Puheenjohtajan
palsta

Tänä vuonna on kulunut 90
vuotta siitä, kun Suomi julistautui itsenäiseksi valtioksi. Tätä
tapahtumaa juhlitaan eri tavoilla
ympäri maatamme. Meillä järjestetään perinteinen Itsenäisyyspäivän
juhla Warkaus-salissa 6.12.2007
klo 13.00.Tilaisuuden järjestäjänä
toimii Varkaus-seura ry yhteistyössä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta/kulttuuritoimen ja Warkaussalin kanssa. Järjestäjät toivovat,
että varkautelaiset huomioisivat
itsenäisyyspäivän merkityksen ja
Itsenäisyyspäivän juhlan. Maamme
hyvinvointia pidämme itsestään
selvyytenä, mutta historia kertoo,
että 90- vuotistaipaleella on ollut
toisenlaisiakin aikoja. Emme voi
ohittaa sotiemme veteraaneja, joiden ansiosta itsenäisen maamme,
maakuntamme ja kaupunkimme
hyvinvointi on ollut mahdollista
rakentaa nuoremmille sukupolville
sitä edelleen kehitettäväksi.

Kehittämishaasteita on myös
eri järjestöjen vapaehtoistyössä.
Toiminnat on sopeutettava vastaamaan tämän päivän tarpeita.
Vuosikymmeniä aiemmin ovat eri
yhdistykset syntyneet ja alkaneet
toimia omien tavoitteidensa toteuttamiseksi. Varkaus-seura ry:
n toiminta alkoi viisikymmentä
vuotta sitten. Tuolloin yhdistyksillä
olivat erilaiset haasteet ja tarpeet
kuin nykyisessä tietoyhteiskunnassa. Nyt kotiseutuyhdistyksen on
pohdittava asioita ja toimintoja,
joilla voisimme olla mukana kehittämässä kotiseutuamme. On
pohdittava myös yhdistystoimintaa
taloudelliselta kannalta. Toiminta
aiheuttaa aina myös kuluja, vaikka
jäsenistön työpanos onkin ’ilmaista’. Mikään yhdistys ei voi rakentaa
toimintojaan pelkästään avustusten
varaan. Kuitenkin eri yhdistyksillä
on omat keskusjärjestönsä, jotka
kuuluvat erilaisten valtionapujen
piiriin. Minulle on kehittynyt
sellainen kuva, että keskusjärjestöjen saamat avustukset hupenevat
järjestön sisäiseen ”hovinpitoon”
Tällainen ajatus tulisi voida poistaa
mielestä. Jokaisen keskusjärjestön
tulisi avustaa perusyksiköitä, siis
yhdistyksiä, joiden toimesta työ

kentällä tehdään. Olen varma siitä,
että keskusjärjestöt voivat hyvin, jos
niihin kuuluvien yhdistysten toimintaa tuetaan ja samalla kannustetaan niitä omaan varainhankintaan.
Näin yhdistykset pystyisivät tekemään sitä työtä, mihin kukin niistä
aikoinaan on perustettu.
Meillä itsenäisessä Suomessa on
yhdistyksillä toiminnan vapaus. Se
luo hyvät mahdollisuudet jokaiselle
yhdistykselle sääntöjensä puitteissa. Yhdistykset ovat huomattava
voimavara myös julkisen sektorin
apuna. Yhdistysten tulisi paikkakunnalla entistä enemmän verkostoitua, tehdä yhteistyötä keskenään
ja toteuttaa sen puitteissa omaa
osaamistaan tehokkaasti. Varkausseura ry on avoin kotiseutuyhdistys
kaikille niin varkautelaisille kuin
ulkokuntalaisillekin, sekä myös eri
yhdistyksille. Toivomme kehittyvää yhteistyötä kaikkien tahojen
kanssa.
Hyvää syksyä, sekä runsaita puolukka- ja sienisaaliita!
Raimo Sikanen,
Varkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

Kotiseututyöstä kiinnostuneille

O

letko Sinä kiinnostunut kotiseututyöstä ja / tai sen
kehittämisestä? Varkausseura ry, kotiseutuyhdistys,
järjestää niin toiminnasta
kiinnostuneille kuin jäse-

nilleen aiheesta avoimen keskustelutilaisuuden tiistaina
16.10. klo 18.00.
Tilaisuudessa on mukana
Suomen Kotiseutuliiton järjestösihteeri Heikki Saari-

nen. Hän kertoo Liiton
kuulumisia, on mukana
keskustelemassa ja vastaa
esitettyihin kysymyksiin.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

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.
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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
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.

