Eläköön kulttuuri! Virkeä ja kokeileva seitsenhenkinen musiikkiryhmä MusT! laittaa persoonansa ja osaamisensa likoon tämän edestä.
Monipuolinen kokoonpano tulkitsee musiikkia laidasta laitaan
tanssin, draaman- ja teatterin keinoin. Erilaiset teemat innostavat
produktioihin, mutta MusT! räätälöi esityksiä myös tilauksesta.
Ryhmän debyytti-esitys ”Rakkauden kasvot” kutsuu sinut mukaan
eläytymään Varkauden kanavamuseolle syyskuun 8.-9. päivä klo
19.00. Estradilla nähdään ja koetaan rakkauden tunnekirjo mahtavien laulujen ja Rosa Liksomin tekstien sävyttämänä.... This is a MusT!
( to see ) !!
MusT!
Jarmo Kiema
Jukka Pekkinen
Annukka Pekonen
Pauli Ketola
Riikka Koponen
Minna Selkomaa

Joroisten ensimmäinen lennonjohtorakennus rakenteilla. Joroisten vanhat valokuvat- teos, Olavi Hyvönen.

Matkustajaliikennettä
Varkauden lentoasemalta
Vuonna 1936 valmistui
pääosin lapio- ja hevostyönä
Joroisten lentokenttä Valvatusjärven rajun vedenlaskun
seurauksena syntyneelle vesijättömaalle. Kenttä oli tarkoitettu sotilastarkoituksiin.
Heti seuraavana vuonna kentällä alkoivat Suomen Ilmapuolustusliiton järjestämät moottorilennon alkeiskurssit, joita
jatkettiin kahtena seuraavana
vuotena. Näin luotiin perusta
Suomen Ilmavoimien ohjaajien
jatkokoulutukselle, alkeiskurssien
oppilaat olivat tehneet sitoumuksen palveluun Ilmavoimissa.

Vuoden 1970 talvella Sir- Air
Oy niminen lentoyhtiö ilmoitti
kiinnostuksensa avata lentoreitti Varkaudesta Helsinkiin. Perustettiin Joroisten lentokentän
Kannatusyhdistys ry jatkamaan
kentän kunnostustöitä. Syksyllä
1970 Sir-Air alkoi liikennöidä
reittiä Mikkelin kautta Helsinkiin.
Terminaalirakennus oli vanha
TVL:n parakki, jonka katolla oli
lennonohjaustorni, johon mentiin
tikapuita myöten. Matkustajat
värjöttelivät kylmässä muutaman
neliön tilassa, tosin koneetkin
olivat pieniä, alkuun 8- 16 paikkaisia. Haluttu paikka koneessa
oli ohjaajan vieressä co-pilottina,
koska siihen aikaan ei vaadittu
kahden hengen miehistöä. Sir-Air
jaksoi pinnistellä parin vuoden ajan,
kunnes heitti pyyhkeen kenttään.
Neuvottelut Finnair Oy:n kanssa
liikenteen aloittamisesta johtivat
tulokseen, ja kentän asfaltoinnin

jälkeen Finnair aloitti liikenteen Convair koneilla 8.4.1974.
Uusi terminaali entisten työmaakoppien jälkeen avattiin marraskuussa 1974. Vuonna 1979 kentällä siirryttiin suihkukoneaikaan.
Vuonna 1986 keväällä loppui
suihkukoneliikenne ja kiitotie remontoitiin perusteellisesti. Syksyllä alkoi potkuriturbiinikoneliikenne, joka jatkuu tänäkin päivänä.
Finnairin luopuessa Varkauden
liikenteestä sen yhteistoimintayhtiöt ovat huolehtineet liikenteestä.
Vuonna 2000 valmistui ja vihittiin käyttöön uusi terminaali- ja lennonohjausrakennus,
joka riittää pitkälle tulevaisuuteen. Ajanmukaiset matkustajaja turvatarkastustilat täyttävät
tämänkin päivän vaatimukset.

Sonera Piste Varkaus
Kauppakatu 14,
Puh. (017) 552 8877,
ma-pe 9-17, la 10-13

Sotien aikaan kenttä toimi
sekä hävittäjä-, että pommikoneiden tukikohtana. Sotien
jälkeen kenttä oli maanviljelyskäytössä, kunnes Varkauden
Lentokerho ry aloitti kentän
kunnostamisen vuonna 1960.

www.sonerapiste.ﬁ

Tauluvarkaus kotiseutukeskuksessa
Kuluvan kesän aikana on Kotiseutukeskuksesta Perinnehuoneen seinältä kadonnut taulu. Se oli hopeanvärisissä kehyksissä, A 4-kokoinen lyijykynäpiirros. Katoaminen todettiin 8.8.2006. Naula oli jätetty paikoilleen!
Kyseinen kuva on rakennuksen ensimmäisen
asukkaan, tohtori Sannfrid Hällströmin piirustusharjoitelma, lyijykynätyö. Se kuvaa vesiputousta
Taalainmaalla. Kuvassa on alhaalla käsialakirjoituksella
kirjoitettu selostus paikasta ruotsiksi ja vuosiluku.
Kotiseutukeskus on julkinen rakennus, jonka tiloissa toimii Ravintola Tyyskänhovi. Näin ollen se on
avoinna kaikille rakennuksessa kävijöille. Kotiseutukeskus ei ole taidelainaamo. Siellä olevat teokset ja
esineet ovat Varkauden historiaa ja tarkoitettu kaikkien Kotiseutukeskuksessa kävijöiden silmäniloksi.
Teosten ja esineiden omistaja on Varkaus-seura ry.
Varkaus-seura ry toivoo, että mikäli anastaja on katsellut taulua jo riittävän kauan, niin hän voisi palauttaa
sen takaisin paikoilleen. Naula seinällä odottaa tauluaan. Jos joku tietää varastetusta taulusta jotakin, niin
tiedoista pyydetään ilmoittamaan Varkauden poliisille,
puh. 017-3662236. Varkaudesta on tehty rikosilmoitus. Tietoja voi ilmoittaa myös Varkaus-seura ry:n puheenjohtaja Raimo Sikaselle puh. 040-737 7920 tai varapuheenjohtaja Sirpa Ollikaiselle, puh. 0500-235060.

Juhani Ollikainen

