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Talkootyön voimannäyte

T
Toimintaedellytykset
kunnossa
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arkaus-seura ry:n omistamassa vanhassa talossa tehty remontti antaa
entistä paremmat mahdollisuudet
ravintola-, pitopalvelu- ja juhlatoiminnalle. Seuran taloudelle Ravintola Tyyskänhovin vuokratulo on
merkittävä osa muun oman varainhankinnan lisäksi. Jatkuva talousseuranta ja kunnostussuunnitelmat
antavat seuralle turvallisen pohjan
pitää huolta arvokkaasta vanhasta
kiinteistöstä. On kuitenkin mustettava, että seuralla ei ole tällä hetkellä
mitään julkisia avustuksia.
Pihapiirin kunnostus yhteistyössä
vuokralaisten kanssa keittiöpuutarhoineen on keväällä ajankohtainen
toimenpide. Koko Kotiseutukeskuksen piha-alue rauhoitetaan
autoliikenteeltä huoltoajoa lukuun
ottamatta. Näin saadaan rauhallinen pihapiiri keskellä kaupunkia juhlapitoja ja pihatapahtumia
varten.
Warkaus-seura ry:llä on suunnitelma uusia piharakennuksen
katto ja maalata päärakennus
ulkopuolelta. Näihin on haettu
museovirastolta avustusta, mutta
ken tietää, miten rahanjaossa käy.
EU-avustukset muuttuvat myönteisesti siten, että Euroopan unionin
rakennerahastokaudella 2014-2020
rahoitusta myönnetään maaseutuhankkeiden lisäksi myös kaupunkialueiden kansalaistoimijalähtöiseen
kehittämiseen – siis kaupunkien
kotiseututyöhön. Tämä kanava avaa
mahdollisuudet myös Warkaus-seura ry:n maalaus- ja kattoremonttiin.
Nämä polut tutkitaan tarkkaan.
Hyvää kevättä!
Tutustukaahan uudistettuun Kotiseutukeskukseen ja sen palveluihin!
Raimo Sikanen
Warkaus-seura ry:n puheenjohtaja
Kuva: Kullervo Hirvonen

- Hyvää Ystävänpäivää!
- Eihän tänään ole ystävänpäivä!
- Meillä on, joka päivä,
vaikka siitä ei puhuta.
Ei ystäviä etsitä
tai löydetä.
Ei valita tai hylätä.
Heidät saadaan lahjana.
Lainaksi.
Määräajaksi vain.
Ulla Hirvonen

orstaina 5.2. saapui ensimmäinen talkooporukka Kotiseutukeskukseen. Tolvasen
Terttu oli sovitusti hoitanut oman
osuutensa talon tyhjennyksestä.
Ehkä pientä hämmennystäkin oli
ilmassa, mutta se muuttui nopeasti
tekemiseksi kun työnjako puheenjohtajan toimesta oli hahmoteltu.
Osa porukasta meni raivaamaan
kellaria, osa aloitti keittiön purkamisen, osa kävi uudistettavien
pintojen kimppuun. Lopulta ryhmä
itseohjautui ja toisia ryhmiä autettiin kun kohdalle satuttiin.
Ryminää riitti ja nopeasti alkoi
pihalle tuotu kaatopaikkalava täyttyä! Keittiön ruokakomeron hyllyt,
keittiön kaapit, tiskipöytä, tiskikone, tiskialtaat, hyllyt, vanha hella
jne. hävisivät nopeasti. Sitä mukaan
kun jotakin purettiin, jonkun käsi
vei sen roskalavalle. Työn iloa oli
ilmassa!
Ulkorakennuksenkin kimppuun
käytiin. Varastokäytössä olevia
tiloja raivattiin uusiokäyttöön.
Kalastuksen perinnehuone, ns.
Såltinin huone ja Väentupa tulevat
uudistumaan.

Siveltimellä ja maalilla pinnat siistiksi!
Välillä nautittiin kyökkiläisten
maistuvia talkooruokia. Tuoretta
kahvia ja muuta välipalaa oli lisäksi
tarjolla.
Keittiön lattian alta rutiinitarkastuksessa paljastunut, jääpalakoneen
veden poistoputken liitoksen irtoamisesta aiheutunut vesivahinko

kuivatettiin Arvo Erosen (Rakeron
Oy), joka tuntee talon erinomaisesti, toimesta. Sähkömiehet (Arvo
Brotkin, Varkauden Konesähkö)
hoitivat oman tärkeän osuutensa,
PT-Palontorjuntapalvelu Oy uusi
hälytysjärjestelmän ja vanhat lukotkin saivat väistyä uusien tieltä

(Lukko-Sutela Oy). Ilmanvaihtokanavat putsattiin ammattilaisten
toimesta.
Talkooporukan ikähaitari liikkui
alle 15-vuotiaasta yli 70-kymppisiin, samassa rintamassa kuitenkin
mentiin ja jokainen hoiti hienosti
osuutensa osaamisensa ja voimiensa mukaan. Erityisesti merkille
pantavaa oli, kuinka kyökkiläiset
perheineen tekivät ripeään tahtiin
ihmeitä pinnoille ja kalusteille.
Parin viikon kuluttua kaikki oli
lopulta valmista ja voitiin tyytyväisenä silmäillä ympärille sekä
valmistautua hyvillä mielin pian
koittaviin avajaisiin. Kesällä odottaa
uudet haasteet pihamaan kunnostuksessa. Tämä projekti oli hyvä
esimerkki vapaaehtoistyön voimasta, joka antoi paljon kaikille siihen
osallistuneille.
Kun verhot on ikkunoissa ja liinat
pöydissä, niin Ravintola Tyyskänhovin Kirsi ja Greta toivottavat
kaikki tervetulleiksi!
Teksti ja kuvat:
Ari Kankkunen

Tavataan Ravintola Tyyskänhovissa!

H

ietalan kaksostytöt, Kirsi
ja Greta, syntyivät Helsingissä. Perheessä oli jo
kolme vuotta vanhempi tytär Ulla.
Isä-Onnin työn luonteen vuoksi
perheen kotipaikka vaihtui kymmenen vuoden ajan useita kertoja,
välillä asuttiin Ruotsissakin. Vasta
v. 1974 työpaikka vakiintui Varkauteen, jonne myös perhe kotiutui.
Tytöt kävivät täällä koulunsa, ensin
peruskoulun ja sitten molemmat
halusivat ammattikouluun. Tulevaisuutta suunnitellessaan he
molemmat olivat innostuneita
ruoanlaitosta, ja ‘amiksen’ linjaksi
valikoitui suurtalouskokki -linja.
Perheen äiti, Aili, oli tukenut päätöstä sanomalla, että ihminenhän
tarvitsee aina ruokaa. Varkaudessa
tytöt opiskelivat kaksi vuotta, ja
sitten vielä Pieksämäellä vuoden.
Sovittu haastattelu muotoutui
keskustelutuokioksi, sillä sisaruksilla oli lähes kaikesta samanlaiset
mielipiteet. Kun toinen aloitti, niin
kesken kaiken toinen jatkoi juttua.
Näin kuulemma oli ollut lapsesta
saakka. He jopa ajattelevatkin yhtäaikaisesti samoja asioita toisistaan
tietämättä. Ajattelun tuloksetkin
ovat samanlaiset. Toki erimielisyyksiä syntyy, mutta keskustelun
jälkeen, kuten Greta kertoi, hän 10
minuuttia nuorempana, yleensä antaa periksi ‘isosiskolle’. Onhan kyse
identtisistä kaksosista! Luonnekin
tytöillä on samanlainen. Vanhin
tyttö on luonteeltaan rauhallinen
ja pohdiskeleva, mutta nämä nuoremmat ovat iloisia, liikunnallisia
ja eläväisiä. Heitä olikin aikoinaan
harrastuksissa nimitetty Tikuksi ja
Takuksi pikkuoravien mukaan.
Ammattikoulun jälkeen tytöt
hakeutuivat ruokailualalle töihin
ja suorittivat kumpikin hotelli-,
ravintola- ja suurtalousesimiehen
erikoisammattitutkinnot. Aikanaan
Kirsi ja Greta avioituivat. Kirsin
sukunimi muuttui Piipariseksi
ja Gretan Malkiksi. Ylimääräistä
energiaansa he purkavat liikuntaan.
Molemmat harrastavat triathlonia,

talvisin hiihtoa ja luistelua. Perheiden kasvaessa liikuntaharrastukset
muuttuivat sellaisiksi, jotta perhe
voi niitä yhdessä harrastaa, esim.
sählyä ja kaukalopalloa. Molemmat
ovat myös innokkaita käsitöiden tekijöitä. Sisarusten tekemiä käsitöitä
saattaakin löytyä ravintolan tiloista.
Muutamia vuosia sitten Kirsi ja
Greta tunsivat halua ryhtyä itsenäisiksi yrittäjiksi. Äiti oli jälleen tukenut tyttöjen ajatuksia sanomalla, että kyllä he taidoilla, innokkuudella
ja iloisuudella asiakkaita saavat.
Niin syntyi kolme vuotta sitten
Stora Enson henkilöstöravintola
Kunnon Kyökki Oy, jota he hoitavat jatkossakin. Kaikki siellä on
hoitunut suunnitelmien mukaan
ja tekeminen on rutinoitunut. Nyt
siskokset halusivat lisää haasteita
elämäänsä. Kunnon Kyökki laajensi
toimintaansa vuokraamalla toisen
ravintolan. Haasteita heille löytyy
Ravintola Tyyskänhovin myötä.
Vanhan rakennuksen keittiön
nykyaikaistaminen ja täysremontti
sekä ravintolatilojen uudistaminen
on ollut välillä rankkaa, mutta
palkitsevaakin. Onhan kaikki mahdollinen tehty talkootöinä, joissa
ovat sekä sisarusten perheet että
warkaus-seuralaiset olleet osallisina.
He kertovat oppineensa paljon,
ja totesivat, että uuden oppimista
koko ajan riittää. Siis haasteita
on, johon ylimääräisen energian
voi purkaa! Greta kertoi, että kun
joku asia oikein askarruttaa ja vie
yöunen, niin lopulta tuntuu rauhoittavalta todeta, että varmasti
Kirsi pohtii samaa asiaa. ‘Tuntuu
hyvältä, että toinenkin ajattelee yhtä viisaasti kuin minä!’ Aamullahan
asia sitten selviää.
Tavoitteena siskoksilla on luoda
paikka, jossa voi keskustella kiireettömästi rauhallisessa ja miellyttävässä ympäristössä ja samalla
nauttia maukkaasta ruoasta tai
kahvilan tuotteista. Toivomme, että
kaikille asiakkaille jäisi käynnistä
hyvä mieli, totesivat Kirsi ja Greta
lopuksi.

3-vuotiaat Kirsi ja Greta, kuva perhealbumista.
Tervetuloa tutustumaan ja lounastamaan esim. laskiaisrokkaa,
tai laskiaispullakahville uusittuun Ravintola Tyyskänhoviin

Laskiaissunnuntaina 2.3. klo
11-15.
Sirpa Ollikainen

Ravintola

TYYSKÄNHOVI
Wredenkatu 4, 78250 Varkaus
Avoinna 8.30-15.00 ma-pe
Vellikello alkaa soida 10.30
Muutoin varauksen mukaan
ravintola@tyyskanhovi.fi
ravintola@kunnonkyokki.fi

040 717 8491/Kirsi Piiparinen
040 769 2106/Greta Malkki
www.ravintolatyyskanhovi.fi
www.kunnonkyokki.fi

