Ruotsalaisen
koulun oppilaiden
kevätrunoja ja
kevätajatuksia
Våren!
På våren börjar fåglar sjunga,
och de första blommorna har slagit ut.
Träden får sin gröna skira slöja.
Solen skiner och det är varmt och skönt.
Barnens glada skratt blandar sig med
fågelsången I skogen och mark.
Henna Olli åk. 6
Solen värmer, blommorna vaknar, det är vår.
Fåglarna sjunger: Våren har kommit!
Allt är skönt och vackert.
Djuren vaknar och snön smälter,
man kan gå och simma.
		

Inka-Annika
Kokkonen åk. 5

Kevät on kiva vuodenaika.
Silloin voi laittaa pihalle trampoliinin
ja voi pelata jalkapalloa ja pesäpalloa.
Keväällä tulee lämmin ja jäät sulavat.
Keväällä pääsee Könönpeltoon pyörällä.
Panu Happonen åk 5
Keväällä luonto herää!
Linnut palaavat etelästä
ja jäät sulavat.
Kukat nousevat maasta
ja koivuihin tulevat vihreät lehdet.
Ruoho paljastuu lumen alta
ja pääsee pelaamaan jalkapalloa.
Tulee lämmin
ja pääsee lipomaan mehujäätä.
Ville Tikkanen åk. 5
Lumi on sulanut
ja jäät ovat jo lähteneet.
Koivuihin tulee lehtiä.
Ruoho alkaa vihertää.
Pääsee pelaamaan jalkapalloa.
Teitä ei tarvitse enää hiekottaa.
Saamme syödä jäätelöä ulkona.
Ilmat lämpenevät,
ja myöskin vedet.
Hasse Mustonen åk. 6

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n
lahjoitus Varkaus-seura ry:lle
Keväällä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy lahjoitti valokuvasuurennoksia, joiden koko on 1,5
m x 1 m, Kotiseutuyhdistykselle.
Kuvat olivat olleet entisen Sammon konttorin seinillä, mutta
saneerauksen yhteydessä niille ei
enää löytynyt tilaa, vaan ne olivat
joutuneet varastoon.
Nyt kuvat on kehystettynä Kotiseutukeskuksessa Väentuvan ja
Såltinin huoneen seinillä. Virallinen lahjoitustilaisuus järjestettiin
14.5.2007 Kotiseutukeskuksessa.
Mukana olivat mm. lahjoittajan edustajana aluejohtaja Jaana
Onnela-Turunen, kuvien tilaaja
Sampo-konttorin silloinen johtaja
Reino Asikainen, kuvien valmistaja
valokuvaaja Paavo Jänis sekä talkoolaiset, kuvien kuntoonsaattaja/
kehystäjä Juhani Ollikainen sekä
Eino Piippo ja Sirpa Ollikainen.

1.

2.

1. Huruslahdelta kuvattua Taulumäen rantanäkymää vuodelta
1940. Taustalla näkyvä puusto
on nykyisen Koivikkopuiston
kohdalla. Vaaleakattoinen rakennus on maalarimestari Väänäsen
talo.
Kuva: Pauli Jänis.
Kuvassa Raimo Sikanen ja Jaana
Onnela-Turunen.

3.
2. Näkymä Mikkelintieltä, nykyinen Kauppakatu, vappuna 1928.
Kuva otettu nykyisen Euromarketin kohdalta Pulliaisen nahkaliikkeen katolta. Vasemmalla Laitisen
kenkäkauppa ja oikealla Iivari
Korkeen liiketalo.
Kuva: Valokuvaamo Jänis
Kuvassa Reino Asikainen.

3. Ahlströminkatu kuvattuna
1920-luvun puolivälissä. Kadun
lehmukset on istutettu 1923,
kolmatta savupiippua ja toista
happotornia ei ole vielä rakennettu.
Kuva: A. Ahlströmin kuvakokoelmista.
Kuvassa Juhani Ollikainen.
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4. Leppävirta I juuttuneena jäihin jossakin Varkauden vesillä,
miehet seisovat jäällä. Laiva on
valmistettu Paul Wahlin Pirtinniemen telakalla Varkaudessa
1903.
Kuva: Tuntematon ottaja.
Kuvassa Sirpa Ollikainen ja Eino
Piippo.
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5. A.Ahlström Osakeyhtiön Varkauden tehtaanjohtajan auto kuljettajineen 1915. Takana Jäniksen
valokuvausliike. Jäniksen taloa
kutsuttiin Taulumäen pilvenpiirtäjäksi rakennuksen toiseen
päähän rakennetun yläkerran
asuinkerroksen vuoksi.
Kuva: Valokuvaamo Jänis
Kuvassa Paavo Jänis.

