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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 Si-
nulle jäseneksiliittymislomakkeen ja jäsenmaksulomakkeen. Jäseneksi-
liittymislomakkeen  löydät myös kotisivuiltamme www.varkaus-seura.
fi. Jäsenmaksu v. 2006 on henkilöjäseneltä 10 e ja yhteisöjäseneltä 
(yhteisöt, yhdistykset, liikelaitokset yms.) 50 e.                         

Varkaus-seura ry tänään

Suomen Kotiseutuliiton kor-
keimman tunnustuksenosoituksen, 
Kotiseututyön ansiomitalin, on 
saanut 15 kotiseututyössä ansioitu-
nutta henkilöä. Mitalit luovutettiin 
perjantaina 4.8. Suomen Kotiseutu-
liiton vuosikokouksessa Vaasassa. 
Pohjois-savolaisista ansiomital-
lin saivat Anna-Liisa Happonen 
Tuusniemeltä ja Osmo Hänninen 
Kuopiosta.

Emäntä 
Anna-Liisa Happonen, 
Tuusniemi

Anna-Liisa Happonen on vai-
kuttanut aktiivisella toiminnallaan 
lukuisissa tuusniemeläisissä yh-
distyksissä ja paikallista perinnet-
tä tallentavissa hankkeissa, mm. 
Oikeihen immeisten Tuusniemi 
valokuvin -kirjan ja Oekeessa Pat-
teessa, perinne ja tapakirja -teoksen 
teossa. 

Hän oli Suomen Kotiseutuliiton 
valtuuston jäsen v. 2001-2005 sekä 
on Tuusniemen Kotiseutuyhdistyk-
sen johtokunnan puheenjohtaja 
vuodesta 1988 lähtien. Hän on 
myös Pohjois-Savon kotiseutu-
yhdistysten liiton puheenjohtaja. 
Lisäksi hän on Savon kielen seuran 
aktiivijäsen ja osallistunut ansioitu-
neesti savon murteen vaalimiseen. 
Hän on myös Suomen Heimojen 
liiton hallituksessa.

Professori emeritus 
Osmo Hänninen, 
Kuopio

Osmo Hänninen on yhdistänyt 
onnistuneesti akateemiseen uransa 
ja valtakunnallisen, maakunnallisen 
että paikallisen tason kotiseutu-
työnsä. 

Osmo Hänninen on toiminut 
pitkään Kuopion yliopiston ja sitä 
edeltäneen Kuopion korkeakoulun 
fysiologian professorina ja myös 
yliopiston vararehtorina ja rehto-
rina. Hän on myös vaikuttanut 
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tiedeyhteisönsä ja maakuntansa 
humanistisiin sivistysperinteisiin. 

Hän on savolaisuuden väsymätön 
puolestapuhuja siitä huolimatta, 
että hän ei ole syntyperältään savo-
lainen. Hän on Savon kielen seuran 
perustajajäsen ja toiminut alusta 
saakka, vuodesta 1982 lähtien, 
seuran puheenjohtajana. Seurasta 

on kehkeytynyt hänen johdollaan 
merkittävä kulttuurivaikuttaja Sa-
vossa. Osmo Hänninen on Suomen 
Heimojen liiton perustajajäseniä ja 
sen hallituksen jäsen.

Teksti ja kuva:
Marja-Riitta Saastamoinen

Puheenjohtajan palsta
Kulunut kesä on ollut koko maas-

sa aurinkoinen ja lämmin. Niin 
oli lämpöä myös valtakunnallisilla 
kotiseutupäivillä Vaasassa.

Tämän vuoden valtakunnallisten 
kotiseutupäivien teema oli ’Kaksi-
kielinen kotiseutu’.

Sain olla mukana Vaasassa koti-
seutupäivillä. Oli merkillepantavaa, 
että tilaisuuden onnistumiseen  oli 
paneuduttu huolella.  Koko Vaasa 
oli asiassa mukana, näin yksikielisen 
silmin katsottuna. Oli kovin hieno 
tunne päivien avajaisissa Vaasan 
torilla, kun soittokuntia marssi 
torille kolmesta suunnasta, ja ne 
kaikki kohtasivat torilla. Erityisesti 
kiinnitin huomiota siihen, että 
soittajat orkestereissa olivat suhteel-
lisen nuoria. Varmasti harrastus vie 
elämää hyvään suuntaan musiikin 
parissa. On kuitenkin todetta-
va, että yleisesti kotiseutuväki eri 
puolilta Suomea oli enimmäkseen 
varttuneempaa väkeä.

Meidän olisikin paneuduttava 
pohtimaan, miten nuoret kiin-
nostuisivat kotiseutunsa asioista ja 
osallistuisivat kotiseutuyhdistysten 
toimintaan omilla paikkakunnil-
laan. Onkin kysyttävä, että onko 
Suomen Kotiseutuliitto ja sen 
paikalliset yhdistykset huomioineet 
nuoremmat, ja onko toiminta toi-
mintasuunnitelmineen kehittynyt 
ajan hengen mukaisesti.

Mikä sitten on tämän päivän ko-
tiseutu? Onko se synnyinpaikka vai 
jokin muu paikkakunta, sillä monet 
perheet joutuvat muuttamaan elä-
mässään useita kertoja, ja eri paik-
kakunnille. Kotiseutuyhdistysten 
eräs tärkeä työ onkin perheiden 

kotiuttaminen uudelle kotiseudulle. 
Kotiseutuyhdistysten tulisi huomi-
oida tämä toiminnoissaan. 

Suomen Kotiseutuliiton vuosiko-
kous Vaasassa kokosi  141 virallista 
kokousedustajaa ja runsaan joukon 
muuta kokousyleisöä. Se oli hieno 
tilaisuus. Vuosikokousasioiden 
lisäksi Suomen Kotiseutuliiton 
myöntämät Kotiseututyön ansiomi-
talit jaettiin ja tällä tavoin merkit-
tävät kotiseututeot palkittiin. Jäin 
kuitenkin kaipaamaan keskustelua 
siitä, millä tavoin tulevaisuudessa  
kotiseutuyhdistysten talous eri 
paikkakunnilla voidaan hoitaa. Ylei-
sesti käydään kunta- ja valtiotasolla 
keskustelua ns. kolmannen sektorin 
hyödyntämisestä eri aloilla.

Järjestöjen vapaaehtoistyöllä on 
merkittävä osuus myös valtakun-
nallisessa kotiseutuyhdistysten 
organisaatiossa. Käsitykseni mu-
kaan Suomen Kotiseutuliiton tulisi 
käynnistää keskustelu valtiovallan 
kanssa tavoitteena, että valtion 
varoista voitaisiin osoittaa vapaeh-
toistyöhön sellainen summa, että 
myös toiminnan maksullisia kuluja 
voitaisiin korvata työntekijöille. 
Tällä hetkellä budjetissa on varoja 
kultuurirakennusten korjaami-
seen, mutta ei toimintaan. Olisi 
tutkittava nopeutetulla aikataulul-
la, miten kotiseutuyhdistysten ja 
kyläyhdistysten rahoitus voitaisiin 
hoitaa tulevaisuudessa samasta 
organisaatiosta, sillä  tulossa on 
kuntaliitoksia. On tärkeää, että 
yhdistystoiminta tulee otetuksi 
huomioon yhdenvertaisena muiden 
tärkeiden asioiden joukossa. Kun 
vuoden 2007 kotiseutupäivät ovat 
Salossa, olisi paikallaan, että päivien 

teema ’Savumerkeistä kännykkään’ 
ottaisi huomioon myös yhdistysten 
taloudelliset kysymykset.

Varkaus-seura ry kotiseutuyhdis-
tyksenä on Pohjois- Savon koti-
seutuyhdistysten liitto ry:n kanssa 
isännöimässä Euroopan raken-
nusperintöpäivän Pohjois-Savon 
tapahtumaa Taipaleen kanavamu-
seolla 9.9. klo 11.00-15.00. Toivon 
tilaisuuteen runsasta osanottoa , 
jotta ’Lähdön ja saapumisen paikat’ 
tulisivat tutuiksi!

Hyvää kesän jatkoa!

Raimo Sikanen, 
Varkaus-seura ry:n 
puheenjohtaja

Ansiomerkin saajat Osmo Hänninen ja Anna-Liisa Happonen.


