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Lauri Andersin Suomen
murremestari mallia 2013
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Kotiseutupäivät Seinäjoella

- RYTMI yhdistää

V

altakunnalliset Kotiseutupäivät pidettiin 8-11.8.2013
Seinäjoella, Etelä- Pohjanmaan maakunnan tavan mukaisesti komiasti. Päivien teemana
oli RYTMI yhdistää, ja se näkyi ja
tuntui kaikkialla päivien aikana. On
merkillepantavaa, kuinka paljon
musiikki ja kulttuuri hallitsevat
pohjanmaalaista elämää. Tapahtumien tukena on kaupunki, ympäristökunnat ja eri järjestöt. Suurina
tapahtumina ovat tangomarkkinat
ja provinssirock. Muut pienemmät
tapahtumat luovat pohjaa paikalliselle harrastustoiminnalle ja kasvattavat uusia taiteilijoita ja esiintyjiä.
Siis rytmi yhdistää! Onnistumiselle
on luotu hyvät mahdollisuudet niin
tilojen kuin koulutuksen ja tutkimuksen avulla.
Suomen Kotiseutuliiton tapahtumissa otettiin kantaa kuntauudistuksen myllerrykseen, koska ei
ole tietoa, miten kuntauudistus
järjestetään. Kunnilla on menossa
‘kosiohommissa’ sekahaku. Olisi
hyvin tärkeää, että kuntauudistuksen alkuvaiheessa työryhmissä
olisivat mukana myös kolmannen
sektorin edustajat, sillä tulevatpa
kuntarajat olemaan mitkä tahansa,
niin kotiseuduillaan asuvat ihmiset,
joiden hyväksi uudistuksia tehdään.
Kuntauudistusten yhteydessä on
myös huolehdittava kulttuuriperinnöstä ja otettava huomioon mm.

museot ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat rakennukset. Nämä on
kirjattava kuntaliitosasiakirjaan luettelemalla ne sekä määrittelemällä,
miten niistä huolehditaan ja mikä
taho pitää ne kunnossa. Kuntaliitosasiassa voitaisiin toivoa tapahtuvan
niin kuin pohjanmaalaiset tapaavat
sanoa tekeillä olevasta vaativasta
työstä: Parasta tavoitellaan, mutta
priimaa tuppaa syntyä!
Vuosikokouksessa 9.8. Suomen
Kotiseutuliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Janne Vilkuna
(s.1954). Hän on Jyväskylän yliopiston museologian professori ja
myös yliopiston museon johtaja.
Hän asuu Orimattilassa Heinämaalla. Kotiseutuliiton valtuustoon
Pohjois-Savon edustajaksi valittiin
Varkaus-seura ry:n jäsen Jyrki
Haapala. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton puheenjohtaja
Marja-Sisko Pihlille Juankoskelta
Suomen Kotiseutuliitto myönsi
liiton korkeimman tunnustuksen,
Kotiseututyön ansiomitalin. Yhteensä näitä mitaleja myönnettiin
11. Ensi vuonna Valtakunnalliset
Kotiseutupäivät ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään Hämeenlinnassa Aulangolla 7.-11.8.

uomen Heimot ry järjestää joka
toinen vuosi murteellapuhumisen SM-kilpailut, jotka tänä
kesänä pidettiin Iisalmessa Koljonvirran leirintäalueella. Yksilökilpailussa osallistujia oli 11, joista yksi
oli Varkaus-seuran aktiivijäsen Lauri
Andersin voitettuaan keväällä Savon
murremestaruuden.
Kilpailun ennakkotunnelmat olivat
meillä Laurin kannattajilla korkealla.
Olihan Lassi esiintynyt jo aamupäivällä Iisalmen toritapahtumassa
mukaansa tempaavasti. Illan varsinaiset kilpailijat olivat tasokkaita,
eikä Laurin voitto tuntunut itsestään
selvyydeltä, sillä arvostelussa voi
painottaa monenlaisia kriteerejä.
Lassin vahvuudeksi koitui loppujen
lopuksi taidokas esitys, Varma Niirasen runomittainen kuvaus kesäisestä
huumorin höysteisestä uimareissusta.
Kaikki esitykset – kuten arvata saattaa
– olivat humoristisia, ja yleisölle nautinnollisia. Kun kolmanneksi tullut
lapinlahtelainen Matti Korhonen
ja toiseksi sijoittunut raumalainen
Tapio Niemi oli julistettu, niin
saatoimme huokaista helpotuksesta.
Lauri on varmasti voittaja!
Meille Varkaus-seuralaisille, kuten

Raimo Sikanen onnittelee murremestaria ja hänen vaimoaan Airaa.
toivon mukaan kaikille varkautelaisille, Laurin menestys eräänlaisena
Esa Pakarisen huumorin jatkajana ja
koko Varkauden tunnetuksi tekijänä
on huomion arvoinen asia. Kulttuurin alueella ei Suomen mestaruus
ole jokapäiväistä, ja siksi vuotuinen
kulttuuripalkinnon osoite tänä vuon-
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na tuntuisi selvältä. Toivoa sopii, että
Laurin tapaamme esiintyjänä monissa
tilaisuuksissa, sillä tiettävästi miehellä
halua ja intoa riittää.
Onnittelumme Laurille Varkausseuran jäsenistön puolesta!
Eino Piippo

Uusi harrastus tai uinuva harrastus hereille!

Hyvää syksyn alkua!

Ruoho värähtää, suloinen pieni tuulen kosketus,
tämä lyhyt ainoa elämä, linnun varjo auringonläiskässä,
kiintyä ja muistaa, kun aurinko nousee,
muistaa nuoruuden pajut kylätien varrella,
kun horisontissa avautuu seitsemän kerrosta,
Kuva: Sirpa Ollikainen
valo puhkeaa lintujen riemuksi,
syntyy luottamus, ilo ja vapaus,
puhdas onnen hetki.
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8-vuotias Jere Matilainen kokeilee jousiammuntaa ohjaajanaan Sami Miettinen.

K

äärmeniemen entisen vedenpuhdistamon kentän reunalle
tulleelta mieshenkilöltä kysyin
syytä hänen saapumiseensa paikalle.
Sain vastauksen: Tiälä o immeisiä ja
pysähyin kahtomaa jotta mitä tiälä
annetaa. Kerroin hänelle, että Varkauden Jousiampujat ry antaa täällä
tietoa jousiammunnasta, yhdistyksen
toiminnasta ja mahdollisuuden kokeilla jousiammuntaa ihan oikeilla
välineillä. Kysyjää moinen ei kiinnostanut, vaan hän poistui.
Monelle meistä ampumakentälle
saapuneista tilaisuus oli ensimmäinen kerta nähdä omin silmin ja
vieläpä kokeilla oikeilla välineillä
jousiammuntaa. Nuorin kokeilija oli

7-vuotias, ja lapsia oli useita vanhempiensa ja isovanhempiensa mukana.
Jousia oli monenlaisia, oli vaihtojousi,
perinnejousi, taljajousi jne. Jokaiselle
kokeilijalle ohjaaja löysi ampujalle
sopivan jousen ja siihen nuolet.
Ohjaajina toimivat Jousiampujien
puheenjohtaja Hannu Pursiainen,
varapuheenjohtaja Marja Vahtera,
sihteeri Seija Tikkanen sekä Sami
Miettinen ja Aino Pekkinen. Sami oli
harrastanut jousiammuntaa n. vuoden
ja Aino n. ½ vuotta. He olivat nuoria
ja vähemmän aikaa mukanaolleita,
mutta perusasiat heillä tuntui olevan
hyvin hallinnassa. Vaikutti siltä, että
harrastus oli vienyt nuoret mukanaan!
Jo jousen oikealla tavalla käteen
ottaminen, sormisuojan sormeen laittaminen, sormien oikein
asettelu, veto, oikein
seisominen ja käsien
asento, kuten kaikki
muukin mahdollinen,
vaati henkilökohtaista opastusta ‘kädestä
pitäen’ useampaankin
kertaan. Alku aina
hankalaa, tuli taas to-

distettua monellekin aloittelijalle. Kun
sitten lopulta aloittelija sai nuolen
lentämään tai edes hipaisemaan taulua, tai putoamaan nurmikolle taulun
eteen, oli se mahtava tunne. Sanotaan,
että harjoitus tekee mestarin!
Saimme myös kokea edellisen sanonnan todeksi, sillä tapasimme
todellisen mestarin, mestariampuja
Timo Juutilaisen. Hän vammautui
liikenneonnettomuudessa v. 1983,
ja liikkumisvälineeksi tuli pyörätuoli.
1990-luvun alkupuolella hän kertoi
löytäneensä jousiammunnan. Takana
hänellä on kaksi EM-mestaruutta, ja
kahdesti hänet on valittu Varkauden
parhaaksi urheilijaksi. Nyt on heikentyneen kunnon vuoksi ollut hiljaisia
vuosia, mutta loppukesästä on jälleen
kisoja ohjelmassa. Tavoitteet ovat
edelleen korkealla. Timo Juutilaisen
poika, Mikko Juutilainen, seuraa
isänsä jälkiä, sillä hän on huippuampujien valmennusryhmässä. Mikko
ei kylläkään ole enää varkautelainen.
Varkauden Jousiampujat ry on perustettu v. 1956. Toiminta oli virkeää
ja tuloksekasta. Innostus kuitenkin
hiipui 1970-luvulla, mutta nyt se
taas on nousussa. Nuoria ja yleensä
jousiampumisesta kiinnostuneita
harrastajia toivotaan mukaan, niin
vasta-alkajia kuin kokeneempiakin.
Aloittelijoille luvataan henkilökohtainen ohjaus.
Yhteystiedot: puheenjohtaja
Hannu Pursiainen, 050 569 4116,
pursiainen.h.@gmail.com
sihteeri Seija Tikkanen,
050 369 4386,
tikkanen.seija@gmail.com
Tilaisuus järjestettiin yhteistyönä
Lehtoniemen ja Käärmeniemen Kylät ry:n ja Varkauden Jousiampujat
ry:n toimesta ja Marja Vahteran
aloitteesta, joka toimii molempien
yhdistysten hallituksissa.
Hänen terveisensä varkautelaisille:
Tule mukaan, tutustu ja innostu!
Sirpa Ollikainen

