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Tunnustus Sukututkijoille

Kuva: Ari Kankkunen
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Katupöly kauhistuttaa!

K

eväisin minua ahdistaa
pahasti katupöly, joka on
kuitenkin luonnollinen ilmiö, ja pahimmillaan keväällä.
Tämän kevään katupölyongelma
on mielestäni vähäinen moneen
muuhun kevääseen verrattuna. Kun
olin kolme viikkoa mökillä katupölyä paossa, takaisin kaupunkiin
jalkautuminen sattui hyvään aikaan.
Silloin alkoivat hienoiset vesisateet.
Kun tätä kirjoitin, oli erinomainen näky, kun kaupungin toimesta
pestiin katuja vesipaineella kuten
suurkaupungeissa. Peseminen,
vaikka useamman kerran vuodessa,
parantaa huomattavasti ilmanlaatua
katupölyn osalta. Näin pienessä
kaupungissa ei ilma ole kovinkaan
huonoa, jos sitä vertaa maailman
suuriin teollisuuskaupunkeihin.
Asuessamme Pietarissa oli merkillepantavaa, kuinka siellä joka yö
pestiin kadut. Mikäli sitä ei olisi
tehty, olisi pölyongelma ollut melkoisesti vaikeampi.

Hyvin hoidetut puistot ja rantaalueet ovat erinomainen paikka
vältellä katupölyä. Varkaudessa
puistot ja ranta-alueet on hoidettu
hyvin, olivat ainakin viime kesänä
ja toivottavasti myös tulevanakin
suvena.
Huruslahti on talvella suosittu
pilkkimiesten ja -naisten harrastuspaikka. Oli kuitenkin harmittavaa,
että ilmaista jäätä ei hyödynnetty
luistinradaksi koko kansalle, rahapulan takia. Moottoriurheilulla
oli kyllä rahaa kunnostaa jää harrastajien tarpeisiin. Nyt jää sulaa.
Pilkkijät poistuvat kesätauolle
ja uistelijat saapuvat Varkauteen
keskikaupungille, Huruslahdelle.
Katupöly poistuu ja voimme kaikki
ulkoilla puhtaassa kaupungissa.
Hyvää kevättä!
Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n
puheenjohtaja
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maaliskuussa 2012. Nimistöä tietokantaan kerätään edelleen. Hyötyä
tästä on eniten sukututkijoille, mutta
myös historioitsijoille, nimistötutkijoille ja oikeustieteilijöille.
Onnittelut ahkerille sukututkijoille

ansaitusta tunnustuksesta!
Esityksen edellä mainitun Kotiseututeon myöntämisestä teki Varkausseura ry.
Sirpa Ollikainen

Lassin manakerina
murrekilipailuissa Kuopiossa

---No siitä ite kilipaelusta.-Osaottajia ol vaen viis. Ku porukka ol lopakoetellu oma ossuutesa,
sanon Lassille, että jos sinä et voeta,
minu nimen soap muuttoo mikskä
tahasa ja tuo tuomarporukka ee oo
aja tasalla. Minu mielestä se taso ol
semmone, että niie neljä jäläkee oes
soana tulla parkymmentä parempoo,
nii Lassi oes voettanu silti ylvoemasesti. Ku itekkii oon ollu ikän
puhetyöläene, hoksasi heti,että Lassi
eänen käöttö on nii selevee, että sitä
on heleppo kuunnella. Ja ku se vielä
ossoo elläytä, nii kyllä se Varma Niirase runo kessäesestä uimareissusta
tuntu loksahtava iha kohallee.
Oon panna merkille, että Lassi
suhhaottaa ässä-kirjaeme sillee pehmeesti ja sekös on mukava höystö
esitykselle. Sillä on sitte älyttömä
hyvä muisti. Ee se pari tunnin esityksessäkää paperia tarvihe. Oon
minä kyllä kerra Lassi voettanna,
ku kilipaeltii kummalla on varraesempi muisto omasta elämästä. Lassi
hoastel muutamia tappaoksia oltuaa
vuosikas poejaholokki. Sanon, että
minäpä muista omasta syntymästä,
ku kivahi sille Korpela Alaville - se ol

lapsepeästäjänä kotkylällä sova jäläkee -- nii, minä tiuskasi sille Alaville,
että elä helekatissa kisko peätä irti,
kyllä minä tule teältä vähemmälläkii repimisellä. Ee sanonna Lassi,
että taejat valehella, vaen myöns
tappiosa. Nyt poekkesi ite asiasta.
Nii -- ku tuo Lassi on on vielä
kaike lisäks lupsakka kaveri, nii
kylläpä kehtoo lähtee “manakeriks”
heinäkuu lopulla Iisalamee SMkissoihin. En eppäele hetkeekää,
etteikö siellä pärjättäs.
Eekö pannakkii kaekki varkaote-

Ravintola
Tyyskänhovi
Wredenkatu 4, Varkaus. P.040 717 8491

www.tyyskanhovi.com

Kuva: Marianna Falkenberg.

Tunnustuksen vastaanottajat Ari Kankkunen, puheenjohtaja, ja hallituksen jäsenet Reijo Luostarinen ja Veikko Räsänen.

lpa se iha haoska tappaos
soaha tuo Lassi osallistummaa viho viimennii murrekilipailuu. Tämä minu sepustus tästä
asiasta on yläsavolaesta savonkieltä,
jota minä luonnostaa parraite ossoo.

Voi meitä, aikuisia
Samuel on pieni poika,
tukka pellavainen ja vilkas puheissaan.
Ukki hänellä on verraton,
tukka vaalea ja viikset komeat.
Herrasmies on Samuelin ukki.
Hänen opissaan on ollut tuo poika,
viisivuotias.
- Kun kohtaat aikuisen, niin häntä tervehdi
käsiottein lujin,
silmiin vakaasti sä katso.
Häntä opasti ukki.
Pieni poika Samuel painoi mieleen
opin sen.
Niinpä tuli hetki, kohtas poika aikuisen.
Ojens käden tervehdykseen,
katsoi ylös innostuksen loiste silmissään.
Mut mitä teki tuo iso ihminen!
Ei huomannut se kättä pientä.
Katse harhaili vain yli pellavaisen pään.
Ohi, tulevaan.
Pieni poika Samuel, hämillään
painoi alas pään ja katseen kohti lattiaa.
Itku kurkkuun nousi.
- Ei sillä ukkia kai ole ollut laisinkaan.
Poika mietti murheissaan.

ohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry myönsi kevätkokouksessaan 4.4. Varkauden Seudun Sukututkijat Ry:lle
Vuoden kotiseututeko 2012-tunnustuksen. Tunnustuksen perusteina
olivat ansiot Henkilöhakemisto
Savon Tuomiokirjoihin 1639-1809
sekä Savon Tuomiokirjatietokantahankkeiden aikaansaamisesta.
Varkauden Seudun Sukututkijat
aloittivat v. 2005 hankkeen tavoitteenaan saada aikaan nimihakemisto
Savon tuomiokirjoihin. Nimistöä on
mikrofilmeiltä skannattu digitaaliseen muotoon. Skannaustyötä ovat
pääasiassa tehneet Työvoimatoimiston ja KELA:n avustuksella palkatut
työharjoittelijat.
Savon tuomiokirjatietokanta on nimihakemisto Savon ja Rautalammin
alueen Ruotsin vallan aikaisiin kihlakunnanoikeuksien pöytäkirjoihin
vuosilta 1639–1809. Se löytyy sekä
Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen että Varkauden Seudun Sukututkijoiden sivustolta. Tietokannan
kehittäjä on tuomiokirjahankkeen
vastaava Reijo Luostarinen. Tulokset julkistettiin Valtakunnallisilla
Sukututkimuspäivillä Kuopiossa

Kuva: Sirpa Ollikainen

laiset peokalot töklöttämmää iha
pystyasentoo Lassin pärjeemise
puolesta. Minä aenakii oon iha ylypee, että meillä Varkaos-seorassa on
oma julukkis, joka on tosi luhnakka
savolaene.
Hyvvee kessee kaekille tämä meijä
sivu lukijoille ja muillekkii varkaotelaisille. Eekös siitä oo ollu puhetta,
että pannaa hyvä kiertmää. Siihe
pystyy iha jokkaene, jos vaen tahtoo.
Se on Lassin epäviralline manaker
Piipo Eino

