Puheenjohtajan
palsta
myös tapitusta hevosen luokkien
taivuttamista varten, sekä rekien
ja kelkkojen jalaksien käsittelyä
varten. Suksien huolto oli todella
helppoa! Hiihtopukuna toimivat
samat sarkahousut ja pusakka,
joita muutoinkin pidettiin. Monot
kulkivat perintönä veljeksillä vanhemmalta nuoremmalle. Suksivoidevalikoima oli suppea. Se oli pienipätkä kynttilää, jolla hankaamalla
tervattu suksen pohja saatiin hyvin
luistamaan. Latukonetta ei tarvittu,
sillä päivittäinen hiihto takasi ladun
kunnon. Koulun liikuntatunneilla
talvisin yleensä hiihdettiin. Sitä
varten olivat kolmen ja viiden
kilometrin ladut. Välituntilatu oli
lyhyempi, ja se käväisi koulun takametsässä. Koulun ja koulujenväliset
hiihtokilpailut olivat jokatalviset
tapahtumat.

Varkaudessa alkuvuosi 2008 on
mennyt talvea odotellessa.Voidaan
kai sanoa,että kasvihuoneilmiö
on meidätkin tavoittanut. Katselin vuodelta 1958 Katajamäen
kansakoulun oppilaskirjaani, 50
vuotta sitten saamaani. Siinä mustekynällä opettajan kirjoittamassa
oppilaskirjassa oli minua arvosteltu
eri oppiaineissa, kuten tänäkin
päivänä oppilaita arvioidaan heidän edistymisestään. Keskiarvo
oli vähän yli seitsemän. Lisäksi
siinä oli maininta, että oppilas
siirretään kahdeksannelle luokalle.
Lisätietona oli myöskin se, että
oppilas ei ollut ollut yhtään tuntia
pois koulusta kevätlukukaudella.
Tuon ’todistuksen’ innoittamana
haluan palauttaa mieleeni tuon

Kirjailija, historiantutkija ja sukututkija enonkoskelainen Vesa
Luukkonen tarjosi salintäyteiselle
yleisölle täysipainoisen, huumo-

kyläkoulun ja koulumatkan, jonka
noin kolmen kilometrin mittaisena
kuljin edestakaisin kuutena päivänä
viikossa jalkaisin, pyörällä tai suksilla kahtenasatana koulupäivänä
lukuvuodessa.
Koulumatka kuljettiin talvella
pääsääntöisesti suksilla. Minullakin
oli kotona tehdyt tervatut sukset,
joissa oli oikeat ’rotanloukkusiteet’
Aiemmat sukseni olivat mäystimillä
varustetut. Suksien huolto tapahtui
tervaamalla. Terva paahdettiin
suksiin joka puolelle tuvan uunissa
hiilien hehkussa. Jos kesällä puusuksen kärki oli oiennut, taivutettiin
se riihen seinässä olevien siihen
tarkoitukseen tehtyjen tappien
välissä käyräksi. Riihen seinässä oli

rilla höystetyn historiantäytteisen
kirjallisuusillan 25.2. Kotiseutukeskuksessa. Esityksesswä oli
mukana kalvoilla niin karttoja kuin

Meillä Varkaudessa on tänäkin
talvena erinomaisesti hoidettu latuverkosto. Olen pitänyt hiihtotaitoani yllä hiihtelemällä silloin tällöin.
Tosin hiihtovälineeni ovat hyvin
erilaiset kuin viisikymmentä vuotta
sitten. Sukset ovat sirot ja kapeat,
pienillä siteillä varustetut. Suksien
jäykkyyden määrittää hiihtäjän
paino. Latukone tekee hyvän ladun
myös luisteluhiihtoa varten. Osa
latuverkostosta on valaistu, niin että
hiihtää voi myös iltaisin ja pimeällä. Viime vuosina on hiihtokausi
jäänyt hyvin lyhyeksi. Lähdetään
hiihtämään siis heti silloin, kun
lumitilanne sen sallii, ja pidetään
hiihtotaitoamme yllä! Latuja kyllä
tässä kaupungissa riittää!
Raimo Sikanen,
Varkaus-seura ry:n puheenjohtaja
piirroksiakin sanoja selventämässä.
Luukkosen ’historiallinen lukuromaani’, Niinisaareen (Punkaharju,
Kirja-Pakari, 2006), kertoo ItäSuomen asuttamisesta 1400-luvulla
kaihtamatta rajaseudun asukkaiden,
savolaisten ja karjalaisten raskaita
heimotaisteluja. Omat ristiriitansa
toivat elämiseen tuolloin myös uskonnoista johtuvat erilaisuudet. Ilta
oli mielenkiintoinen niin maamme
varhaisesta historiasta, sukututkimuksesta kuin kirjallisuudestakin
kiinnostuneille! Aineksia olisi ollut
vaikka kolmen eri esityksen terpeiksi.
Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä
Kirja-Varkaus ry, Varkauden seudun
Sukututkijat Ry ja Varkaus-seura
ry.

Sirpa Ollikainen

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 2008
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

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. 2008 on henkilöjäseneltä 10 e ja
yhteisöjäseneltä (yhteisöt, yhdistykset,
liikelaitokset yms.) 50 e.

