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Varkaus-seura ry on kotiseutuyhdistys. Se on perustettu 10.5.1956, ja 
on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistys on Suomen Kotiseutu-
liiton jäsen. Yhdistyksen toimialue on Varkauden kaupunki.

JOHTOKUNTA vuonna 2006

Puheenjohtaja             Raimo Sikanen        040-7377920
Varapuheenjohtaja      Sirpa Ollikainen       0500-235060
Sihteeri                       Ari Kankkunen             040-8253304
Rahastonhoitaja          Tuula Hämäläinen        0400-542581
Jäsenet                        AnttiAho                  040-5737245
                                   Lauri Andersin          017-5513430
                                   Hannu Kaila              040-5360906
                                   Eino Piippo          050-5332099
                                   Eino Puumalainen   050-4998878
                                   Riitta Taavila    0400-623274
                                   Pirkko Totro       017-5563030
                                    
 
VARKAUS-SEURA RY / LAUSUJAT

Yhteyshenkilöt           Lauri Andersin                017-5513430
                                  Pirkko Totro                    017-5563030

TERVETULOA  MUKAAN  
niin Varkaus-seura ry:n kuin Lausujienkin toimintaan! 

Yhdistykseen jäseneksiliittymistiedot saat soittamalla johtokunnan 
puheenjohtajalle tai jollekin johtokunnan jäsenelle. Hän toimittaa Si-
nulle jäseneksiliittymislomakkeen ja jäsenmaksulomakkeen. Jäseneksi-
liittymislomakkeen  löydät myös kotisivuiltamme www.varkaus-seura.
fi. Jäsenmaksu v. 2006 on henkilöjäseneltä 10 e ja yhteisöjäseneltä 
(yhteisöt, yhdistykset, liikelaitokset yms.) 50 e.                         

Varkaus-seura ry tänään

Kohti seuraavia 
vuosikymmeniä

Raimo Sikanen Sirpa Ollikainen Ari Kankkunen Tuula Hämäläinen

Antti Aho Eino Puumalainen Pirkko Totro Eino Piippo

Hannu Kaila Lauri Andersin Riitta Taavila

Varkaus-seura ry, kotiseutuyhdis-
tys, täyttää 50 vuotta 10.5.2006. 
Asiakirjojen mukaan toiminta on 
ollut moninaista ja määrällisesti 
vaihdellut eri vuosina. Vaikka seu-
ralla on ikää jo puoli vuosisataa, 
on kiitoksella tervehdittävä seuran 
perustajajäseniä, joita on edelleen 
keskuudessamme, jopa seuramme 
jäseninä. On myös annettava vilpi-
tön tunnustus ja esitettävä suuret 
kiitokset niille henkilöille, jotka ovat 
aktiivisesti luotsanneet seuraa halki 
vuosikymmenien ja saneeranneet 
Kotiseutukeskuksen tähän kuntoon, 
jollaisena me sen nyt näemme. 

Kotiseutukeskuksen omistajana 
Varkaus-seura ry:n on pidettä-
vä nyt ja tulevaisuudessa huol-
ta kiinteistöstä, sen kunnosta ja 
kunnostamisesta. Siihen tarvitaan 
varoja. Omatoimisesti on han-
kittava varoja myös uudistuksiin, 
esimerkiksi suunnitteilla olevan 
ulkolavakatoksen rakentamiseen. 
Varojen hankkimiseksi on etsittävä 
yhteistyötahot ja toteutettava hanke 
siten, että niin Kotiseutukeskus 
kuin sen pihapiirikin palvelisi 
kaikkia siellä vierailevia mahdolli-
simman hyvin ja monipuolisesti.

Varkaus-seura ry:n eräs tehtävä 
on antaa lausuntoja kaupungille 
kaavoitukseen yms. suunnitelmiin 
liittyvissä asioissa. Tässä tehtävässä 
seuran tulee jatkossa olla nykyistä 
aktiivisempi, niin että poliittisten 
päättäjien tietoon saatetaan myös 

varkaus-seuralaisten näkemys asi-
oista. Kyseessä on elinympäristön 
laadun parantaminen ja asuk-
kaiden viihtyvyyden lisääminen. 
Tehtävä on haasteellinen, mutta 
siinä Varkaus-seura ry on jatkossa 
mukana entistä innokkaammin.

Varkaus-seura ry :n on mielestäni 
tulevaisuudessa järjestettävä erilaisia 
tilaisuuksia ja tapahtumia jäsenis-
tölle nykyistä enemmän, niin että 
johtokunta voi olla vuorovaiku-
tuksessa jäsenten kanssa useammin. 
Näin on mahdollista suunnata 
seuran toimintaa jäsenistön halua-
maan suuntaan. Varkaus-seura ry 
on avoin seura kaikille kansalaisille, 
ja se on poliittisesti sitoutumaton. 
Jäsenistö on se voimavara, jolla 
tulevat toiminnot hoidetaan, pe-
rinteitä kuitenkaan unohtamatta. 
Toimintojen kehittäminen pitää 
seuran elinvoimaisena ja jäsenis-
töä palvelevana. Ideoita toimin-
taan toivomme kaikilta jäseniltä.

Näin juhlavuotenakin on katsot-
tava myös tulevaisuuteen. Koska 
en ole ennustaja, on asiaa tarkas-
teltava varovasti tulevaisuuden 
visiona. Yhdistystoiminnassa tulee 
varmasti tapahtumaan huomattavia 
muutoksia sukupolvenvaihdosten 
myötä. Lähivuosina ns. suuret 
ikäluokat jäävät eläkkeelle. Silloin 
tarvitaan mielekästä vapaa-ajan 
toimintaa sitä kaipaaville työelä-
män jättäneille ihmisille. Heidän 
kokemuksensa ja tarmokkuutensa 

tulevat olemaan voimavara monissa 
erilaisissa yhdistyksissä. Mahdolliset 
kuntauudistukset muuttavat myös 
yhdistysten toimintoja. Kotiseutu-
, kylä- ja asukasyhdistysten tulee 
mielestäni viimeistään nyt kehittää 
ja tiivistää toimintojaan ja yhdistää 
voimavaransa niin Varkaudessa kuin 
ympäristökuntienkin yhdistysten 
kanssa. Kun kunnissa suunnitellaan 
muutoksia, niin yhdistysten edusta-
jien tulee olla mukana jo asioiden 
valmisteluvaiheessa. Valtakunnal-
lisissa visioissahan on ajatus, että 
vastuuta vapaa-ajan toiminnoista 
ollaan siirtämässä ihmisille itselleen, 
siis käyttäjille, sekä yhdistyksille. 
Lisäämällä yhdistysten kesken 
yhteistyötä saadaan mielestäni 
yhdistysten jäsenistöille monipuo-
lisempää toimintaa ja yhdistyk-
sille myös taloudellisia säästöjä.

Varkaus-seura ry on toiminut 
nyt 50 vuotta. Toiminnan virey-
teen vaikuttaa yhteiskunnan ylei-
nen toimintojen suuntautuminen. 
Jokaisella ikäryhmällä on omat 
kiinnostuksen kohteet. Varkaus-
seura ry:n, joka on kaikkien var-
kautelaisten yhdistys, pitäisi pystyä 
tarjoamaan kaikille kiinnostaviaja 
monimuotoisia toimintoja. Siinä 
on eräs tärkeä haaste seuran tule-
vaisuuden toimintoja visioidessa.

Raimo Sikanen
Puheenjohtaja


