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Juhlaseminaarin antia

P

ohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto vietti liiton
10-vuotisjuhlaa syyskokouksen ja juhlaseminaarin merkeissä
Hotelli Savoniassa Kuopiossa. Tähän liitton kuuluu 27 ja kotiseututyötä tekevää yhdistystä, jotka ovat
Suomen Kotiseutuliiton jäseniä.
Maakunnallisena yhteistoimintaelimenä liitolla on haasteellinen
tehtävä jakaa osa Olvi-säätiön
myöntämistä varoista avustuksina
Pohjois-Savossa kotiseututyöhön.
Pohjois-Savossa monille kotiseututyötä tekeville yhdistyksille avustuksella on suuri merkitys. Sen avulla
voidaan kohentaa toimintaan
liittyviä asioita. Warkaus-seurassa
avustuksen käyttö on kohdistettu
nykypäivään ja tulevaisuuteen uudistamalla kotisivut ja hankkimalla
Varkauden Kotiseutukeskukseen
tietoteknisiä laitteita.
Liiton 10-vuotisjuhlassa oli mielenkiintoinen ”juhlapuhe”, jonka
toteuttamiseen tarvittiin viisi eri
ikäistä henkilöä. Edeltä annettu
teema oli ”Mikä on kotiseutu ja sen
merkitys ihmisen elämässä / yhteis-

kunnassa”. Jokaisen tehtävänä oli
kertoa 20:n itsevalitsemansa kuvan
avulla tarina. Tekniikka vaihtoi kuvat 20 sekunnin välein. Tuloksena
oli eri kotiseuduilta 100 kuvaa ja
sata tarinaa.
Tästä voitaisiin kehittää muutakin kuin juhlapuhe eri teemoilla
vaikkapa Warkaus-seuran toimesta.
Tekniikkaa on sekä esityksen tekemiseen että kuvien käsittelyyn.
Pohjois- Savon kotiseutuyhdistysten liiton 27:ssä jäsenyhdistyksessä
on paljon eri asioiden osaajia. Nämä
voimat pitäisi yhdistää ja ruveta
järjestämään maakunnassa yhteisiä tilaisuuksia, joita juontajana
toiminut Seppo Kononen kutsui
”nyyttikestiksi”. Onhan meillä
Varkaudessa nyyttiin pantavaksi vaikka Suomen murremestari
Lauri Andersin, joka tulkitsi Juice
Leskisen tuotantoa kyseisessä juhlaseminaarissa.
Syysterveisin
Raimo Sikanen,
Warkaus-seura ry:n puheenjohtaja

Liepuvat lehdet
syksyn illassa.
Odottavat kuuta, tähtiä,
puristavaa pakkasta.
Päästä lepoon,
antaa tuulen viedä.
Täyttyä tehtävissään
leväten lumen alla,
mullan tuoksussa odottaa
kevään lämpö.
**********
Kesken yötä
puut pukeutuneet valkoisiin;
pyhän juhlan tuntu.
Pakkanen kiristyy.
Valo vihertyy, usva nousee.
Kuulen tähtien
tuikkivan tiuhaan.

Raakel Kovala
(Hymyilen pilvet pois 2013)
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Jalmari Tirkkosen lahjoituksena saadut maalaukset.

Kotiseutukeskukseen uusia tauluja

V

arkaus-seura ry sai pitkäaikaisen jäsenensä Veli Tirkkosen
kuolinpesältä testamenttilahjoituksena viisi hänen isänsä, Jalmari Tirkkosen maalaamaa taulua,
ja nyt saatujen lisäksi omistusoikeuden kahteen hänen tauluunsa, jotka
ovat olleet sijoitettuna Kotiseutukeskukseen jo vuosien ajan.
Luovutus tapahtui Kotiseutukeskuksessa 25.10. Luovuttajana oli
Veli Tirkkosen poika, Timo Tirkkonen. Varkaus-seuran puolesta lahjoituksen vastaanottivat puheenjohtaja
Raimo Sikanen, varapuheenjohtaja

Sirpa Ollikainen ja rahastonhoitaja
Tuula Hämäläinen. Mukana olivat
myös Varkaus-seura ry:n jäsenet
Toini ja Jarmo Ikonen.
Saatujen uusien öljymaalausten
joukossa on Jalmari Tirkkosen oma
kuva vuodelta 1953, näkymä tehtailta on vuodelta 1951, punainen
talo vuodelta 1940, soutelemassa
kesäiltana vuodelta 1952, sekä suurikokoinen maalaus polusta männikkömetsässä vuodelta 1952. Jo
Kotiseutukeskuksessa aiemminkin
olleet maalaukset ovat kuvaukset
metsäpolusta vuodelta 1952 ja

rantamaisemasta vuodelta 1953.
Maalaukset ovat nimeämättömiä.
Varkaus-seura ry kiittää lämpimästi saamastaan lahjoituksesta. Kaikki
saadut teokset olivat kehystettyjä, ja
ne on sijoitettu Kotiseutukeskuksen
seinille.
Lisää tietoa Veli Tirkkosesta ja hänen isästään Jalmari Tirkkosesta löytyy osoitteesta www.varkaus-seura.fi
/ Piippujen Ympärillä -lehdet / 16.
lehti (2/2008 sivut 6 ja 7).
Sirpa Ollikainen

Upeaa ulkoremonttia
”Pientä pintaremonttia” otsikoi
Warkaus-seura ry:n puheenjohtaja
Raimo Sikanen edellisen kirjoituksensa tällä palstalla. Kyseinen
lause lienee jo saanut valtakunnassa
sloganin statuksen ja synnyttää lukijoissa vaihtelevia mielleyhtymiä. Me
Warkaus-seurassa asennoidumme
niin, että kaikki remontit, joilla Varkauden Kotiseutukeskus pidetään
kunnossa, ovat haastavia ja ne on
tehtävä harkiten ja hyvin. Tyyskä –
kuten sitä tavallisesti kutsutaan - on
perintömme tuleville sukupolville.
Warkaus-seura ry on saanut ns
Tyyskän lahjoituksena Varkauden
kaupungilta vuonna 1992 ja rakennusten sekä pihapiirin ylläpito kunnostuksineen vaatii seuralta paljon
työtä ja rahaa. Tämän kaltaisten
rakennusten kanssa on käynyt kuten
nykypäivässä muutoinkin on käynyt
– eli ”vanhusten” hoito jää merkittäviltä osin vapaaehtoisten vastuulle.
Tämä rakennus-vanhuksemme on
vielä onneksi suht’ virkeä ja onnistuttu pitämään hyvässä peruskunnossa.
Kotiseutukeskus Tyyskässä yksi
seuraavista kunnostushankkeista
tulee olemaan pihapiirin väentuvan
vesikaton kunnostus – todennäköisesti uusiminen. Aloitammekin
siis ”Upean ulkoremontin”. Yli 150
vuotias väentupa on olennainen
osa Tyyskän pihapiiriä ja edelleen
käytössä monissa erilaisissa tilaisuuksissa. Pelkäänpä, että vielä liian moni
varkautelainen mieltää Tyyskän museona eikä aktiivisena tapahtuma-,
kokous- ja ravintolapaikkana, mikä
sen tarkoitus ja käyttö todellisuudessa on.
Väentuvan tiilikaton kunnostushanketta oli jo onneksi ehditty
jonkin verran suunnitella ja perehtyä
mahdollisiin avustuksiin, kun sitten
Vanha Warkaus-projekti järjesti

Yli 150 vuotias väentupa on olennainen osa Tyyskän pihapiiriä
aiheesta neuvontatilaisuuden aivan ja paneutua jo ennakkoon. Ne voi
viime tipassa avustusten hakuaikaan sitten nopeasti päivittää ajan tasalle,
verrattuna (päättyi 31.10.2013). kun hanke on mahdollista toteuttaa.
Hyvä ja tarpeellinen aihe, asianmu- Avustuksia myöntävät tahot ja hakukaiset neuvonantajat, mutta liian ajat vaihtelevat.
vähän kuulijoita. Jäi arveluttamaan,
Seuraavia vuosia suunnitellessa
ehtivätkö lehti-ilmoitukset neuvon- kannattaa tutustua mm seuraaviin:
tatilaisuudesta tavoittaa kaikki ne, Museovirasto, ELY-keskus ja Kotijoille tämä asia olisi ollut tärkeä vai seutuliitto sekä erinäiset alueelliset
kokivatko he luettuaan, ettei maksa projektiluontoiset hankkeet, joissa
vaivaa tai ”ei-sieltä-kuitenkaan- vaihtelevia rahoittajia EU:a myöten.
mitään-saa”. Museoviraston eri- Toivottavasti jatkossakin näillä avuskoisasiantuntija Risto Holopainen tajilla riittää määrärahoja jaettavaksi,
korosti puheessaan, että jonkin koska ne taas osaltaan kannustavat
yksityiskohdan, esim vuorilaudoi- paikallisia seuroja järjestämään
tuksen, vanhan lattiamateriaalin tai oman rahoitusosuutensa tavalla tai
seinä ornamentin kunnostukseen voi toisella. Pelkillä jäsenmaksutuloilla
saada avustusta vaikka itse rakennuk- ja talkoovoimin tulevat hankkeet
sen kunnostus ei avustuksen piiriin eivät onnistu Warkaus-seurassakaan.
kuuluisikaan. Tilaisuuden viesti oli
Warkaus-seura on nyt hakemuksiis pitää kunnossa se perintö, jonka sensa jättänyt – kustannusarvio reaon saanut ja että esim Museoviraston listinen, mutta haastavan suuri. Jos
avustusta voi hakea niin yksityinen – toivoisin voivani kirjoittaa - kun
henkilö kuin seurakin.
avustus saadaan, alkaa kesällä 2014
Kaikkien niiden tahojen – yksityis- Tyyskän pihassa tapahtua. Väentupa
ten, yhtiöiden, seurojen ym – joilla saa uuden katon suojakseen ja on
on vastuullaan vanhaa rakennus- taas turvassa vuosikymmeniä. Niin
perintöä, tulisikin jatkossa sään- kaunista kuin vihreä sammal onkaan
nöllisesti toiminnassaan tarkastella – ihaillaan sitä muualla.
kohteensa kunnossapidon tarvetta.
Suunnitelmiin ja alustaviin kus- Eija Sutinen
tannusarvioihin kannattaa satsata Warkaus-seura ry:n sihteeri

