Hyvää kesäkuuta,
varkautelaiset!
Toukokuussa Varkaus-seura sai
runsaasti huomiota, kun seuran
50- vuotisjuhlaa vietettiin Varkauden Kotiseutukeskuksessa. Haluan
kiittää niitä henkilöitä, yhteisöjä ja
yrityksiä, jotka kanssamme juhlan
jakoivat. Tämäntapainen yhdessäolo juhlan merkeissä pysähdytti
miettimään, kuinka tärkeää on järjestöissä jäsenten ja yhteistyökumppaneiden vuorovaikutus; muistella
menneitä sekä suunnitella tulevaisuutta. Kun juhlapäivän aikana
seuraamme liittyi uusia jäseniä,
koimme sen haasteeksi koko seuran
toiminnalle. Seura on avoin kaikille
ja vain yhdessä kehittämällä onnistumme tavoitteissamme. Seuran
historikkiin on tallennettu puolen
vuosisadan tapahtumat. Kirja on
vapaasti ostettavissa, ja sen hinta
on 15 €. ’Kirjakauppiaana’ toimii
Riitta Taavila. Hänen puhelinnumeronsa on 0400 623274.
Edellisessä lehdessämme oli laajasti esitelty Varkauden kesätapahtumia, ja niitä on runsaasti ja
kaikille ikäryhmille. Nyt on kesä,
ja jokaisella on mahdollisuus hyödyntää kulttuuritarjontaa omalla
paikkakunnalla. Omakohtaisesti
olen kierrellyt Varkauden kaupungin rantamaisemia. En ole aiemmin
uskonut, että teollisuuskaupungin
rannat ja puistot ovat näin suuret
ja hyvin hoidetut. Kannattaa kävellä Komminselän rannat, Kämäri,
Huruslahden ranta jne. Täällä
kierroksella kulkija on opintomatkalla omassa kaupungissa, jossa

ihminen on huomioitu. Kotiseutuyhdistyksen eräänä tehtävänä
on ”elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden
lisääminen”.
Edellä mainitun kaltainen rantakävely antaa kuvan siitä, millaista meillä ympäristössämme
todellisuudessa on. Tietysti aina
on kehittämistä ja parantamista,
mutta ensin on tiedettävä asioiden
nykyinen tilanne. Sitten vasta on
toivomusten, esitysten ja jopa vaatimusten vuoro, tarpeen mukaan.
Kaupungilla on piirustuksia myös
Tyskän alueesta. Olisi hienoa, jos
suunnitelmat toteutuisivat ja rantapolut jatkuisivat Huruslahdelta
Kämärille saakka.
Seuran puheenjohtajana toivotan
Piippujen Ympärillä lehden lukijat
ystävineen tervetulleiksi lauantaina
9.9. Euroopan rakennusperintöpäivien Pohjois-Savon maakunnalliseen tapahtumaan Taipaleen kanavamuseon pihapiiriin. Ohjelmallisen päivän tapahtumajärjestelyistä
vastaaVarkaus- seura. Tapahtumasta
tarkemmin Piippujen Ympärillä
-lehdessä 23.8.
Kesälomalla, kesätapahtumissa,
matkoilla ja muualla on järjestöväen hyvä mietiskellä, millä tavoin
voisimme olla tulevina vuosina
kehittämässä omaa asuinympäristöämme, niin että voisimme sen
jättää tuleville sukupolville entistä
ehompana. Yhdistysten ja järjestö-

jen talkootyön merkitys ei
ole vähäinen nyt, eikä se sitä ole
jatkossakaan. Poliittisten päättäjien
tulisi tämä ottaa huomioon, kun
luodaan taloudellisia edellytyksiä
yhdistysten ja järjestöjen toiminnalle. Kohta on budjetin tekemisen
aika. Päättäjät, toivottavasti teillä
riittää tahtoa tukea myös taloudellisesti tahoja, jotka kehittävät
kaupunkia vapaaehtoisesti!
Nyt tämän lehden tekijät lähtevät kesän viettoon. Hyvää kesää
kaikille!

Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

Varkaus-seura ry tänään
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 Kotiseutuliiton jäsen. Yhdistyksen toimialue on Varkauden kaupunki.

Kerran viikossa

JOHTOKUNTA vuonna 2006
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Jäsenet

Raimo Sikanen
Sirpa Ollikainen
Ari Kankkunen
Tuula Hämäläinen
AnttiAho
Lauri Andersin
Hannu Kaila
Eino Piippo
Eino Puumalainen
Riitta Taavila 		
Pirkko Totro

040-7377920
0500-235060
040-8253304
0400-542581
040-5737245
017-5513430
040-5360906
050-5332099
050-4998878
0400-623274
017-5563030

VARKAUS-SEURA RY / LAUSUJAT
Yhteyshenkilöt

Lauri Andersin
Pirkko Totro

017-5513430
017-5563030

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.

Kerran viikossa
suomalaiset pukeutuvat
pitkään kaapuun,
astelevat pihan poikki
arvokkaasti, viipyvät
temppelissään pitkän tovin
piiskaten itseään
vihreillä varvuilla
ähkien ja irvistäen.
Metsän pedot kaikkoavat
ja maahiset lymyävät.
Kerran viikossa
suomalaiset palaavat hartaina
pihan poikki tupaan.
Pyyhe roikkuu harteilla
kuin stoola, kuin lupaus.
Leena Anttila

