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Kämäri - niin ihana - niin lähellä

K

un 26 vuotta sitten ( onko
siitä todella jo niin kauan!)
muutimme perheeni kanssa Varkauteen, sijaitsi ensimmäinen
asuntomme Päiviönsaarella. En ollut aikaisemmin käynyt Varkaudessa, vaan tulin tänne “muuttokuorman päällä”. Kun enimmät tavarat
olivat jotenkin asemoineet oman
paikkansa, alkoi tutustuminen
asuinympäristöön. Muistan, että
aluksi pelkäsin eksyväni vieraassa
kaupungissa.
Kun muutto tapahtui talvella
helmikuussa ja saavuimme illalla
pimeän aikaan, näytti Varkauden
keskusta Joutenlahden ramppia
alas ajettaessa levittäytyvän laajalle
alueelle. Niinpä en lähtenyt autolla liikenteeseen, vaan päätin ensin
tutustua kävellen ihan lähiympäristöön. (Heh, nyttemmin tiedän,
että keskustan alueen pystyy kävelemään nopeasti laidasta laitaan ja
päästä päähän, eikä eksy!). No, sitten saavuin Ämmänkosken sillalle
ja jähmetyin paikalleni ihastuksesta
- en kosken pauhinasta, se oli talvella hiljaa - vaan siitä ihanasta näystä
joka silmieni edessä oli. Puut olivat
kietoutuneet paksuun huurteeseen
ja kimaltelivat auringonpaisteessa.
Ilma oli täynnään puiden huurteesta irronneita pieniä jääkiteitä, kuin
tähtisadetta, jossa auringonvalo leikitteli houkutellen esiin eri värejä.
Unohtumattoman kaunis näky,
ensikosketukseni Kämäriin. Aloin
käymään säännöllisesti siellä ja se
tuntui olevan joka kerta eri näköinen, mutta ennen kaikkea se tuntui jotenkin helpottavan sitä ikävää
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jonka muutto vieraalle paikkakunnalle kauas entisistä ympyröistä oli
tuonut.
Tuli kevät ja eräänä päivänä mennessäni Kämärille kuului pauhina ja
vasta silloin oikeastaan tajusin, että
siinä oikeasti koski kuohui. Padot
oli aukaistu ja vesi vyöryi voimalla.
No niin, siinä pikkusillalla on tosin
kävelykielto, mutta pakkohan sinne oli mennä. Seisoin katselemassa
veden villiä menoa. Se oli jotenkin
niin riehakasta, että melkein nauratti. Tuli toukokuu, joka EteläSuomessa on valkovuokkojen
aikaa. Olin varma, että siinä kosken lähellä olevasta metsiköstä
näitä lempikukkiani löytyy, mutta
eipäs löytynytkään. Ei ole näille leveysasteille valkovuokot levinneet
luonnonvaraisena, vaan löysinpä
Kämärin polut ja uimarannan. Kesällä oli mukavaa pakata eväät ja
muut tarpeelliset tavarat ja suunnata sitten lasten kanssa kävellen uimarannalle. Nuorempi veteli sikeitä
vaunuissaan ja vanhempi sai lotrata
vedessä mielin määrin. Mukavia
muistoja.
Nykyisinkin olen käynyt Kämärillä lenkkeilemässä ja yhäti se vaikuttaa jotenkin salaperäiseltä, romanttiselta paikalta. Kuulemani mukaan
siellä on joskus ollut tanssilavakin
joten uskonpa monen varkautelaisen pariskunnankin muistelevan
lämmöllä Kämärin lavaa. Kun eräs
vanhempi rouva muisteli nuoruutensa Kämäriä, pilke joka silmiin
nousi ja nauru joka helisi, oli paljonpuhuva.
Mielestäni Kämäri on paikka, jota

täytyy suojella ja jota kannattaa kehittää varovasti. Sinne ei saisi rakentaa enää mitään lisää - PAITSI - siltoja. Kevyitä kävelysiltoja vesien yli.
Niitä olen odottanut. Tiedän, että
teknisen toimen budjetissa on vuosikaudet ollut kohta Kämärin sillat,
mutta aina se investointi siirretään
seuraaville vuosille. Kaupungissa on
tehty upea suunnitelma “vihreästä
käytävästä”, joka ulottuisi Vattuvuorelta Kämärin kautta Varkausmäkeen. Sen varrelle on suunniteltu erilaisia aktiviteetteja ja se olisi
talvella hiihtäjienkin käytössä. Kaupungin kireä taloustilanne asettaa
kuitenkin varmasti esteitä ainakin
koko suunnitelman toteuttamiselle kerrallaan, mutta pikkuhiljaa se
varmasti kannattaa tehdä. Lisäksi
se vaatisi jonkinlaisen kävelysillan
myös Pirtinvirtaan.
Kämäri on paikka, joka on kaupunkilaisten hyvin tavoitettavissa.
Se on keskellä kaupunkia, lähellä
tehtaita ja kuitenkin siellä voi tuntea luonnon läheisyyden, josta voi
ammentaa voimia, niin fyysisiä kuin
henkisiäkin. Se on mainio paikka
erilaisten tapahtumien järjestämiselle ja monet lapset saavat mieleenpainuvia muistoja Vekara- Varkauden myötä, jonka yhtenä keskeisenä
tapahtumapaikkana Kämäri on. Se
on yksi parhaimpia paikkoja Varkaudessa. Kaunis kesällä, kaunis
talvella, ihana kävellä, mukava katsella. Käykää itse toteamassa.
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