Hyvät varkautelaiset
ja kesävarkautelaiset!
Lyhyen talven alta ovat korvasienet jo paljastuneet sieniretkeläisten
iloksi. Oli aika, jolloin en ollut kiinnostunut kyseisistä sienistä, mutta
viimeiset kymmenkunta vuotta olen
metsähallinnon aukkoja kierrellyt ja
löytänyt myrkyllisiä, mutta kauniita
ja oikein käsiteltyinä ruokapöydän
todellisia herkkuja. Korvasienten
käsittely on huolellisesti hoidettava, jotta koko ruokaseurue ei
tulisi myrkytetyksi. Tuula-vaimoni
kuivaa korvasienet ja varastoi ne
lasipurkkeihin odottamaan valmistusta ruokahetkiä varten. Hyvä
korvasienikastike sopii pitkin vuotta
niin kalan, lihan kuin kasvistenkin
seuraksi.
Tänä keväänä mökkipuuhiini on
kuulunut myös kapakalaksi kuivattaminen rannasta saaduista ja
fileroimistani hauista. Muutaman
viikon kuivatuksen jälkeen suolattu
haukifile säilyy kuivassa ja ilmavassa
paikassa joulupöydän kapapaistiin.
Perinteinen jouluvalmistelu on siis
aloitettava jo keväällä. Sinäkin, hyvä lukija, ehdit vielä itse kuivattaa
tulevan joulun kalat! Kapapaistin
ohjeen olemme julkaisseet Piippujen Ympärillä -lehdessä joulukuussa
2006. Sen voit lukea myös nettisivuiltamme www.varkaus-seura.fi
Tämä Varkaus-seura ry:n toimittama Piippujen Ympärillä
–lehti jaetaan kaikkiin talouksiin
Varkaudessa ja poikkeuksellisesti
postitetaan yhteistyössä Varkauden
kaupungin kanssa kaupungin ulko-

puolella asuville kesäasukkaille heidän kotiosoitteeseensa. Haluamme
toivottaa kesäasukkaat tervetulleiksi
Varkauteen ja samalla tutustuttaa
heidät kotiseututyöhön sekä Piippujen Ympärillä –lehteen. Tähän
numeroon olemme koonneet alueen tapahtuma- ja palvelutietoja,
joista toivomme olevan hyötyä niin
kesäasukkaille kuin kaupungissa
vieraileville lomalaisille, sekä tietysti
myös varkautelaisille.
Vaikka kesäaikana monet palvelut
toimivat supistetusti, löytyy Varkauden alueelta myös paljon elämää
ja tapahtumia. Niistä kerromme
lehtemme sisäsivuilla. Eräs tärkeä
asia on meille kaikille yhteinen,
olimmepa sitten varkautelaisia tai
kesäasukkaita. Se asia on turvallisuus.
Turvallisuudesta emme koskaan
puhu liikaa. Jokainen meistä voi sitä
omalta osaltaan ja omalla kohdallaan itse lisätä. Käsitykseni mukaan
Varkauden seudulla on turvallista
asua ja lomailla. Meillä on sairaanhoito-, pelastus- ja poliisipalvelut
kaikkien saatavilla, jos ilmenee tarvetta. Meillä on myös ekstraa, sillä
lääkäri- ja pelastushelikopteri Ilmari
päivystää ympäri vuorokauden
lähtövalmiina juuri Varkaudessa.
Se lentää nopeasti muiden auttajien
avuksi onnettomuuden sattuessa.
Toivotaan, että lomamme sujuu
kuitenkin ilman onnettomuuksia,
siis turvallisesti.

Varkaus-seura ry kotiseutuyhdistyksenä on avoin kaikille. Johtokuntamme toivoo, että mahdollisimman moni hakeutuu yhdistyksemme jäseneksi ja tuo uusia ajatuksia
vapaaehtoiseen kotiseututyöhön.
Yhteystiedot löytyvät tästä lehdestä.
Seuraava Piippujen Ympärillä –lehti
ilmestyy 26.9. Siinä julkaistaan
myös Sinun tuki-ilmoituksesi, kun
haluat olla tukemassa kotiseututyötä.
Toivotan kaikille yhteistyökumppaneillemme ja lukijoillemme,
siis kaikille varkautelaisille, sekä
kesäasukkaille, oikein aurinkoista
ja hyvää kesää!
Raimo Sikanen,
Varkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten Liitto r.y. myönsi Kotiseutuyhdistys Varkaus-seura
ry:n esityksen perusteella Sirpa
ja Juhani Ollikaiselle Diplomin
tunnustuksena kotiseututyöstä
ja maakunnallisen identiteetin
edistämisestä.
Vuoden 2006 kulttuuriteon perusteina mainitaan Varkaus-seuran hyväksi tehty työ, Piippujen
Ympärillä –lehden toimittaminen
ja toiminta Laivanrakennus- ja
konepajateollisuutta Lehtoniemessä 1888-1929 muistomerkin
hankkimiseksi.
Diplomi ojennettiin Ollikaisille
Kuopiossa 29.3.2007.

Kuvassa palkitut Sirpa ja Juhani Ollikainen, sekä etualalla Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton
hallituksen puheenjohtaja Anna-Liisa Happonen, Suomen kotiseutuliiton edustaja Kirsi Moisander ja
sihteeri Tarja Itkonen.

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.

JOHTOKUNTA vuonna 2007
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. 2007 on henkilöjäseneltä 10 e ja yhteisöjäseneltä (yhteisöt, yhdistykset, liikelaitokset yms.) 50 e.

