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VUOSIKERTOMUS 2016
Vuosi 2016 oli yhdistyksen 60. toimintavuosi. Henkilöjäseniä oli vuoden lopussa 99 ja yhteisöjäseniä 3.
Yhteyttä jäsenin on pidetty jäsenkirjeillä. Tietoa yhdistyksestä on saatavissa kotisivuilta www.warkausseura.fi.
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Toimikunnat
Historia-toimikunta perustettiin 09.12.2014. Sen puheenjohtajana on toiminut Leena
Salo, ja jäseninä valokuvista vastaava Ari Kankkunen, Sirpa Ollikainen, Matti Reijonen ja
Raimo Sikanen. Kutsuttuna toimikuntaan on kuulunut Jyväskylän yliopistosta
professori Hannu Itkonen. Tehtävänä on toimittaa kirja, ”Varkaus - Paikallinen Suomi
100 vuotta”. Tekijöiksi kutsuttiin 18 kirjoittajaa. Ryhmä on v. 2016 kokoontunut kolme
kertaa. Tekstit ja kuvat oli luovutettava toukokuun loppuun mennessä. Vuoden vaihteessa
tekstit olivat valmiita taittajalle.
Tilintarkastajat
Syyskokouksessa 26.11.2015 valittiin tilintarkastajaksi vuodelle 2016 Jarmo Hirvonen,
HTM, ja varatilintarkastajaksi Mervi Markkanen, KHT.
Kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 14.04.2016. Kokouksen puheenjohtajana toimi
sosiaalineuvos Aaro Monthan. Muissa asioissa yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Ikonen
kertoi sivurakennuksen tiilikaton uusimisesta. Samoin hän kertoi Kotiseutukeskukseen
liittyvistä tulevista tapahtumista, joista läheisin on 31.04. ”Warkaus-seura 60 vuotta!”
Yhdistys tarjosi kokoustajille pullakahvit.
Sääntömääröinen syyskokous pidettiin 14.11.2016. Kokouksen puheenjohtajana toimi
yhdistyksen emeritus-puheenjohtaja Raimo Sikanen. Hallituksessa tapahtui muutoksia.
Jäsenmääräksi sovittiin puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä.
Ari Kankkunen, Leena Salo ja Eija Sutinen ilmoittivat, että he eivät enää tule olemaan
mukana hallituksen työskentelyssä. Heidän tilalleen valittiin Risto Ahvenainen ja Tiina

Rajamäki, joka nimitettiin samalla yhdistyksen sihteeriksi. Tilintarkastajaksi valittiin
Jarmo Hirvonen, HTM, ja Mervi Markkanen, KHT, varatilintarkastajaksi. Muissa asioissa
yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Ikonen kertoi 5.12. nautittavasta Itsenäisyyspäivän
juhlaillallisesta, jonne hän toivotti kaikki tervetulleiksi. Lopuksi hän kertoi onnistuneesta
kattoremontista, ja kiitti kaikkia mukana olleita innokkaasta osallistumisesta talkootyöhön!
Kokousten koollekutsumistapa
Syyskokouksessä päätettiin, että kokouskutsumenettelynä on ensisijaisesti sähköposti,
edellyttäen, että jäsenen sähköpostiosoite on tiedossa. Sähköpostiosoitteen puuttuessa
toissijaiseksi kutsumenettelykeinoksi valittiin kirjeposti. Lisäksi kokouskutsu on
kotisivuilla esillä 14 päivää ennen kokousta.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa, joista yksi oli ”ideointipalaveri”. Siinä
mietittiin alkaneen vuoden tapahtumia ja sisältöjä. Kyseessähän on Suomi100- juhlavuosi.
Ajatusten tulokset lähettiin kaupunginjohtaja Tsuparille.
-Eija Sutisen lopetettua hallitustyöskentelyn jo toukokuussa, hän jätti myös sihteerin
tehtävät. Sovittiin, että kokouksen sihteeri valitaan erikseen jokaisessa kokouksessa.
Sihteerinä toimi syyskokousta lukuunottamatta Leena Salo. Syyskokouksen sihteerinä toimi
Tiina Rajamäki.
- Ari Kankkunen on vastannut kotisivuista ja huolehtinut niiden päivityksestä.
Osoite on www.warkaus-seura.fi.
- Toinen tiedonjakaja on ollut oma lehti. Vuoden 2016 alussa lehti alkoi ilmestyä Sykkeessä
-lehden välissä 4-sivuisena julkaisuna. Nimekseen uusi lehti sai Piiput. Kirjoituksista
ovat vastanneet puheenjohtaja Jaakko Ikonen, Sykkeessä -lehden toimittaja Vesa Moilanen
ja varapuheenjohtaja, lehtivastaava Sirpa Ollikainen. Vuonna 2016 Piiput ilmestyi 8 kertaa.
15.3.osallistui kutsuttuna hallituksen kokoukseen kirvesmies Jukka Häyrinen. Hän kertoi
työskentelystään vanhojen rakennusten korjaajana. Samaan kokoukseen kutsuttuna osallistui Raimo
Sikanen. Suunniteltiin yhdistyksen tulevia 60-vuotisjuhlia.
Huomionosoitukset ja muistamiset
- Syyskuun alkupuolella puheenjohtaja Jaakko Ikosen perhe kasvoi poikavauvalla. Koko
perhettä onniteltiin 12.9. kukkasin.
- Ari Kankkusen Pirjo -vaimo menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen syksyllä. Hänelle vietiin
surunvalitteluna kukkaset.
Edustukset
- Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa edustaa Pohjois-Savoa yhdistyksemme jäsen
Jyrki Haapala.
- 4.-7.8. Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen ja Valtakunnallisille kotiseutupäiville
Kajaanissa osallistuivat Jaakko Ikonen ja Sirpa Ollikainen. Warkaus-seura ry:n edustajana
oli Jaakko Ikonen.
- 21.3. Pohjois-Savon liiton toimesta järjestettiin Suomi Finland 100 -tilaisuus Varkaudessa.
Siihen osallistuivat Leena Salo ja Sirpa Ollikainen.
- Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry: hallituksen jäsenenä on Sirpa Ollikainen.
- 19.3. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry:n kevätkokouksessa Kuopiossa
Warkaus-seura ry:n edustajana oli Sirpa Ollikainen.
- 12.11. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry:n syyskokouksessa Muuruveden
peruskorjatulla Kylätalolla Warkaus-seura ry:n edustajana oli Sirpa Ollikainen.
Varkauden kaupungin Varkauden Suomi 100 työryhmän jäsenenä toimii Jaakko Ikonen.

Talous
- Huomattava rahanmeno v. 2016 oli sivurakennuksen katon korjaus. Sen kuluihin oli
Varkauden kaupunki luvannut 15000,00 € ja Museovirasto 11000,00 €. Puheenjohtaja oli
yhteydessä Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisanderiin, ja kertoi
saaneensa paljon opastusta tulevaan remonttiin.
- Suuri rahanmeno olivat myös Warkaus-seura ry:n 60-vuotisjuhlat.
Kaikesta kuitenkin selvittiin ilman pankkilainaa!
- Taloudesta tarkemmin tilinpäätöksessä.
Vuokraustoiminta
- Ravintola Tyyskänhovi toimii juhlapalvelu-, kokous- ja lounasravintolana. Såltin sali
sivurakennuksesta erotettiin Warkaus-seura ry:n omaan käyttöön. Väentupa kuuluu
ravintolan käyttöön, samoin piha-alue. Vuokrasopimus on ollut voimassa 1.10.2015 alkaen.
- Såltin salia on järjestöjen ja muidenkin ryhmien ollut mahdollista vuokrata omaan käyttöön
etukäteisvarauksen mukaisesti. Käyttö jäi kuitenkin vähäiseksi. Niinpä hallitus päätti, että
Såltin salista ei peritä vuokraa yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä 1.9.2016 lähtien Suomi 100
juhlavuoden vuoksi. Vuokraa ei peritä myöskään v. 2017. Såltin salissa on sekä veden- että
kahvinkeitin. Varauskirja on LakiMajakan toimistolla.
Kiinteistö
- Rakennuksissa on suoritettu kunnossapitoselvitys vuosiksi 2015-2024. Tärkeimpänä oli
sivurakennuksen tiilikaton uusinta.
- Talkoovakuutus otettiin Tapiolasta. Kattoremontti alkoi viikolla 15.
- Kuopioon museovirastoon otettiin yhteyttä kattoremontista, ja sieltä hyväksyttiin suunnitelma.
Puheenjohtaja Jaakko Ikonen vastasi toteutuksesta. Warkaus-seura ry palkkasi kirvesmieheksi
Timo Leppäsen, jolla oli kokemusta vanhojen rakennusten korjauksesta. Tarviketilauksissa
yhdistyksen edustajana toimi Risto Ahvenainen. Toiseksi kirvesmieheksi palkattiin Timo
Leppänen. Salibandyseura Hukka-Pallon juniorit tekevät töitä ”könttäkorvauksella”.
- Katon räystäslaudat ja ruoteet uusittiin.
- Puhallusvillaa laitettiin sekä kattoon että Såltin salin välipohjaan.
- Maalattiin punamullalla rakennuksen kaksi alinta hirsikerrosta.
- Såltin areenalle levitettiin viira ja kivituhkaa. Såltin areenalle rakennettiin terassi lankuista.
- Såltin salista puhkaistiin oviaukko areenalle. Samalla korjattiin laho seinä. Rakenteisiin sopiva
ovi teetettiin. Såltin salin WC:n patteri uusittiin.
- Maakellarin katto uusittiin ja ruoteet vaihdettiin.
- Päärakennuksen lasiverannan vierestä suuri vaahtera on vuokralaisten pyynnöstä kaadettu.
- Päärakennuksen kuistin rakenteissa oli lahoa, joten kyseiset puuosat oli uusittava.
- Korjattiin ja maalattiin koko kuisti Risto Ahvenaisen johdolla.
- Remontti valmistui touko-kesäkuun vaihteessa.

Talkoot
- Pihan siivoustalkoita pidettiin keväällä 16.04. ja 23.04. Molemmilla kerroilla laitettiin
sekä pihaa kuntoon että kannettiin vanhoja tiiliä sivummalle pinoihin ja kerättiin muovia ja
roskia säkkeihin. Tarjolla talkoolaisille oli usein kahvia, voileipiä ja grillattua makkaraa.
- Keväällä oli vielä useita ns. kattotalkoita, joihin tultiin, kun aikaa oli. Innokkain talkoolainen
oli puheenjohtaja! Laskelmien mukaan talkootunteja kertyi 308.
Ilman runsasta ja innostunutta talkootyötä ei remontti olisi valmistunut aikataulussaan, eikä
olisi pysytty laaditussa budjetissa. Suuret kiitokset kaikille talkoisiin osallistuneille!
- Kesällä yhdistykselle ostettiin lehtipuhallin, jota hallituksen jäsenet saavat lainata.
- Syksyllä pidettiin pihan siivoustalkoot 12.10.

Lahjoitukset ja säilytettäväksi
- Jarmo Ikonen toi arkistonsa puheenjohtajalle tutustuttavaksi yhdistyksen menneeseen
toimintaan. Siihen saavat käydä tutustumassa kaikki halukkaat.
- Hynösen sukuseura luovutti vaakunansa 02.07. Kotiseutukeskuksessa säilytettäväksi.
- Todettiin, että pöytäviirejä ei yhdistys ota vastaan.
Projektit
- Varkaus - Paikallinen Suomi 100 vuotta -teos on vailla taittoa ja painatusta.
- Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä Warkaus-seura ry Varkauden kaupungin avustamana
lahjoittaa kaikille v. 2017 syntyneille varkautelaisvauvoille perinteisen mahakelkan.
Idean ”isä” oli entinen puheenjohtaja Raimo Sikanen.
Kelkat valmistaa Harjurannalla toimiva Jamon Apu Oy, yrittäjä Jarmo Pulliainen ja
paikallinen puuseppä. He vastaavat myös kelkan kehittelystä, sillä valmista mallia tai
piirustuksia ei ollut käytössä. Kelkat luovutetaan vuoden aikana muutamassa erässä,
viimeiset laskiaisena v. 2018.
- Warkaus-seura on mukana Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry:n projektissa
Kotiseutukasvatus kouluissa. Kun Svenska skolan i Varkaus järjesti Kotiseutukeskuksessa
5.2. Runebergin päivän tilaisuuden ja järjestäjät pyysivät Sirpa Ollikaista puhumaan siellä,
niin kerronta tohtoriperheen asumisesta v. 1858 rakennetussa talossa sopi myös projektiin
Kotiseutukasvatus kouluissa.
- Oma projektinsa oli Warkaus-seura ry:n 60-vuotisjuhlien järjestelyssä. Niitä hahmoteltiin
kevätkauden ajan, jotkut ennen sitäkin. Juhlajuomat, lähdevettä ”Meiltähän tämä käy”
oli hankittu hyvissä ajoin. Juomapulloidea oli entisen puheenjohtaja Raimo Sikasen ajatus.
Vapun aattona, 30.04. klo 12.00 alkanut seuran 60-vuotisjuhla oli kaikille varkautelaisille
vapaa tilaisuus. Tervetuliaispuheen piti puheenjohtaja Jaakko Ikonen, juhlapuheen Suomen
Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander ja lausuntaa esitti murremestari Lauri
Andersin. Duo Kuunkuiskaajat lauloi kahteen otteeseen, ennen ja jälkeen ruokailun. Tarjolla
oli maukasta lohikeittoa ja kakkukahvit. Muisteluiden jälkeen kello olikin jo viisi, ja oli aika
siirtyä Päiviönsaaren torille lakittamaan Ruukin Ruusa. Lakituksen suoritti Jaakko Ikonen.
- Seuraava projekti tukee Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton projektia Kotiseutukasvatus
kouluissa. Kuoppakakaan koulun 8. luokat, joita on viisi, vierailivat 10.-14.10. yksi luokka
kunakin päivänä, Kotiseutukeskuksessa. Jokaisella luokalla oli 20 oppilasta.Oppaana toimi Sirpa
Ollikainen. Oppilaiden mukana oli opettaja ja koulunkäynnin ohjaaja. Päärakennuksessa
tutustuttiin rakennuksen syntyvaiheisiin sekä tohtoriperheen elämään yleensä.
Sivurakennuksessa katsastettiin väentupa ja kalastusperinnehuone. Lopuksi Såltin salissa
tarjolla oli vieraille mehua, leettapullaa ja keksejä. Kotiinviemisiksi he saivat
Suomen vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön tuottaman oppaan Kireitä siimoja. Tunti
osoittautui hiukan liian lyhyeksi ajaksi!
Tilaisuuksia
- Dekkarifestivaaleja vietettin Kotiseutukeskuksessa 18.-21.07. Tapahtuman järjestäjänä oli Pro
Päiviönsaari. Festivaali teki yhteistyötä elokuvateatteri Maksimin, Ruotsinkielisen koulun ja
Warkaus-seuran kanssa.
- Etsivätoimisto sijaitsi Såltin salissa. Siellä oli festivaalien info-piste, elokuvanäytösten
lipunmyynti, kesäkahvila ja kaupunkipyörälainaamo. Lisäksi sieltä sai dekkarilukemista.
- Etsivätoimistossa ja sen edustalla oli esillä Varkauden Kuvataideyhdistyksen kesänäyttely,
jossa teosten aiheina on dekkari.
- Kotiseutukeskuksessa oli dekkarifestivaalien aikana kirjallisuuspiirejä, keskustelutilaisuuksia
ja iltatapahtumia.
- Dekkarielokuvia Maximissa oli päivittäin joko lapsille, perheille tai aikuisille.
- Juhannusaattona 24.06. klo 18.00 sytytettiin kaikille yhteinen kokko juhannuksen kunniaksi!

- PRO Päiviönsaari ry:n järjestämää Taiteiden Yötä 2016 vietettiin Päiviönsaarella 12.08.
Samana iltana alkoi Navitas Kehitys Oy:n järjestämä Sampea ja Samppanjaa -festivaali.
- Kotiseutukeskuksen Såltin salissa oli Kirja-Varkauden järjestämä runotilaisuus.
- Kotiseutukeskus oli valotaiteilija Kari Kolan toisena suurista kohteista. Näkymä pihapiiristä
ja päärakennuksesta oli upea, samoin kuin ympäristöönkin suunnatut valot. Toinen suuri
kohde oli Itsenäisyyden puiston takaosa. Valotaide oli nähtävissä kolmena päivänä.
- Saksalaissyntyistä Oktoberfest -iltaa vietettiin 15.10. Ravintola Tyyskänhovissa. Ruokana oli
perinteisiä bratwurst- ja chorizo-makkaroita, hapankaalia ja perunasalaattia sekä sianlihaa.
Toki buffet-pöydästä löytyi tutumpiakin ruokia. Juomana oli yleisesti olutta. Saksalainen
musiikki nauhalta soi taustalla, ja välillä trubaduuri Jere Hartikainen viihdytti yleisöä.
- Itsenäisyyspäivän juhlaillallinen nautittiin jo aattona, siis 05.12. Ravintola Tyyskänhovissa.
Ilta sujui rauhallisen juhlallisesti hyvän ruoan ja ystävien seurassa!
- Uudenvuoden vastaanottajaiset järjestettiin Päiviönsaarella 31.12. klo 19.00-00.10.
- Kotiseutukeskuksen edessä oli lukuisia jätkänkynttilöitä. Piha oli valaistu ulkokynttilöillä.
- Kotiseutukeskuksen väentuvassa oli ev.-lut. seurakunnan järjestämää tinanvalantaa klo 19-22.
Tarjolla oli kävijöille mehua ja pullaa. Tinanvalajia oli niin runsaasti, että tinat välillä loppuivat
kesken.
- Såltin sali oli toimijoille avoimena lämmittelypaikkana.
- Ravintola Tyyskänhovissa oli tarjolla ruokaa ja juotavaa.
- Hallitus kokoontui klo 17 LakiMajakan toimistolle keskustelemaan, josta sitten vierailtiin
Väinölässä ja museolla ennen Kotiseutukeskukseen menoa. Illan aikana ruokailimme ja
katselimme ilotulitusta.
Muuta
- Palotarkastus on tehty. Huomautuksia oli seuraavasti: keittiön ilmastointihormit
puhdistettava, pääsulun sijainti merkittävä, sähkötaulun määräaikaistarkistus tehtävä.
Huomautetut kohteet on korjattu.
- Valtioneuvostolta haettiin oikeus Suomi 100 -tunnuksen käyttöön. Kun se oli 12.09.
myönnetty, niin oli mahdollisuus anoa avustusta Pohjois-Savon liitolta.
Kelkka ei kuulunut brändin piiriin.
Warkaus-seura ry:n jäsenille, hallituksen jäsenille ja kaikille toimijoille sekä Varkaus – Paikallinen
Suomi 100 vuotta teokseen kirjoittaneille Suuret Kiitokset menneestä vuodesta, työpanoksesta ja tuesta,
jonka olette antaneet vuonna 2016 Warkaus-seura ry:lle!
Hallitus

