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Kotiseututyö ja
paikalliskulttuuri
S

Kiviaidan takana
K
iviaita on vanha. En tiedä
sen ikää, mutta tämän
aidanpätkän kunto on hyvä.
Aita on ollut pellon laidassa,
ja nyt pelto kasvaa vanhahkoa
näreikköä. Rannan puolella
on ollut tukkilaani, jonne
talvella hevoset ovat vetäneet
puut, jotka sitten tukkilaiset
ovat kesällä lastanneet proomuihin ja laivoihin tehtaille
vietäviksi. Rannassa on ollut
myös tukkilaisten majoitusproomu, joka on kulkenut
alueille, joilla kulloinkin metsätyöt ovat olleet käynnissä.
Kiviaitoja on tällä niemellä
monessa suunnassa. Erään
aidan takana rinteessä sijaitsee vanha tervahauta. Käyn
usein katselemassa sammaloitunutta kuoppaa, josta saa
hyvin selvän, mistä kuopasta
on kyse. Sillä paikalla on keitetty tervaa. Tämän alueen on
metsäyhtiö todennut säilyttämisen arvoiseksi, ja on pitänyt
motokoneet paikasta loitommalla. Kiviaidasta olemme
metsäyhtiön työnjohtajan
kanssa samaa mieltä: Ei saa
tuhota eikä kaataa metsää
aivan läheltä kiviaitaa.

Syksy
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Eija Törrönen

Tämän kiviaidan läheltä
löytyy myös vanhan kellarikuopan jäänteet, joita kiviaita
nyt suojelee. Lähirinteessä oli
myös kaksi kellarikuoppaa,
mutta ne tuhoutuivat viimeisen aukkohakkuun aikana.
Tänä kesänä kiviaita näki,
miten metsäyhtiöyhtiö suoritti tehokkaasti kankaalla
metsänhoitoa. Taimikkoaukossa oli neljä virolaista
metsuria raivaussahoineen
raivaamassa mäntytaimikkoa.
Se näytti samalta kuin vanhassa kotimaisessa elokuvassa,
jossa joukko miehiä niitti
ruista. Metsurit etenivät nätisti lomittain, ja jälkeä syntyi.
Samaan aikaan kankaan toisella puolella oli joukko ulkomaalaisia marjanpoimijoita.
Kiviaidan takana katselin ja
mietiskelin, mitä kankaalla
tapahtui. Eikö todellakaan ole
kotimaassa tällaisten töiden
tekijöitä, vaikka työttömyys
vain kasvaa!
Raimo Sikanen
Warkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

Tuuli ravisteli puuta
avaten kuin puun syksyistä suuta,
kultainen lehtisade
ryöpsähti maahan.
Kukkapenkissä koristeraparperi
kukkiaan availee
niissä on aurinko ja ruskea silmä
missä syyshymy kareilee.
Syksy ruskalainein
metsässä ja maassa kulkee
pihlajain marjameressä
lintuparvi ruokailee.
Syksyn ääni sateena
kohisten tyrskyy,
kuuman kesän jälkeen
maan jano täyttyy.
Hirviuros metsänlaidassa
ryskää
pikkukoivun oksia suuhunsa nyhtää,
hirvimiehet pyssyjään rassaa
pian alkaa jahti ja pyssyt paukkaa.

Warkop on nyt

www.prosauna.fi

Varaa aika
laude-esittelyyn!

Nikkarintie 1
78870 Varkaus
p. 0400 855 801

Ravintola

TYYSKÄNHOVI
Wredenkatu 4
puh. 040 717 8491

uomen Kotiseutuliitto
kutsui Pohjois-Savon
eteläiset jäsenyhdistyksensä
Leppävirran kunnantalolle
keskustelemaaan aiheesta
Kotiseututyö ja paikalliskulttuuri. Jäsenyhdistyksiä
alueella ovat Leppävirran
kunta, Leppävirta-seura, 4
kyläyhdistystä Leppävirralta,
Varkauden kaupunki, Warkaus-seura ja Kangaslammin
kyläyhdistys.
Leppävirran kunnanjohtaja
Matti Raatikainen avasi
tilaisuuden kertoen kunnan
kuulumisia. Paikalla oli myös
kunnan sivistysjohtaja Johanna Vesterinen. Tilaisuuden koollekutsujina toimivat
Kotiseutuliiton hallituksen
puheenjohtaja Kirsi Moisander ja toiminnanjohtaja
Riitta Vanhatalo. Tilaisuuden avauksen jälkeen toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo
esitteli liiton toimintaa ja
hankkeita. Sitten hallituksen
puheenjohtaja Kirsi Moisander selosti Rakkaudesta kotiseutuun Suomen Kotiseutuliiton strategian vuoteen
2025. Se toimikin oivallisena
alustuksena keskustelulle.
Monissa yhdistyksissä huolen aiheena on toimivan
jäsenistön ikääntyminen.
Miten saataisiin mukaan
aktiivitoimintaan nuoria, kotiseututyöstä kiinnostuneita
toimijoita ja jäseniä hallitustehtäviin? Onko niin, että
taloudellisesti hyvinä vuosina
väestö tottui saamaan kaiken
valmiina, kunnan järjestämänä ja kustantamana? Tähän
Kotiseutuliiton valtuuston

Soinilansalmen kyläyhdistys voitti Vuoden Kylä 2013 -tittelin, josta edustaja kertoilee.
puheenjohtaja Janne Vilkuna totesi, etteivät kunnat tee
tilaisuuksia, vaan ihmiset!
Nuorempi väestö on nettikeskeistä, ja se etsii tietoja sosiaalisesta mediasta. Olisiko
paikallaan kehittää oman yhdistyksen tiedottamistapoja?
Myös toimintatapoja kannattaa miettiä. Talkootyö ei
kiinnosta, ellei se ole tekemiseen osallistuville mielekästä.
Pitäisikö järjestää erilaisia
työryhmiä, joissa nuoremmat
voisivat itse suunnitella ja
totettaa toimintaansa? Kirsi
Moisander toi esille ajatuksen nuorten tuomisesta tai
kutsumisesta yhdistyksen
järjestämiin tilanteisiin. Sen
jälkeen heiltä pyydettäisiin
perusteltuja kommentteja.
Näin saataisiin tekemisiin
uutta näkökulmaa toimintaa
monipuolistamaan ja uudistamaan.

Todettiin, että kotiseututietoutta pitäisi siirtää
jo lapsille. Asia on esitetty
Kotiseutuliiton esitykseksi
Peruskoulun opetussuunnitelmatyöryhmälle otsikolla
Kulttuuriperintö- ja kotiseutukasvatus peruskoulussa.
Aikamme ilmiöksi on
muodostunut yksinäisyys,
jota on sekä nuorempien
että ikääntyvien keskuudessa. Olisiko heille mahdollista
järjestää omia keskusteluryhmiä jonkin pienen tekemisen ohessa? Kenties näin
joku välttyisi syrjäytymästä
ja masentumasta!
Kunnissamme jää rakennuksia tyhjilleen. Niitä myydään edulliseen hintaan
mm. yhdistyksille. Monet
rakennuksista ovat korjauksen tarpeessa, mutta sellaiseen rahoitukseen kunta ei
osallistu. Näin edullisesti

saadusta toimintatilasta saattaa yhdistykselle tulla suuri
rasite. Kokemukset vanhojen rakennusten korjaus- ja
ylläpitokustannuksista sai
aikaan vilkkaan keskustelun.
Lopuksi kuntien edustajat
toivoivat myös kuntajäsenten huomioon ottamista
esim. Kotiseutupäivillä. He
toivoivat myös, että järjestettäisiin kuntajäsenille alueellisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Varkauden
kaupungin edustajana tilaisuudessa oli kulttuurisihteeri
Anne Puurunen. Warkausseurasta tilaisuuteen osallistuivat puheenjohtaja Raimo
Sikanen, Tuula Sikanen
ja varapuheenjohtaja Sirpa
Ollikainen.
Teksti ja kuva:
Sirpa Ollikainen

Lehtoniemi-päivän viettoa
L

auantaiaamu 6.syyskuuta
valkeni aurinkoisena ja
lämpimänä. Lehtoniemen
ja Käärmeniemen Kylät ry
ja Wartalo Kotien Lehtoniemen asukastoimikunta
järjestivät alueensa asukkaille
ja muille kiinnostuneille varkautelaisille toiminnallisen
nelituntisen Myllärinraitin
torilla ja jousiammuntaradalla. Kylällä asuva kaupunginvaltuutettu Timo Suhonen
avasi päivän klo 11. Hän
osoitti kiitoksensa järjestäjille, jotka haluavat kyläläisten
viihtyvän asuinalueellaan.
Onhan yhdessä siivottu kylän
raitteja, vesottu uimarannan
pajukoita ja järjestetty pikkujoulupuurojuhlia kyläläisille!
Yhdessä olemme enemmän
ja voimme vaikuttaa kylien
kehittymiseen.
Päivän ohjelma oli suunnattu kaikenikäisille. Lapset
voivat osallistua leikkipuistossa ”omituisiin olympialaisiin”. Lajeja oli useita ja
kaikki osallistujat palkittiin.
Asukasyhdistys myi pullaa ja
virvokkeita. Katja Miettinen
myi lämpimiä, suussasulavia
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Kävelykierroksen osanottajia muistomerkillä.
karjalanpiirakoita. Arvan- ten aikana. Tehdasalueen
myyjät piti kiireisenä pää- rakennukset ovat kokonaan
palkinto, joka oli Tallinnan kadonneet. Tehtaan työntematka kahdelle.
kijöiden pytingit eli asuintaAsukasyhdistyksen kerho- lot, yhtä lukuun ottamatta,
huoneeseen oli pystytetty on purettu. Vain Isotalo
kyläyhdistyksen hallussa ole- on pystyssä. Lehtoniemen
va valokuvanäyttely. Siellä Laivanrakennus- ja konepavoi katsella kuvia menneestä jateollisuuden muistomerkki
Lehtoniemestä ja Käärmenie- kuvineen kertoo tiivistetysti
mestä. Molemmat kylät ovat alueen historiasta vuosilta
kokeneet suuria muutoksia 1888-1929.
viimeisten vuosikymmenTänä päivänä alueen asuin-

talot ovat suurentuneet ja
pienet mökit ovat lähes hävinneet. Kauppoja ja postia
ei ole. Työväentalo nököttää ränsistyneenä luhdan
laidassa. Lehtoniemeen ja
Käärmeniemeen, ennen ja
nyt, pääsi tutustumaan opastetulla kävelykierroksella eli
”Lehoskin lenkillä”.
Päivän aikana oli mahdollisuus kokeilla jousiammuntaa
oikeilla välineillä. Jousiammuntarata sijaitsee vanhan
jätevedenpuhdistamon tontilla. Osanotto jousiammuntaradalla olikin vilkasta!
Lehtoniemi ja Käärmeniemi ovat kaunista, vehreää
ja hyvin rauhallista aluetta.
Yleiskuva alueesta on viihtyisä. Jotta alue säilyisi tällaisena
helmenä, sen siisteydestä
on huolehdittava ja aluetta
on kehitettävä. Siihen me
kaikki Lehtoniemen ja Käärmeniemen asukkaat voimme
osallistua ja vaikuttaa.
Kauniina, syksyisenä päivänä tämän kirjoitti Auli
Rummukainen, lehtoniemeläinen.

