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Varkaus-seura ry:n
kotisivut uusiksi

V

arkaus-seura ry on nyt uudessa ajassa, sillä olemme
saaneet uudistettua kotisivumme, joka mahdollistaa myös
niiden monimuotoisen ja helpon
käytön. Toivomme sivujemme olevan entistä tehokkaampi informaation välittäjä toiminnastamme ja
kotiseudustamme. Olisi hienoa, jos
paikkakunnan yritykset löytäisivät
sivumme omana tiedonvälittäjänään kohdassa Laatua lähiseudulta,
sillä haluamme olla kaikin keinoin
mukana kehittämässä paikkakunnan vaurautta.
Olemme voimakkaasti mukana
myös Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton toiminnassa ja
sen toiminnan kehittämisessä.
Olemme mukana nimeämässä
henkilöä Suomen Kotiseutuliiton
valtuustoon seuraavaksi kahdeksi
vuodeksi. Edustus Kotiseutuliiton valtuustossa on tärkeää, jotta

Uudet tuulet Warkopilla
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voimme laajentaa paikkakuntamme
näkyvyyttä kotiseututyön kentässä
valtakunnallisesti. Varkaus-seuran
vahva edustus tulee olemaan myös
Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä
Seinäjoella 8.- 11.8.2013.
Kohti kevättä, kehittäen kotisivuja
www.varkaus-seura.fi
Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n puheenjohtaja
P.S. Seuraava Piippujen Ympärillä
-sivu on luettavissa lauantaina 23.3.

Laatua lähiseudulta

S

avokala Oy on vuonna 2010
perustettu kalanjalostusta
harjoittava yritys. Modernit
ja nykyaikaiset tuotantotilat sijaitsevat Varkaudessa. Yritys työllistää
tällä hetkellä kahdeksan henkilöä.
Tuotevalikoimaamme kuuluvat:
sampi-, järvikala- ja kirjolohijalosteet. Tarjoamme valmistamiamme
kalatuotteita alan tukkuliikkeille,
vähittäiskaupoille sekä HoReCa-

Warkopin merkitys
varkautelaisille

sektorin asiakkaillemme. Savokala
Oy tekee yhteistyötä Carelian
Caviar Oy:n kanssa sammen osalta. Vendace Ky:ltä ja paikallisilta
kalastajilta yritys ostaa tuoretta
järvikalaa.
Yhteystietomme löytyy nettisivuilta
www.savokala.fi
puh. 050 349 0756 tai
050 563 3615.

Warkop on toiminut työllistämisen, yrittämisen ja työhön kuntoutuksen välimaastossa. Johtavana
ajatuksena on ollut ”työtä ihmisille”.
Työn mahdollistamiseksi yritys on
tarvinnut kannattavan tuotannon.
Periaatteena on ollut löytää markkinat Varkauden ulkopuolelta ja
toisaalta keskittää ostot Varkauteen. Toimintaa on tehty läheisessä
yhteistyössä työvoimatoimiston ja
kaupungin kanssa. Yhteistyö on
ollut läheistä ja mutkatonta. Poliitikot ja virkamiehet ovat vaihtuneet,
lainsäädäntö on muuttunut, mutta
aina Warkop on paikkansa löytänyt.
Työntekijöiden määrä on ollut 5060 työntekijää. Se tekee minun aikanani 1500 miestyövuotta. Lisäksi
työhönkuntoutujia on ollut huippu
vuosina 300 – 500 henkilöä.
Saunanovi tuotteeksi
Työkeskus aika oli alkanut ajatuksella monipuolisesta työstä.
Siihen tarkoitukseen oli perustettu
kolme osastoa kokoonpano, ompelu ja puu. Toiminta oli hajanaista

Kuvassa Esko Kolehmainen (vas.) ja Kari Tikkanen.
ja kannattamatonta. Toimintaan poikkeavat toisistaan. Warkopin
jouduttiin tekemään uudelleen ratkaisu on ollut niiden erottamisuuntaaminen. Keskittyminen puu- nen toisistaan. Relanderin kadun
hun ja saunanoviin ei ollut sattuma. varteen on keskitetty työhönvalTyöryhmässä harkitsimme erilaisten mennusyksikkö. Siellä on nuorten
tuotteiden vaihtoehtoja. Annoim- työpaja, työtoiminta ja Kelan tume jokaiselle arvioon otetulle tuot- kema mielenterveyskuntoutujien
teelle pisteet 1 - 5, markkinat, tilat, työhönvalmennus. Puusepäntehdas
koneet, työvoima. Eniten pisteitä on Nikkarintiellä.
tuli saunanovelle. Jouduin perustelemaan valintaa sidosryhmille. Käytin Uusi isäntä ja uudet tuulet
kalvolla ”Liisa ihmemaassa”, jossa tämä aprikoi kolmen tien risteyksessä,
Perussuunta sosiaalisena yrityksenä
mikä on se oikea tie. Oikea vastaus varmaankin jatkuu. Uutta tullee
Liisalle on. Jokainen tie on oikea, olemaan puusepäntehtaan näyttelykunhan pysyy valitsemallaan tiellä. tilojen avaaminen yleisölle. Toinen
Tänäänkin tuotteet ovat lähellä pe- merkittävä muutos on liikevaihdon
rusajatusta, saunanovet, mökkiovet kasvattaminen, joka tarkoittaa
ja saunanlauteet.
uusien työpaikkojen syntymistä
puusepäntehtaalle. Toivottavasti
Jakautuminen työllistämiseen ja
Varkauden alueelta löytyy innoktyöhön kuntoutukseen
kaita työnhakijoita.
Ikuinen keskustelun aihe on ollut,
onko työkeskuksen tai sosiaalisen yrityksen tarkoitus työllistää
vai kuntouttaa työhön. Tavoitteet

Helmi talven kruunussa

Kerro kynällä öittesi miettehet
hangen alta ne nousevat esiin
pakkashuuruun kuiskaa sun aatokset
pelot huuhtele virtojen vesiin.
Harri Koivistoinen
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Ravintola
Tyyskänhovi
Wredenkatu 4, Varkaus. P.040 717 8491

www.tyyskanhovi.com

Kuva: Sirpa Ollikainen

Mitä mieltä on tutkia voimaa kuun
ja haastella illan kieltä
kun puheeksi luulevat jonkun muun
lumen heittävät peitteeksi sieltä.

Kuvat: Savokala Oy

Kuva: Warkop

vuotta on kulunut siitä,
kun tulin Warkopin johtajaksi. Työssäolovuosia
minulla tulee 50 vuotta täyteen.
Maaliskuussa on aika siirtyä eläkkeelle. Warkopin ruoriin astuu Esko
Kolehmainen uusine ajatuksineen.
Vielä minun tehtävä on järjestää
mappirivi jatkajalle. Moni paperi
herättää muistoja ja tuntuu tuiki
tarpeelliselta. Muistelin, miten
vahdin vaihto meni aikoinaan 27
vuotta sitten. Edeltäjäni oli järjestänyt mappirivit ja hän kertoi
minulle, mitä mistäkin löydän ja
miten teen asioita. Yksin jäätyäni
katselin edeltäjäni jättämiä papereita
vähän aikaa, kunnes tajusin, ne ovat
menneisyyttä. Se aika on ollutta ja
mennyttä. On katsottava tulevaisuuteen. Panin mapit pahvilaatikoihin,
joihin kirjoitin päälle, 1982 – 1985.
Vein laatikot varastoon, eikä niitä
ole sen koommin tarvittu. Nyt mapitan omat aikani paperit ja kirjoitan laatikoiden päälle, 1986 -2013.

Kuva: Ari Kankkunen

Kirjoittaja on Warkop Oy:n
pitkäaikainen johtaja, YTM
Kari Tikkanen

