyväksytty
kaupunkistrategia. Riittävä ennakointi ja eri vaihtoehtojen huomioonottaminen takaavat parhaan
lopputuloksen myös kuntaliitoksien
tullessa ajankohtaisiksi.
Kaupunkistrategia ponnistaa tulevaisuuteen niistä lähtökohdista,
jotka meillä on tänä päivänä. Mutta
kuten strategian valmistelijat ovat
todenneet, hyvä strategia lähtee 2030% nykytilasta ja 70-80% tulevasta. Nykytilan me tiedämme, mutta
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vaati luovuutta, rohkeutta ja näkemystä rakentaa tulevaisuutta, josta
meillä on vain kalpea aavistus, jos
nykyoloissa sitäkään. Siksi tarvitaan
erilaisia vaihtoehtoisia ”polkuja”,
joita etenemällä voidaan tavoitteiden toteutumista arvioiden kurssia
tarpeen vaatiessa korjata. Strategian kannalta on siis ensiarvoisen
tärkeää, että välitavoitteet ovat
riittävän konkreettisia ja oikeisiin
mittasuhteisiin resursseihin nähden
asetettuja. Toisaalta hirttäytyminen
vanhoihin hokemiin ja uskomuksiin, joilla ei reaalimaailman kanssa
ole mitään tekemistä, kannattaisi
hylätä, sillä se mikä toimi vielä
kymmenen vuotta sitten, ei enää
välttämättä toimi tänä päivänä (
esim. lentoliikenteen tukeminen).
Kaukana ei ehkä ole kuntapuolellakaan se aika, jolloin toimijoilta
edellytetään elinikäisen työuran
lisäksi myös työpanosta tavoitteiden
saavuttamiseksi ts. tulos tai ulos periaatetta. Uudentyyppinen ajattelu
edellyttää myös jämäkkyyttä poliittisten päättäjien enemmistöltä,
joskin tilanne Varkaudessa näyttää
tulevaisuudessa kovin yksinkertaiselta, kunhan muutama kristillinen
tai entinen sellainen vielä loikkaa
demareihin. Meillä kun ei ole
tapana poiketa ryhmäpäätöksistä
toisin kuin eduskunnassa.
Herra Hermanni

