Puheenjohtajan
palsta
Joulunaikaa, hyvät Piippujen
Ympärillä –lehden lukijat
Vuoden pimein aika vie meitä kaikkia kohti joulua. Me toivomme,että
jouluna olisi lunta ja pikkuinen
pakkanen. Kuitenkin jokin on
muuttunut, koska useampi aikaisempi joulu on jo ollut lumeton
ja pimeä. Joulu on joulu ja tärkeä
perhejuhla, olipa lunta tai ei!
Varkaus-seura ry:n järjestämä uudenvuoden aaton perhetapahtuma
Kotiseutukeskuksen pihassa odottaa
myös lunta ja pikku pakkasta.Tosin
sää voi olla mikä hyväänsä, kunhan
olemme yhdessä suurella joukolla
ottamassa vastaan uutta vuotta.
Toivon, että tämä tapahtuma olisi kiitos kuluneesta vuodesta ja
aloittaisi entistä ehomman uuden
vuoden 90-vuotiaassa itsenäisessä
Suomessa.
Kotiseutulehti Piippujen Ympärillä on ilmestynyt nyt kolmen vuoden ajan. Lehden toimittaminen
talkootyönä on ollut sekä tärkeä
että tyällistävä asia Varkaus- seura
ry:lle, sen johtokunnalle ja muille
toimijoille. Tässä yhteydessä haluan
kiittää kaikkia niitä, joiden toimesta
lehden ilmestyminen on ollut mahdollista. Haluan myös erityisesti
painottaa sitä, että kotiseututyön
erästä tehtävää, tiedonvälittämistä
kotiseudusta, on voitu lehden välityksellä toteuttaa. Tietysti lehden
ilmestymisen myötä ja yhteistyökumppaneiden tuella on seuran
taloudellinen asema hieman vakaampi ja Kotiseutukeskuksen kiinteistöjen ylläpitäminen toistaiseksi

onnistunut. Johtokunnalla on hyvä uutinen
kerrottavana: lehden
ilmestyminen jatkuu
myös ensi vuonna. Näin
tiedonvälitys talkootyönä toimii edelleen.
Merkittävä ja lehden
ilmestymisen mahdollistava asia on talous. Sen
vuoksi on tärkeää, että
varkautelaiset yritykset
ja yhteisöt käyttäisivät
kotiseutulehteä oman
tietonsa välityksessä ja
ilmoittaisivat Piippujen
Ympärillä -lehdessä.
Kotiseutukeskuksen jatkuva kunnostaminen on johtokunnalle
haaste jokaisena vuotena. Kuluvana
vuotena olemme kunnostaneet
piha-alueen ja paikanneet autojen
rikkomat nurmikot. On myös
rakennettu aikaisemman suunnitelman mukainen pysäköintialue.
Pihapiirin viihtyisyyden vuoksi
autoliikenne pihalle on lopetettu.
Toivomme, että kaikki autoilijat
noudattavat asetettuja liikennemerkkejä. Suuri korjaustyö tuli
ajankohtaiseksi syyskesällä, kun
päärakennuksen vesiputki rikkoutui. Ylimääräinen vesi väärässä
paikassa kasteli rakenteita, joiden
kuivatus kesti oman aikansa. Tämän kaltainen vesivahinko häiritsi
myös talon ravintolatoimintaa, jota
voimme vain pahoitella. On kuitenkin pidetty vakuutukset kunnossa,
ja IF -vahinkovakuutusyhtiön
kanssa hyvässä yhteistyössä vesivahingon taloudelliset asiat hoituivat
moitteettomasti.

Merkittävä korjauskohde tulevalle vuodelle on esiintymislavan
uusiminen. Vanha esiintymislava
puretaan kevään aikana ja uudelle
lavalle etsitään lahjoittajaa tai muuta rahoitusta. Talon kaukolämpöön
siirtyminen on edessä silloin, kun
vanha lämmitysjärjestelmä rikkoutuu korjauskelvottomaksi. Kaukolämpöön siirtymissuunnitelmat on
jo aloitettu.
Tässä edellä muutamia askareita
Varkaus-seura ry:lle tulevaksi vuodeksi Piippujen Ympärillä –lehden
toimittamisen lisäksi. Tule mukaan seuran jäseneksi ja tuo oma
panoksesi kotiseututyöhön. Uusia
ajatuksia ja tekijöitä tarvitaan!
Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2008!
Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

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
Varkaus-seura ry:n
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.

