Puheenjohtajan palsta
Elokuussa vietettiin Valtakunnallisia Kotiseutupäiviä Raahessa. Kaupungissa oli paneuduttu
huolellisesti päivien valmisteluun,
ja raahelaiset esittivät parastaan.
He olivat luoneet hyvät puitteet
tapahtumalle. Uusi satamatori
täyttyi kotiseutupäivien avajaisissa
ympäri Suomea tulleista vieraista.
Kaupungissa paljastettiin myös
mahtava, presidentti Kekkosen
näköispatsas. Eräs merkittävä tapahtuma Kotiseutupäivillä oli
10.8. Kotiseudun laulun ensiesitys.
Laulun oli säveltänyt Kaj Chydenius ja sanoittanut Pauli Ylitalo.
Tilaisuudessa professori Laitinen
totesi, että Nilsiässä Kotiseutupäivillä ensi kesänä kaikkien olisi tämä
laulu osattava. Kotiseudun laulun
tiimoilta Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton syyskokous suositteli myös savolaisia opiskelemaan
laulun, jotta se mallikelpoisesti
myös isäntämaakuntalaisten osalta
pystyttäisiin laulamaan laadukkaasti
tulevana kesänä.
Kuluvan syksyn aikana, niin
varkautelaiset kuin muutkin suomalaiset, äänestivät kunnallisvaaleissa. Äänestäminen on tärkeä
toimenpide, sillä vaaleilla valitaan

kotiseudun asioiden päättäjät. Valittujen edustajien päätöksenteko luo
linjan sille, miten kotikaupungin
hallinnossa toimitaan seuraavat
neljä vuotta. Onnittelut kaikille
valituille päättäjille! Yhteistyöllä
on helpointa ponnistella eteenpäin. Varkaus-seura ry voisi nyt
professori Laitisen tavoin suositella
Varkauden päättäjille paneutumista
Kotiseudun laulun sanoihin, sillä
sanat viestivät myös paremmasta
huomisesta. ”Kotiseutu paljon
ihmiselle antaa, ja siksi tärkeää on
hyvinvointi sen. Jalat maassa, katse
kohti taivaanrantaa me teemme
sille hyvän huomenen.” Sanat ovat
kokonaisuudessaan toisaalla tässä
lehdessä, ja niihin kannattaa huolella tutustua.
Suomen Kotiseutuliiton jäsenenä Varkaus-seura ry on mukana
valtakunnallisessa kotiseututyössä,
sekä toteuttamassa liiton tavoitteita
myös Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton jäsenenä. Pohjois- Savon kotiseutuyhdistysten
liitolla on myös yhteistyötä Suomen
kylät ry:n kanssa ja pilottihankkeen
kautta se suunnittelee ja toteuttaa
yhteisiä toimia ja tapahtumia. Näkyvä tapahtuma Pohjois-Savossa

Varkaus-seura ry:n
puheenjohtajana
jatkaa Raimo Sikanen
Sääntömääräisessä syyskokouksessa 13.11.2008 Varkaus-seura
ry valitsi puheenjohtajana yksimielisesti jatkamaan tehtävässä
Raimo Sikasen.
on elokuussa 2009 pidettävät kotiseutupäivät Nilsiässä, jossa myös
Varkaus-seura ry on edustettuna.
Tulevaisuudessa entistä enemmän
myös oman paikkakuntamme järjestöjen olisi syytä tehdä yhteistyötä
ja verkostoitua kotiseudun asioiden
eteenpäin viemiseksi. Nyt ajankohtainen asia on opetella Kotiseudun
laulu!
Hyvää syksyä kaikille
varkautelaisille!
Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

Eino Puumalainen on
poissa Varkaus-seuran
kotiseututyöstä
Kesäkuun lopulla tuli yllättävä
tieto, että Eino on menehtynyt
sairauskohtaukseen. Näin hän on
ikuisesti poissa. Kodissa on paikka
tyhjänä, samoin myös Varkausseuran johtokunnassa tuoli Einon
kohdalla on tyhjä. Meillä seurassa
on lämpimät muistot aina hyväntuulisesta ja palveluhenkisestä jäsenestämme. Einon
panos Varkauden kulttuurielämässä oli todella ansiokas. Hän
oli suunnittelija, tekijä ja aina
valmis uusiin haasteisiin.
Kun Eino Puumalainen tuli
Kuntorannan johtoon, tunnettiin hänet hyvin nopeasti
hanuria soittavana ja laulavana ’isäntänä’, joka viihdytti
Kuntorannassa olevia lomalaisia.
Samanaikaisesti hän rakensi vaatimattoman lomapaikan mittavaksi valtakunnalliseksi virkistys- ja
kuntoutuskeskukseksi. Jatkuva
uudistaminen ja rakentaminen oli

Kuntorannassa lomalaisten seurana. Näin mittavat tavoitteet Einon
johdolla toteutuivat, ja sekä yleinen
viihtyisyys että henkinen pääoma
lisääntyivät, myös lomalaisilla.
Einon panos Varkaus-seuran
toiminnassa oli mittava, sillä hän
luovutti yhteiseen käyttöön pyyteettömästi sekä aikaansa että sitä
asiantuntemusta, jota hänellä oli
eri asioihin. Hän oli aina myös
aktiivisesti toteuttamassa yhteisesti päätettyjä asioita päätösten
mukaisesti.
Meillä kaikilla olkoon nöyrä
mieli muistaessamme Einoa.
Näin osoitamme myös hänen
läheisilleen osanottomme.

Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

Erovuorossa olleista johtokunnan
jäsenistä jatkavat seuraavat kaksi
vuotta Antti Aho, Tuula Hämäläinen ja Ari Kankkunen. Uusiksi
jäseniksi valittiin Asta Olli ja Matti
Reijonen. Johtokunnassa jatkavat
toimintaa Lauri Andersin, Hannu
Kaila, Sirpa Ollikainen, Eino Piippo
ja Riitta Taavila.. Tilintarkastajiksi
valittin Jarkko Hirvonen ja Jarmo
Hirvonen sekä varatilintarkastajaksi
Katri Niiranen. Kokouksen puheenjohtajan toimi Matti Reijonen
ja sihteerinä Sirpa Ollikainen.
Vuoden 2009 toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.
Innokkaassa keskustelussa toivottiin
mm. enemmän yleisötilaisuuksia,
esim. kerran kuukaudessa. Samoin tuotiin esille, että Kotiseutukeskusta tulisi tuoda enemmän
tunnetuksi, vaikkapa järjetämällä
siellä ympäristön ilmapiiriin sovel-

tuvia kirpputoreja, taidemyyntejä
ja huutokauppoja. Myös Ravintola
Tyyskänhovia voisi markkinoida
enemmän erilaisiin kokouksiin, tapahtumiin, juhliin jne. tunnelmallisena paikkana ja ympäristönä.
Syyskokouksessa päätettiin säilyttää jäsenmaksu ennallaan, 10 €
henkilöjäsen ja 50 € kannatusjäsen
( yhdistykset, liikelaitokset yms.).
Hyväksyttiin laadittu talousarvio.
Käydyssä keskustelussa todettiin,
että iäkkään rakennuksen, ( rakennettu v. 1858 ) yllättävät ja jatkuvat
kunnossapito- ja kunnostuskustannukset ovat korkeat. Avustuksia ei
ole tiedossa, joten varainhankintaan
on paneuduttava ja kehitettävä uusia rahaa tuovia aktiviteetteja.
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton kokouksiin Varkaus-seura
ry:n edustajaksi v. 2009 valittiin
Raimo Sikanen. K.o. liiton syyskokous 8.11.2008 valitsi hallituksensa
jäseneksi Varkaudesta Sirpa Ollikaisen. Varkaus-seura ry on PohjoisSavon kotiseutuyhdistysten liiton ja
Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

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
Riitta Taavila 		
Pirkko Totro

040 7377920
0500-235060
040-8253304
0400-542581
040-5737245
017-5513430
040-5360906
050-5332099
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. 2007 on henkilöjäseneltä 10 e ja yhteisöjäseneltä (yhteisöt, yhdistykset, liikelaitokset yms.) 50 e.

