
Osoitetiedot:  
www.varkaus-seura.fi
Varkauden Kotiseutukeskus
Wredenkatu 4
78250 VARKAUS
                      
Varkaus-seura ry on kotiseutuyhdistys. Se on perustettu 10.5.1956, ja 
on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistys on Suomen Kotiseutu-
liiton jäsen. Yhdistyksen toimialue on Varkauden kaupunki.

JOHTOKUNTA vuonna 2007

Puheenjohtaja             Raimo Sikanen      040 7377920
Varapuheenjohtaja      Sirpa Ollikainen    0500-235060
Sihteeri                       Ari Kankkunen       040-8253304
Rahastonhoitaja          Tuula Hämäläinen        0400-542581
Jäsenet                        AnttiAho                  040-5737245
                                   Lauri Andersin          017-5513430
                                   Hannu Kaila              040-5360906
                                   Eino Piippo          050-5332099
                                   Eino Puumalainen   050-4998878
                                   Riitta Taavila    0400-623274
                                   Pirkko Totro       017-5563030
                                    
 
VARKAUS-SEURA RY / LAUSUJAT

Yhteyshenkilöt           Lauri Andersin                017-5513430
                                  Pirkko Totro                    017-5563030

Varkaus-seura ry 
tänään

Puheenjohtajan 
palsta

Joulukuun kuudentena on Suo-
men Itsenäisyyspäivä, ja tänä vuon-
na  päivää vietettiin lämpimässä 
syksyisessä säässä. On merkillepan-
tavaa, että taloyhtiön huoltomie-
het leikkasivat nurmea ja ajoivat 
trimmerillä istutusten ympäristöjä. 
Joskus on tähän aikaan ollut lunta-
kin, mutta ei nyt.

Varkaus-seura ry:n järjestämä itse-
näisyyspäivän juhla kokosi Warka-
us-Saliin kolmisensataa kotiseudun 
ja itsenäisyyden ystävää. Kun juhlan 
teemana oli Ahlströmin vaikutusta 
Varkaudessa, on paikallaan pysähtyä 
miettimään sitä, miten nopeasti ja 
miten tehokkaasti Varkaus, koti-
kaupunkimme,  on tehtaiden ym-
päristöön kasvanut ja vaurastunut. 
Usein emme huomaa, kuinka hie-
no, hienosti kehitetty ja kehittynyt 
kotikaupunki meillä onkaan. Kun 
on asunut muuallakin, suhtautuu 
keskusteluun kotikaupungin tilasta 
eritavoin. Ei Varkau-den vertaista 
paikkaa ole muualla. Ei myöskään 
teollisuuskaupungin ympäristö ole 
huonossa tilassa. Meillä on kehitty-
nyt ja puhdas kaupunki. Kaupungin 
taloudesta voidaan olla mitä mieltä 
tahansa. Kuitenkin verotuloilla 
saadaan tarvittavat palvelut niin 
nuorille kuin vanhemmillekin. 
Palvelujen tasosta päättävät luot-

tamushenkilöt, joiden valintaan 
meillä jokaisella on oikeus ja vel-
vollisuus vaikuttaa äänestämällä. 
Pienenä toivomuksena voisi esittää, 
että päättäjät joskus jalkautuisivat, 
vaikka takapenkkiin, Itsenäisyyspäi-
vän juhlaan. Näin he voisivat päästä 
oman kotikaupungin tietotasossa 
jonkin verran eteen päin.

Varkaus-seura ry:n eräs tehtävä 
kotiseutuyhdistyksenä on vaalia pe-
rinteitä. Tulee mieleeni oma rippi-
kouluun pyrkimiseni. Silloisilla kin-
kereillä  pappi ja kanttori tarkkaan 
kuulustelivat nuoria ja hyväksyivät 
sitten katekismuksen tuntemuksen 
perusteella rippikouluun.  Tänään 
ei menetellä näin. Kuitenkin saat-
taisi olla paikallaan lämmitellä 
vanhaa kinkeriperinnettä, jossa kau-
punkilaiset ja seurakunta tapaisivat 
toisensa uudistetuilla ja leppoisilla 
kinkereillä. Varkaus-seura voisi 
tarjota tilat kaupungin keskustassa 
kinkereille Kotiseutukeskuksessa. 
Kinkeriperinteen voisi aloittaa 
siten, että papisto  kuulustelisi 
kirkkovaltuutettujen kristillisyyteen 
liittyviä käsityksiä. Katekismus lie-
nee niin kirkkovaltuutetuille kuin 
muillekin ihmisille  vaikeaa tekstiä 
luettavaksi ja ymmärrettäväksi.

Kun ensi vuonna maassamme 
vietetään itsenäisyytemme 90- vuo-
tispäivää, olisi paikallaan, että jo 
nyt kaupunki ja järjestöt alkaisivat 
miettiä, miten kaupungissamme 
näyttävä juhla saadaan  toteutetuksi. 
Onhan meillä valtakunnallisesti 
korkealaatuiseksi todettua näyttöä 
esim. Vekara-Varkaus tapahtuman 
järjestämisestä, josta palkinnosta 

tekijöiden ja päättäjien tulee olla 
ylpeitä. Mikäli rahaa juhliin ei ole, 
on rahaa  ”hommattava”.

Työ vapaehtoisissa järjestöissä on 
tärkeää ja mielekkääksi koettuna 
antoisaa. Oli iloinen asia, että 
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta myönsi vuoden 
2006 kulttuuripalkinnon rehtori 
Sirpa Ollikaiselle. Sirpan työ eri 
järjestöissä on lyhyesti sanottuna 
seuraava:

 Syntynyttä ideaa kehitetään, ja se 
toteutetaan loppuun saakka. Sitten 
on uuden idean kehittelyn ja toteut-
tamisen aika. Tämän tapainen työ 
on puhtaimmillaan sitä kolmannen 
sektorin vapaaehtoistyötä,  josta 
kaikki hyötyvät. Kun Sirpa toimii 
Varkaus-seurassa, voidaan olla aina 
varmoja siitä, että idea toteutuu.

Tämän Sirpan työn ja kulttuuri-
palkinnon haluaa Varkaus -seura 
juhlistaa luovuttamalla hänelle 
purkillisen ”kapakalaa”, jotta pe-
rinteinen joulu Juhanin ja perheen 
kanssa olisi turvattu.

Piippujen Ympärillä lehti ilmes-
tyy vuonna 2007 neljä kertaa. 
Ensimmäinen numero ilmestyy 
helmikuussa.

Kaikille varkautelaisille toivotan 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta.

Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n 
puheenjohtaja

TERVETULOA  MUKAAN  
niin Varkaus-seura ry:n 
kuin Lausujienkin toimintaan! 
Yhdistykseen jäseneksiliittymistiedot saat soittamalla 
johtokunnan puheenjohtajalle tai jollekin johtokunnan 
jäsenelle. Hän toimittaa Sinulle jäseneksiliittymislo-
makkeen ja jäsenmaksulomakkeen. Jäseneksiliitty-
mislomakkeen  löydät myös kotisivuiltamme www.
varkaus-seura.fi. 
Jäsenmaksu v. 2007 on henkilöjäseneltä 10 e ja yhteisöjäse-
neltä (yhteisöt, yhdistykset, liikelaitokset yms.) 50 e.                 

Punainen hetki.
Tuoksu ja lämpö.
Pehmeät sanat.
Upottava syli.

Saan katsella nukkuvaa lasta.
Syleilyssä unen.
Edessä elämän ilot ja surut.

Haluan nauttia hetken.
Hiljaisuudesta.
Tunteesta levollisuuden.

Muistathan

Älä turhaan huolehdi.
Teemme sen puolestasi.
Murehdi, kun on sen aika.

Mikä onni onkaan 
elää juuri nyt

Annan lahjan, rakkaani.
Rakkauteni ja turvani.
Jokaisena hetkenä.

Ikuisesti.

Sinun.

Suvi Suutarinen


