Puheenjohtajan palsta
Syksyn kaunis ruska piippujen
ympärillä on ollut erityisen
viehättävää katseltavaa ja aistittavaa kotikaupungissa ja sen
ympäristössä. Varmaan moni
ulkopaikkakuntalainenkin voi
aistia saman vieraillessaan kaupungissa, tai kun on tänne
pysyvästi muuttanut.
Tarkasteltaessa kaupunkia
kansainväliseltä pohjalta on
paikallaan havaita, miten monenmoista kansainvälistä toimintaa kaupungissamme on.
Ammatillisessa koulutuksessa
opiskelee useita kansallisuuksia,
peruskoulutuksessa on kielipainotteisuutta, englanninkielinen
leikkikoulu ohjaa osaltaan pienimpiä ja ruotsinkielinen koulu
on ainutlaatuinen Itä-Suomessa. Kansainvälisiä yrityksiä on
Varkaudessa paljon ja niiden
merkitys koko kaupungin hyvinvoinnille on tärkeä. Ne antavat
työtä ja tekevät tulosta.
Kun kotiseutuyhdistys pohtii
Varkautta ja sen vuosikymmenien kehitystä, tulee usein mietityksi, miten teollisuus tänne
on syntynyt, miten yritykset
ovat tänne tulleet ja miten ne
ovat toimineet. Nykypäivän
asiat tahtovat jäädä vähemmälle tarkastelulle. Mielestäni
meidän tulee paneutua jatkossa
enemmän siihen, miten kansainvälistyminen on tuonut, ja
tuo edelleen, hyvinvointia kotikaupunkiin. Tuotteet ja palvelut
kulkevat omia kanaviaan, mutta
kaiken takan on ihminen, se
varkautelainen, joka tekee oman
osuutensa myös kansainvälisessä
yrityksessä. Kansainvälisyys
tuo meille ja kaupunkiin myös

paljon muualla olevien ihmisten
osaamista ja palveluja.
Kaupungissamme toimii useita
eri maiden ja kansallisuuksien
ystävyysseuroja.Tässä vapaehtoistyössä toimii suuri joukko eri
alan ihmisiä. Puhutaan niinsanotusta kolmannesta sektorista,
sillä ystävyysseurojen toiminta
on talkootyötä vapaehtoisten
tekijöiden toimesta. Erilaiset
valtuuskunnat tapaamisineen
ja kulttuurivaihdot eri maiden
kansalaisten kesken ovat tärkeä
osa ystävyysseurojen toimintaa.
Olettaisin, että valtakunnallisesti
ja paikallisesti ystävyysseuratoiminnan rahoitusta tulisi pohtia
siten, että käytettävissä olevat
varat ohjattaisiin paikallisosastojen pakollisten toimintamenojen
kattamiseen. Näin jäsenistön
työpanos huomattavasti tehostuisi, ja moninkertainen
hyöty voitaisiin kirjata oman
paikkakunnan hyväksi. Kansainvälisyys on entistä lähempänä

tavallista ihmistä kielitaidon,
tietoliikenteen ja matkustamisen
lisääntymisen vuoksi. Näin ollen
ystävyysseuratoimintaa voidaan
helpommin lisätä eri maihin ja
kulttuureihin.
Kotiseutuyhdistys Varkaus-seura ry on avoin yhdistys kaikille
sen toiminnasta kiinnostuneille.
Lienee paikallaan mainita, että
jatkossa kotiseutuyhdistyksen
tulee enemmän panostaa kansainvälisyyteen ja olla tehokkaasti mukana kaupunkiin muualta
muuttaneiden kotouttamisessa.
Tässä olisi aihetta eri ystävyyseurojen ja kotiseutuyhdistyksen
välisille keskusteluille.
Kaikille kansallisuuksille, yrityksille, yhteisöille ja varkautelaisille toivotan hyvää syksyä!
Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

Varkaus-seura ry tänään
Osoitetiedot:
www.varkaus-seura.fi
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78250 VARKAUS
Varkaus-seura ry on kotiseutuyhdistys. Se on perustettu 10.5.1956, ja
on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Yhdistyksen toimialue on Varkauden kaupunki.
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TERVETULOA MUKAAN
niin Varkaus-seura ry:n kuin Lausujienkin toimintaan!
Yhdistykseen jäseneksiliittymistiedot saat soittamalla johtokunnan
puheenjohtajalle tai jollekin johtokunnan jäsenelle. Hän toimittaa Sinulle jäseneksiliittymislomakkeen ja jäsenmaksulomakkeen. Jäseneksiliittymislomakkeen löydät myös kotisivuiltamme www.varkaus-seura.fi. Jäsenmaksu v. 2006 on henkilöjäseneltä 10 e ja yhteisöjäseneltä
(yhteisöt, yhdistykset, liikelaitokset yms.) 50 e.

