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Kotiseutukeskuksen
kuulumisia
avintola Tyyskänhovi yrityk- kunnostaminen on WarkausR
senä on tärkeä vuokralainen seuran tärkeä tehtävä. RakenVarkauden vanhimmassa talossa. nusten on pysyttävä kunnossa,
Vuokratuloilla katetaan osa Kotiseutukeskuksen ylläpidosta ja
pienistä korjauksista. Ravintola
Tyyskänhovin omistajat ovat
uudistaneet kesän aikana ravintolan aukioloajat ja lounaslistat.
Tarjolla on nyt myös kotoisen
makuisia Á la carte -annoksia.
Luonnollinen osa Ravintola
Tyyskänhovin palvelua ovat
erilaisten juhlatapahtumien ja
kokousten järjestelyt tarjoiluineen. Pian alkaa pikkujoulukausi. Kannattaa varata ajoissa niin
tila kuin tarjoilukin!
Syksyn aikana Warkaus-seura
kunnostaa piharakennuksesta
huoneen, jota vuokrataan järjestöille kokoontumispaikaksi.
Tämä huone varustetaan sellaiseksi, jotta kokoontujat voivat
omatoimisesti keittää kahvit tai
teeveden. Tilaan voi tietysti tilata tarjoilun myös ravintolasta.
Tähän huoneeseen mahtunee
n.15 henkilöä. Vuokratasosta ja
käytännön järjestelyistä kerromme myöhemmin nettisivuillamme www.warkaus-seura.fi
Talon ja pihapiirin jatkuva

sillä onhan päärakennus suojelukohde! Kesän aikana olemme
siistineet rakennusten kaupunginpuoleista tonttia poistamalla
ylimääräistä kasvillisuutta tontin
aidan vierustoilta. Tontin aita
maalataan talkootyönä syyskuun
alkupuolella. Lämpökustannusten alentamiseksi hankitaan
talon piharakennukseen kaksi ilmalämpöpumppua sähkölaskun
pienentämiseksi ja tasaisemman
lämmön tuottamiseksi.
Seuran on tehtävä korjaustöitä oman tulorahoituksensa
puitteissa, sillä emme ole onnistuneet saamaan avustuksia,
joita seurataloille Savoonkin on
myönnetty. Tänä syksynä ovat
jälleen avustushakemuksien
täyttämiset ajankohtaista tehtävää. Päärakennuksen ulkomaalaus ja piharakennuksen katon
korjaus ovat osa Warkaus-seura
ry:n Suomi 100 -projektia.
Hyvää syksyn alkua!
Raimo Sikanen
Warkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

Helle muuttuu
lempeäksi iltapäivällä
Olen täynnä aihelmia,
minä, ihmisen alku.
Olemisen riemun kipinöitä,
kysymysten vallitseva virtaa.
R.Anile L.

Ja kukat kukkivat
ja puut huojuvat –
oi, kuin juhlakesäämme
tanssien ne kuohuvat.

Ravintola

TYYSKÄNHOVI
Wredenkatu 4
puh. 040 717 8491
Avainasioissa apu löytyy
täyden palvelun lukkoliikkeestä

ABLOY®
VALTUUTETTU

Häyrisentie 2, 76100 Pieksämäki.
www.lukko-sutela.fi
Puh. 015-228 990

Kuva: Aiko Lohtander
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uomen Kotiseutuliiton järjestämät Valtakunnalliset
kotiseutupäivät kokosi kotiseutuyhdistysten edustajat ja
muut kotiseututyöstä kiinnostuneet ihmiset elokuun toisena viikonloppuna Espoon
Leppävaaraan viettämään
laatuaikaa yhdessä mainiossa
kesäsäässä. Saimme kokouspaikalla kuulla, että meitä
kiiteltiin siitä, että toimme
kotiseutupäivien ohella kesän
Espoon Leppävaaraan. Valtakunnalliset kotiseutupäivät
ovat kotiseutuväen vuotuinen
päätapahtuma ja ehdoton
vuoden toiminnan kohokohta. Kotiseutupäivien teema
olikin tänä vuonna erittäin
osuva “Rakkaudesta kotiseutuun”, sillä lienee niin, että
jokaisella meillä on jonkin asteinen “rakkaussuhde” omaan
kotiseutuumme. Nykyajan
ihmisen kotiseutu muuttuu
tietenkin jopa useaankin otteeseen kunkin elämän aikana, mutta silti useimmiten
kotiseuturakkaus kohdistuu
syntymäkotikuntaan, jossa
vietetään elämämme lapsuus
ja nuoruus. Ammatin opiskelu ja työn perässä juokseminen kuljettaa ihmistä useaan
uuteen kotiseutuun, mutta
silti ihmisen juuret jäävät
useimmiten elämän ensimmäiseen kotiseutuun.
Kotiseutupäivät järjestettiin tällä kertaa puhtaassa
kaupunkimiljöössä Espoon
Leppävaaran Sellon ympäristössä. Päivien avajaiset vietiin
perjantaina Sellon ostoskeskukseen, jossa vierailee päivittäin jopa 40 000 ihmistä.
Avajaiset saivatkin osakseen
suuren yleisön kiinnostuksen.
Viaporin Tori toimi paikal-

Avajaiset Sellon kauppakeskuksessa.
listen kotiseutuyhdistysten ja liiton Valtuuston edustajien
myös alueen alkutuottajien vaali. Kokouksen yksimielisen
toiminnan esittelyalueena päätöksen mukaisesti Suomen
ja alueella oli nähtävää ja Kotiseutuliiton puheenjohtakuultavaa. Kotiseutupäivi- jana jatkaa professori Janne
en eräänä vahvana viestinä Vilkuna, joka on luotsannut
kaikille paikalla olijoille oli liittoa viimeisen kahden vuo“yhteisöllisyys”, sillä Espoon den ajan menestyksellisesti ja
kaupungin tavoitteena on ammattitaitoisesti. Valtuustoa
integroida kaupungin runsas- uudistettiin erovuoroisten
lukuinen maahanmuuttaja- henkilöiden osalta, ja allekirväestö Espooseen tavoittee- joittanut valittiin jatkamaan
na saada myös maahamme liiton valtuustossa uuden
muualta muuttaneet ihmiset kaksivuotiskauden Pohjoiskokemaan Espoo omaksi Savon kotiseutuyhdistysten
kotiseudukseen. Tämä on liiton edustajana. Kokouktäysin ymmärrettävää, sillä sessa palkittiin myös vuoden
Espoon ja eritoten Leppä- kaupunginosa ja palkinnon
vaaran katukuva on erittäin sai ansaitusti Vantaan Hakukansainvälinen.
nila, jossa kansalaistoiminta
Kotiseutupäivien yhteydessä on erittäin aktiivista ja enkokoonnuttiin perjantaina nen kaikkea Hakunilassa on
myös Suomen Kotiseutuliiton onnistuttu sovittelemaan eri
vuosikokoukseen, jossa oli maahanmuuttajataustaisten
edustettuna 158 kotiseutu- ryhmien välisiä ristiriitoja
yhdistystä 320 edustajan väli- menestyksellisesti kaupungin,
tyksellä. Kokouksen tärkeim- poliisin ja alueen asukkaiden
piä asioita olivat normaalien hyvällä yhteistyöllä. Hakunila
vuosikokousasioiden ohella on yksi Suomen kansainväliiton puheenjohtajan vaali ja lisimmistä kaupunginosista,

Varkautelainen mielipaikka
Kuva: Pertti Leskinen

Valo hehkuu ja värisee,
ja heinän tuoksu
leijuu ympäri.
Kukkarinteeni
keinuu ja hymisee.
Oi, kuinka se hyräilee.
Minä olen kevyt,
niin kevyt ja kirkas,
ihmislapsi.
Maassa minä lennän,
taivaalle haluan ja
katseen on hyvä nousta.

Valtakunnalliset Kotiseutupäivät
Espoossa 6.-9.8.2015

N

elisenkymmentä vuotta
sitten harjoittelin kestävyysjuoksua eri puolilla
Varkautta. Siltojen safarin ja
Hurushölkän reitit sekä useat
muut lenkit tuli kierrettyä
lukemattomia kertoja.
Yksi harjoitteluympäristönä
oli Päivärinteen pururata.
Lenkki sijaitsi Huruslahden rannalla. Radalle johti
tie Kankunharjun vanhan
hau-tausmaan kulmalta.
Sittemmin purulenkki jäi
teollisuus-alueen aidan sisään
ja se ”korvattiin” Puurtilaan
rakennetulla pururadalla.
Päivärinteen pururata muistuu jälkikäteen paikkana,
jossa saattoi tuntea ruumiin
rasittamisen nautintoa. Heti
reitin alussa oli mukavasti
viettävä alamäki, joka siivitti
jalat vauhtiin. Järven rannassa
lenkki mutkitteli miellyttävästi. Tämän jälkeen lähdettiin
nousuun, jota juostaessa sivuutettiin Päivärinteen vanhan tanssilavan perustukset.
Ajatukset kiertyivät vuosi-

kymmenten takaisiin tansseihin, jolloin lavalla saattoivat
esiintyä muun muassa Tapio
Rautavaara, Reino Helismaa
ja Esa Pakarinen.
Mäen kapuaminen sai pulssin nousemaan ja maitohapot virtailemaan. Palkinto
kuitenkin odotti, sillä radan
loppuosuuden saattoi lasketella aina lähtöpisteeseen saakka
lievää myötälettä. Kunto tai
harjoitusohjelma määritti
juostavien kierrosten määrän.
Usein radalla tapasi myös
kanssajuoksijan, mikä sekin
lisäsi liikkumisympäristön
viehättävyyttä.
Päivärinteen pururadasta
muodostui itselleni mielipaikka. Radan kiertäminen
muistuu mieleeni aina, kun
ajelen Huruslahden kiertotiellä. Mieleni matkatessa
Päivärinteen purulle palaan
myös nuoruuteen ja urheiluharrastuksen parhaisiin
hetkiin.
Elämänsä aikana ihmiset
liikkuvat paikoista toisiin.

sillä alueen asukkaista yli 20 %
on maahanmuuttajataustaisia
henkilöitä.
Valtakunnallisten kotiseutupäivien gaala-illallinen järjestettiin lauantaina vastavalmistuneessa Espoon Suurpellon
Opinmäen kampuksella.
Kyseinen kampus pitää sisällään koulutoiminnan lisäksi
merkittävän määrän muuta
toimintaa kuten päiväkodin, kirjaston, liikuntahallin
ja työväenopiston ja nuorisotoimen toiminnot. Illan
ohjelma oli erittäin kansainvälinen ja musiikkipitoinen.
Kuulimme gaalassa hienoa
nuorten esittämää musiikkia.
Gaala-illan mieleenpainuvin
esitys oli kutsu vuoden 2016
kotiseutupäiville Kajaaniin.
Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajan Paavo Enrothin esitys ei
jättänyt ketään kylmäksi, sillä
esittelyn perusteella Kajaanin kotiseutupäiville vuonna
2016 ei voi olla menemättä.
Esittelyn perusteella kotiseutupäivien yhteydessä on
mahdollisuus tutustua mm.
Talvivaaran kaivoksen toimintaan ja kaivosalueeseen,
Raatteentien historiallisiin
sotatapahtumiin, Kajaanin
linnan räjäytykseen ym. mielenkiintoiseen ohjelmaan.
Kiitos Espoon kaupungille
ja kaikille niille henkilöille,
jotka järjestivät kotiseutuväelle hienon tilaisuuden ja voimia Kajaanin kotiseutuväelle
haastavaan tehtävään vuoden
2016 kotiseutupäivien järjestäjänä.
Jyrki Haapala
Suomen Kotiseutuliiton
valtuuston jäsen

Kuva: Sirpa Ollikainen

Puurtilan kylätoimikunnan 1980-luvulla perustama pururata,
joka sijaitsee Puurtilan koulun kentän vieressä.

Joissakin paikoissa viivytään
pitempään, jotkut sivuutetaan
nopeasti. Eri elämänvuosina
paikat saavat poikkeavia merkityksiä ja herättävät vaihtelevia muistoja.
Varkaus on täynnä paikkoja,
joihin tuhannet ihmiset liittävät erilaisia merkityksiä. Mikä
mahtaa olla sinun mielipaik-

kasi? Vai onko niitä useampia?
Ovatko mielipaikkasi muuttuneet ikävuosien karttuessa?
Hannu Itkonen
Kirjoittajan ja Jyväskylän
yliopiston liikuntasosiologian
professorin yksi tutkimuksen
kestokohteista on Varkaus.

