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VUOSIKERTOMUS 2015
Vuosi 2015 oli yhdistyksen 59. toimintavuosi. Henkilöjäseniä oli vuoden lopussa 95 ja yhteisöjäseniä 3.
Yhteyttä jäseniin on pidetty jäsenkirjeillä.
Tietoja yhdistyksestä on luettavissa kotisivuilta www.warkaus-seura.fi
Hallitus
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jäsen
jäsen
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jäsen
Suomen Kotiseutuliiton valtuuston jäsen

Tilintarkastajat
Syyskokouksessa 6.11.2014 valittiin tilintarkastajaksi vuodelle 2015 Jarmo Hirvonen HTM ja
varatilintarkastajaksi Mervi Markkanen KHT.
Kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 9.4.2015.
Kokousasioissa puheenjohtaja Raimo Sikanen selvitti yhdistyksen sihteerin valmistelemaa
kunnossapitotarveselvitystä tulevalle 10:lle vuodelle. Kokouksen lopussa hän kertoi myös
tulevasta Suomi 100-projektista. Kokouksen puheenjohtajana toiminut Jyrki Haapala kertoi
Suomen Kotiseutuliiton kuulumiset.
Riitta Taavilalle ojennettiin kukat ja Suomen Kotiseutuliiton hopeinen kaulakoru kiitokseksi hänen
toiminnastaan Warkaus-seura ry:n hallituksessa 25 vuotta, samalla sihteerinä vuodet 1992-2000.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26.11.2015.
Kokouksen puheenjohtajana toimi sosiaalineuvos Aaro Monthan. Kokouksesta tuli merkittävä,
sillä puheenjohtajana 13 vuotta toiminut Raimo Sikanen luovutti paikkansa seuraajalleen Jaakko
Ikoselle. Myös hallitus uudistui, kun se sai kolme uutta jäsentä.
Hallituskokoukset ja toiminta
Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 12 kertaa.
24.03.2015 vieraili kokouksessa Mansikka ry:n toiminnanjohtaja Sanna Kauvosaari.
Hän kertoi toiminnasta ja mm. avustuksista.
29.04.2015 vieraili kokouksessa museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta.
Hän kertoi Peltolan kesästä ja kesänäyttelyistä. Lauri Andersin kiitti savon kielellä vierasta.
24.06.2015 hallituksen kesäkokouksessa oli vieraana professori Hannu Itkonen.

Varkauden kotiseutukeskuksen, Tyyskänhovin, seuralta vuokranneen Kunnon Kyökki Oy:n kanssa
ovat puheenjohtaja ja sihteeri neuvotelleet ja tarkentaneet vuokrasopimuksen ehtoja.
Ari Kankkunen on huolehtinut kotisivuista ja niiden päivityksestä. Myös uusia valokuvia on tullut
kuvagalleriaan ja muihinkin kuvakoosteisiin. Kotisivuilta saa kattavaa ja ajankohtaista tietoa
yhdistyksestä. Sivut löytyvät osoitteesta www.warkaus-seura.fi .
Toinen tiedonjakaja on ollut kaupunkilehti Sinun Savossa ilmestyneet Piippujen Ympärillä -sivut.
Sivuja on toimitettu hallituksen voimin ja lehtivastaavana on ollut Sirpa Ollikainen.
Sivu ilmestyi 2015 aikana kerran kuukaudessa, siis 12 sivua.
Historiatoimikunta
Toimikunta on perustettu 9.12.2014 ja johon on nimetty Leena Salo, puheenjohtaja, Ari
Kankkunen, Matti Reijonen ja Sirpa Ollikainen, kokoontui 8 kertaa v. 2015.
Mukana oli kutsuttuna professori Hannu Itkonen Jyväskylän yliopistosta.
15.10.2015 vieraana oli Hannu Hyttinen kertomassa valtakunnallisesta Suomi 100-projektista.
11.11.2015 tilaisuuteen oli kutsuttu kaikki kirjoittajiksi lupautuneet.
Vuonna 2017 valmistuvan kirjan, Varkaus – Paikallinen Suomi 100 vuotta, toimitus etenee.
Toimikunnan tehtäväksi annettiin myös uuden ja päivitetyn Warkaus-seura ry:n esitteen
valmistaminen. Suunnittelusta vastasi toimikunta ja toteutuksesta Emma Puustinen, Savon
ammatti- ja aikuisopiston opiskelija. Esite lähetettiin syyskokouskutsun mukana jäsenille.
Huomionosoitukset ja muistamiset
11.03.2015 Sosiaalineuvos Aaro Monthan täytti 90 vuotta. Onnittelimme adressilla.
9.4.2015 Kiitokseksi Riitta Taavilalle ojennettiin kukat ja riipus hänen toiminnastaan hallituksessa
25 vuotta, ja samalla 9 vuotta sihteerinä.
07.08.2015 Surunvalittelukukat Pauli Hämäläiselle Tuula-puolison menehtymisestä.
03.10.2015 Teatterimatka Poleeniin, jossa onnittelut Raimo Sikaselle ja Tuula-vaimolle Raimon
25.8. olleen 70-vuotispäivän johdosta.
Edustukset
Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa edustaa Pohjois-Savoa yhdistyksemme jäsen Jyrki Haapala.
08.03.2015 Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry:n kevätkokous Kuopiossa.
Warkaus-seura ry:n edustajana oli Eino Piippo. Kokouksessa oli myös Sirpa Ollikainen, joka on
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry:n hallituksen jäsen.
22.04.2015 Mansikka ry:n vuosikokous Suonenjoella. Edustajana oli Raimo Sikanen.
18.05.2015 Pohjois-Savon kotiseututoimijoiden kokous Kuopiossa, järjestäjinä Suomen
Kotiseutuliitto ja Pohjois-Savon maakuntaliitto. Warkaus-seura ry:n edustajana oli Sirpa
Ollikainen.
Kokouksessa valittiin yksimielisesti Jyrki Haapala Suomen kotiseutuliiton valtuustoehdokkaaksi
vuosiksi 2015-2016 Pohjois-Savon edustajana.
06.-09.08.2015 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Espoossa osallistuivat Tuula ja Raimo
Sikanen. Warkaus-seura ry:n edustajana oli Raimo Sikanen.
14.11.2015 Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry:n syyskokous Konnuslahdessa
Leppävirralla. Warkaus-seura ry:n edustajana oli Sirpa Ollikainen.
Vuokraustoiminta
Vuokrasopimus jatkuu Kunnon Kyökki Oy:n kanssa ja sen uudet ehdot tulivat voimaan 1.10.2015.
Ravintola Tyyskänhovi toimii juhlapalvelu-, kokous- ja lounasravintolana.
Lisää tietoja: ravintola@tyyskanhovi.fi

Talous
Päärakennuksen vuokraus Kunnon Kyökki Oy:lle ja siitä saatavat vuokratuotot mahdollistavat
seuralle vaadittavien hoitokustannusten ja tarpeellisten vuosikorjausten toteuttamisen
Varkauden kotiseutukeskuksessa. Mittavampiin peruskorjauksiin on rahoitus järjestettävä toisin.
Museovirasto myönsi 28.4.2014 avustusta 11.000 EUR tiilikaton korjaamiseen / uusimiseen.
Kuluneena syksynä Varkauden kaupunki myönsi samaan tarkoitukseen avustusta 15.000 EUR.
Taloudesta tarkemmin tilinpäätöksessä.
Kiinteistö
Rakennuksista laadittiin kunnossapitotarveselvitys vuosille 2015-2024. Tärkeimpänä on
ulkorakennuksen tiilikaton uusinta. Seuraavana olisi päärakennuksen ulkomaalaus.
Päivitetyssä vuokrasopimuksessa Såltinin huone - nykyisin Såltin-sali - on Warkaus-seuran omassa
käytössä ja sitä vuokrataan myös muille ryhmille. Lisätietoja: info@warkaus-seura.fi.
Såltin-salin ja sen keittiötilan valaistusta parannettiin led-valaisimilla. Tiloissa on sähkölämmitys ja
saliin sekä väentupaan hankittiin ilmalämpöpumput energiakulutuksen säästämiseksi.
Päärakennuksen pihaportin ulkopuolelta on poistettu vanha opastaulu. Samoin on kaivettu pois
vanhat pensaat. Tilalle on tuotu multaa, ja siihen kylvetty nurmikko.
Kotiseutukeskuksen uudet opasteet on asennettu kadun varteen.
Talkoot
29.04.2015 pidettiin perinteiset pihan siivoustalkoot.
05.09.2015 oli vuorossa aidanmaalaustalkoot. Raappaamista, harjaamista ja maalin huolellista
levittämistä. Hukka-Pallo ry:n nuoret olivat innokkaita maalareita!
Tulosta syntyi. Jotkut talkoolaiset siivosivat Såltin-salia ja sen keittiötilaa.
21.09.2015 oli vuorossa syksyn siivoustalkoot. Yllätys oli suuri, kun piha olikin puhdas.
Kiitokset puhaltajille ja Juha Honkaselle! Jatkoimme aidanmaalaustalkoilla.
Lahjoitukset ja säilytettäväksi
Warkaus-seura ry:n jäsen, aktiivilausuja Sirkka Tanskanen, lahjoitti hyväkuntoisen plyyshisohvan
yhdistykselle. Se on nyt eteisaulassa.
Ari Räisänen lahjoitti isänsä Pentti Olavi Räisäsen kalastustarvikkeita, lehtiä, karttoja ja kirjoja
Warkaus-seuralle. Osa niistä sijoitettiin Kalastusperinnehuoneeseen, osa varastoitiin.
Varkauden taidemuseo luovutti säilytykseen Warkaus-seuralle ekonomi Kyösti J. Pulliaisen
muotokuvan. Pulliainen oli Warkaus-seura ry:n perustajajäsen ja toimi puheenjohtaja vuosina
1967-1969.
Projektit
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitossa on meneillään projekti Kotiseutukasvatuksen
tehostamiseksi ja kehittämiseksi kouluissa. Tavoitteena on saada paikallisiin opetussuunnitelmiin.
Warkaus-seura on sitoutunut olemaan mukana projektissa. Warkaus-seurassa asiaa hoitaa Sirpa
Ollikainen, joka osallistui OPS-toimikunnan kokoukseen selostaen projektin tavoitteita.
24.3.2015 Warkaus-seuran hallitus keskusteli asiasta, ja päätöksenä oli anomuksen lähettäminen
sivistyslautakunnalle kotiseutu- ja kulttuurikasvatuksen sisällyttämisestä paikalliseen
opetussuunnitelmaan.
14.9.2015 Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton projektityöntekijä Anu Alapartanen kutsui
varkautelaiset ja leppävirtalaiset opettajat kertomaan kuulumisiaan projektin etenemisestä
paikkakunnilla. Kokoontuminen tapahtui Kotiseutukeskuksessa, ja koollekutsuja kustansi tarjoilun.
Sirpa Ollikainen toimi 'emäntänä' tilaisuudessa.
Projektin myötä Sirpa Ollikainen on kolme kertaa esitellyt Kotiseutukeskusta:
14.09.2015 Varkauden ja Leppävirran opettajille keskustelutilaisuuden alussa,
25.11.2015 Päiviönsaaren koulun 7A-luokan oppilaille, 45 minuuttia,
03.12.2015 Päiviönsaaren koulun 7B-luokan oppilaille, 60 minuuttia.

Tilaisuuksia
07.08.2015 Varkautelainen valtiomies, yhdistyksemme jäsen Kari Rajamäki kertoi lapsuudestaan
ja nuoruudestaan kodissaan Peltolassa ja sen ympäristöstä. Illan Peltolassa avasi Sirpa Ollikainen.
Paikalla oli myös Jaakko Ikonen.
03.12.2015 Kotiseutukeskuksessa aloitettiin Toisen vuosisadan luennot.
Ensin oikeustieteen lisensiaatti Jacob Södermanin luento, jonka aiheena oli ”Onko presidentillä
valtaa?” Sitten sosiaalineuvos Aaro Monthan muisteli Onni Hiltusta otsikolla ”Unohdettu
valtiomies”.
Stipendit ja avustukset
05.03.2015 myönnettiin 100 euron stipendi Könönpellon koulun 3 B-luokan oppilaille heidän
tutustumisestaan kotiseutuun ja näkemänsä, kokemansa ja tuntemansa ilmaisemaan
runomuodossa.
Päiviönsaaren koulun Vanhempainyhdistys ry anoo avustusta voidakseen tarjota oppilaille
elokuvan Autolla Nepaliin. Päätettiin avustaa 50 eurolla.
05.09.2015 myönnettiin 200 euron stipendi Hukka-Pallo ry:n junioreille innokkaasta
talkootyöstä.
Muuta
12.3.2015 Raimo Sikanen osallistui Helsingissä Suomen teollisuutta 200 vuotta-symposiumiin.
24.9.2015 Eija Sutinen osallistui Mansikka ry:n Avustusten esittelyiltaan.
03.10.2015 Eija Sutinen osallistui Yhdistysten verokoulutusiltaan.
17.11.2015 käytiin keskustelu kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin kanssa. Tapaamiseen
osallistuivat Raimo Sikanen, Sirpa Ollikainen ja Leena Salo. Aiheina olivat mm. Suomi 100 vuotta,
juhlavuoden tapahtumat ja niiden järjestäminen ja järjestäjät sekä yhdistyksen muukin toiminta.
15.12.2015 kutsui Varkauden Talvionkijat museonjohtajan ja Warkaus-seuran edustajana Sirpa
Ollikaisen kokoukseen, jossa keskusteltiin Kalastusperinne-huoneen esineistöstä ja niiden
omistajista. Päätettiin ilmojen lämmettyä suorittaa inventaario yhdessä.
Kiitos Warkaus-seura ry:n jäsenille, hallituksen jäsenille ja kaikille toimijoille sekä Piippujen Ympärillä sivulle runoilijoille ja kirjoittaneille, kuin myös sitä lukeneille menneestä vuodesta, työpanoksesta ja
tuesta, jonka olette antaneet vuonna 2015 Warkaus-seura ry:lle. Tapaamisiin 2016!
Warkaus-seura ry
hallitus

