Uusia kunniajäseniä Varkaus-seura ry:n
kevätkokouksessa
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Varkaus-seura ry:n kevätkokouksessa johtokunnan esityksestä nimettiin kolme uutta
kunniajäsentä: Jarmo Ikonen,
Eeva Kinnunen ja Kyösti Koponen. Viralliset huomionosoitukset ojennetaan seuran 50vuotisjuhlatilaisuudessa. Heistä seuraavassa henkilökuvat.
EEVA ALIINA KINNUNEN,
O.S. ROPPONEN
• Kertoisitko Piippujen
Ympärillä lehden lukijoille
koulutuksestasi ja työstäsi.
Olen syntynyt Varkaudessa Kopolanvirralla. Synnyin kotitalossamme.
Olen maalaistalon tyttö. Kävin keskikoulun, naiskotiteollisuuskoulun
ja talouskoulun. Rakkaus eläimiin
on peräisin lapsuudestani kotitilalta. Koulunkäynnin päätyttyä pääsin
harjoittelijaksi Maidon ja lihan
tarkastamoon. Harjoitteluajan päätyttyä minut hyväksyttiin vakinaiseksi työntekijäksi, ja koulutettiin
Eläinlääketieteellisen korkeakoulun
kursseilla laborantiksi. Työskentely
Varkauden elintarvikelaboratoriossa
kesti 36 vuotta. Tunnustuksena
työrupeamasta minulle myönnettiin Kaupunkiliiton kultainen
ansiomerkki 30:n vuoden palveluksesta. Nyt eläkepäivät ovat menossa,
samoin kuin aviomiehellänikin.
• Keitä perheeseesi kuuluu?
Asumme omakotitalossa Kopolanvirralla lähellä synnyinkotiani. Meillä on kaksi lasta, jotka
kumpikin asuvat perheineen Varkaudessa. Meillä on myös kolme
lastenlasta ja yksi lapsenlapsenlapsi!
Mieheni on aina ollut innostunut hevosista, samoin lapset ja
nyt vanhemmat lastenlapsetkin.
Meillä on ravitalli, jossa on 10
hevosta. Hoitajia heiltä ei puutu!
Myös minulle eläimet ovat tärkeitä. Nykyisin hoitelen kanoja, ja
’onnellisen kanan munia’ riittää perheen ulkopuolellekin nautittavaksi.
Lisäksi lampolassa määkii lampaita
ja pässejä. Erään pässin tarina on luettavissa Varkaus-seuran historiikissakin. Tietysti talossa on myös kissa
ja koira. Kun lapset perheineen
lähtevät lomamatkoilleen, saattaa
meillä majailla jopa viisi koiraa.
Aikoinaan piti rakentaa tietä suojustamaan aita, jotta uteliaat nelijalkaiset hoidokit eivät vahingossa olisi
eksyneet tielle liikenteen joukkoon.
• Kertoisitko kodin ulkopuolella olevista harrastuksistasi.
Toki olen ehtinyt tekemään muutakin kuin töitä, siivoamaan, leipomaan ja hoitamaan eläimiä. Olen
toiminut Pitkälänniemen koulun
kouluneuvostossa, kun lapset olivat kouluikäisiä. Teimme paljon
talkootyötä koulun ja koululaisten
hyväksi, mm. teimme kiikut koulun pihalle. Liityin myös mukaan
Kurolan kylätoimikuntaan. Toimin
siinä edelleen rivijäsenenä. Olen
ollut myös lautamiehenä sekä kuulunut Aluesairaalan johtokuntaan.
Vuosia olen opiskellut kansalaisopistossa aktiivisesti englantia.
Rakkain ja antoisin harrastukseni
on ollut toiminta Könönpellon
Marttayhdistys ry:ssä. Marttatoi-
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minnan anti näkyy kotona, ja kodin
vaikutus Martoissa. Olen kuulunut
Pohjois-Savon Marttapiiriliiton
neuvontatoimikuntaan ja suorittanut valtakunnallisen Marttaliiton
taitoavaintutkinnon, josta saatu
’avain’ on Marttaliiton korkein
taitomerkki. Minulle on myönnetty
Marttaliiton hopeinen ansiomerkki.
Olen tehnyt aina käsitöitä,
etupäässä neulonut ja kutonut
kangaspuilla. Neulominen on
jäänyt, mutta kangaspuissa odottaa nytkin kangas kutojaansa.
Mielelläni käyn konserteissa ja teatterissa. Pidän paljon myös runoudesta. Olen illanvirkku, joten nykyisin
katson TV:stä jopa myöhäiselokuvia!
Ruoanlaitto ja leipominen ovat
myös omaa alaani. Ruokapöydässä
on usein koko perhe, jolle ulkonaolon jälkeen ruoka maistuu. Laitan
n.s. perinneruokia. Keittokirjaa
en tarvitse, sillä reseptit ovat sormissa, tarttuneet vuosikymmenien
aikana, ja muuntuneet ruokailijoiden mieleisiksi. Samoin on
käynyt leipomustenkin suhteen.
• Mikä on sinun mieliruokasi?
Ruokia, joista pidän, on monia.
Suosikkini lienee perunalaatikko,
jossa on kalaa. Päällä on oltava
sianlihaviipaleita, jotka paistuvat
ruskeiksi ja rapeiksi. Herkullista!
• Kun tekemistä on paljon,
niin löydätkö aikaa rentoutumiseen, ja millä tavoin?
Kyllä jokainen ihminen tarvitsee
omat hetkensä, jotta jaksaisi. Kun
olen saanut jonkin pitkään aikaa
vieneen ja voimia kysyneen työn
tehdyksi, keitän kahvit, sytytän
kynttilän ja otan käteeni lukemattoman naistenlehden. Istahdan kiikkutuoliin ja nautiskelen.
Siinä unohtuvat kiireet ja huolet.
• Millainen olet omasta
mielestäsi ihmisenä?
Pidän itseäni tasapainoisena. Olen
rauhallinen, sosiaalinen, rauhaa
rakastava ja pitkäjänteinen. Jos
aloitan jonkin työn, niin teen sen
myös loppuun. Teen kaikki työt
niin hyvin kuin osaan. Olen sitä
mieltä, että kaikki työ on tekemisen arvoista ja kannattaa tulla
tehdyksi. Mikään työ ei tartu käsiin!
• Millaisista asioista olet
tyytyväinen elämässäsi?
Olen tyytyväinen siitä, että minulla on ollut hyvä työ ja hyvät
työtoverit. Myös terveys on säilynyt,
ja ihmissuhteet ovat kunnossa. Nautin metsästä, luonnonläheisyydestä,
luonnonrauhasta ja kukista. Mielihyvän tunteet tavallisen arkipäivän
keskellä luovat kuin juhlahetken.
Parasta kuitenkin on perhe: puoliso,
lapset, lastenlapset ja lapsenlapsenlapsi! Olen tyytyväinen elämääni
sellaisena kuin se on ollut ja on nyt.
• Harmittaako Sinua mikään?
Jos olisi mahdollista, niin lopettaisin maailmasta sisällissodat
ja sodat kaikkineen. Suomessa
haluaisin töitä varsinkin nuorille,
jotta ei muodostuisi työntekoa
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osaamatonta ja työtä arvostamatonta sukupolvea. Haluaisin myös,
että ihmisten välillä ei olisi kateutta
eikä eripuraisuutta. Lisäksi toivoisin
ahneuden poistuvan ja olemassa
olevaan tyytyväisyyden lisääntyvän. Positiivinen elämänasenne
on parempi kuin ainainen narina.
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• Mikä on Sinun tunnuslauseesi elämässä?
Toivon, että ihmisillä, jotka ovat lähelläni, olisi hyvä olla.
• Kertoisitko suhteestasi
Varkaus-seuraan.
Anton Turunen houkutteli minut aikoinaan mukaan seuran
toimintaan 1980-luvulla. Pidän
kotuiseututyöstä, sillä sen toimintaa ohjailevat pehmeät arvot, jotka
koen elämässäni minulle läheisiksi.
Lisäksi kotiseututyö on poliittisesti
sitoutumatonta. Ihminen itse on
minulle tärkeä, eikä aate, jonka
puolesta mahdollisesti kiihkoillaan.
Olen viihtynyt hyvin Varkaus-seurassa. Siellä on mukavia ihmisiä,
kiireetön tunnelma, leppoisaa
yhdessäoloa ja toimimista yhdessä.
Johtokunnassakin olin yli 10 vuotta.
Mieleeni ovat jääneet myönteisinä
muistoina mm. retki Ristiinaan,
saneerauksen aikaiset talkoot, joissa
keitimme ja tarjoilimme työmiehille
kahvia, lukuisat pihatalkoot ja Hällströmin suvun konsertti. Erityisesti
olen pitänyt Lausujien tilaisuuksista
niin Kotiseutukeskuksessa kuin
kirkossakin. Olen ollut mukana
jokaisessa, sekä Varkaudessa että
ympäristökunnissa, myymässä
pääsylippuja tai ohjelmia, mutta ennenkaikkea kuuntelemassa ja nauttimassa kuulemastani.
Toivon, että nykyistä useammat
varkautelaiset, myös nuoremmat
ikäluokat, löytäisivät Varkaus-seuran, huomaisivat ja sisäistäisivät
kotiseututyön tärkeyden ja merkityksen oman kotiseudun kehittämisessä, sekä liittyisivät ennakkoluulottomasti seuran toimintaan
mukaan. Uudet toimijat tuovat
aina uusia ajatuksia, ja ne ovat
varmasti tervetulleita. Yhteiskunta
muuttuu, ja niin kotiseututyönkin
on kehityttävä ottamaan muutokset huomioon toiminnoissaan.
Varkaus-seura ry:n johtokunnalle toivon voimia tehdä pitkäjänteisesti työtä oman kotiseutumme kehittämissaralla.

Varkaus-seura ry:n kevätkokouksessa 15.3.2006 seuran kunniajäseneksi kutsuttu Jarmo Ikonen
syntyi 16.11.1938 Joensuussa,
jossa hän kirjoitti ylioppilaaksi ja
valmistui yo-merkonomiksi. Työelämän hän aloitti Pohjois-Karjalan lääninhallituksessa, josta hän
siirtyi KOP:n Joensuun konttorin
prokuristin tehtäviin vuonna 1961.
Asuin Joensuussa 25 vuotta,
minkä jälkeen tulin valituksi vuoden 1964 alussa KOP VarkausTaulumäen konttorin esimieheksi.
Muutin Toini-vaimoni kanssa
Varkauteen sillä ajatuksella, että
ollaan täällä pari, kolme vuotta.
Mutta täällä sitä ollaan vieläkin.
Perhe
Lapset, poika ja tytär, ovat syntyneet täällä Varkaudessa. Koko
ajan kehittyvä, haasteellinen työ,
aktiivinen toiminta eri yhdistyksissä
ja lasten koulu ja harrastukset veivät
mukanaan ja tekivät meistä yhä
enemmän varkautelaisia. Kukapas
se kotoaan muuttaisi pois. Poikakin perheineen asuu Varkaudessa.
Tyttäremme muutti Savonlinnaan
1980-luvun lopulla ja avioitui siellä.
Meillä on yhteensä 6 lastenlasta.
Järjestötoiminta
Pankkimiesurani alusta lähtien
olen ollut kiinnostunut järjestötoiminnasta. Toimin Varkauden Nuorkauppakamarissa aluksi
sihteerinä ja rahastonhoitajana
sekä myöhemmin myös puheenjohtajana. Lions Club VarkausKoskenniemessä hoidin 10 vuotta
rahastonhoitajan tehtäviä ja sen
jälkeen olin presidenttinä. Varkauden Uimareissa toimin myös aluksi
rahastonhoitajana ja myöhemmin
puheenjohtajana monia vuosia.
SVUL:n Suur-Savon piirin Uimajaoston puheenjohtajana olin 3 vuotta. Aktiivisesta ja monipuolisesta
toiminnasta uintiurheilun parissa
Suomen Uimaliitto myönsi minulle
kultaisen ansiomerkin vuonna
1985. Olen saanut myös Varkauden
Urheiluseurat ry:n kultaisen merkin
v. 2004. Julkinen kaupanvahvistaja
olen ollut Varkaudessa vuodesta
1980 alkaen ja olen edelleen. Toimin myös 1970- ja 1980-luvuilla
Varkauden kauppaoppilaitoksen
johtokunnan jäsenenä monia vuosia ja puheenjohtajana 3 vuotta.
Toimintani
Varkaus-seura ry:ssä
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Kotiseutuyhdistys Varkaus-seura

Kyösti Koponen
ry:n johtokunnassa olin 38 vuoden
ajan, josta 33 vuotta rahastonhoitajana. Toiminta Varkaus-seurassa on antanut elämääni sisältöä
hyvin monella tavalla. Vuosien
saatossa on ollut lukuisa määrä
yleisötapahtumien järjestämisiä,
itsenäisyyspäiväjuhlia vuosittain,
yli 20 korkeatasoista konserttia,
Varkaus-päiviä, kokkojuhlia ja
pienimuotoisia kulttuuritilaisuuksia jne. Kun tähän lisätään esim.
Kotiseutukeskuksen saneerauksessa
tiivis mukana olo ja kiinteistön valmistumisen jälkeen ”talonmiehen
tehtävät” yli kymmenen vuoden
ajalta, Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestelyissä olot v. 1997
perinneviikon ohjelman tiimoilta
sekä Vekara-Varkaus –viikkojen
järjestelytehtävissä olo ”Nikkarin
Niksipajan” osalta, on tehtäväkenttää ollut aikalailla laajasti.
Jätettyäni Varkaus-seuran tehtävät
johtokuntatasolla siirryin seuran ns.
rivijäseneksi. Kotiseutukeskuksen
kiinteistön ylläpitäminen ja asioiden hoito ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiset vaativat seuran
johtokunnalta ja puuhahenkilöiltä
aktiivista toimintaa jatkossakin.
On ilahduttavaa, että yhdistys on
aikaansaanut oman ”Piippujen
Ympärillä” –lehden, jossa käsitellään myöskin kotiseutuasioita
ja kerrotaan seuran toiminnasta.
Lehden tekemisellä pönkitetään
seuran taloutta. Toivon, että seura
saa jatkossa myös yli 100 henkilöä
käsittävästä jäsenkunnastaan uusia,
innokkaita henkilöitä aktiiviseen
toimintaan mukaan. Mielekästä
kotiseututyötä riittää kaikille halukkaille. Kotiseutukeskuksen tilat ovat
mainiot seuran ja kaikkien muidenkin järjestöjen kokouspaikaksi.
Vapaa-ajan harrastuksia
Nuorena harrastin lähinnä vesi- ja
metsälintujen metsästystä ja kalastusta. Hankittuamme täältä Varkauden seudulta kesämökin 1970-luvulla luovuin metsästyksestä ja möin
haulikkonikin pois (lähinnä lasten
toivomuksesta). Verkkokalastus ja
virvelöinti, samoin kuin pilkkiminen, kiinnostaa vielä. Olin myös
mukana Warkauden Mieslaulajissa
n. 10 vuotta 1960 – 1970-luvuilla.
Harrastan myös lenkkeilyä, kuntosalilla käyntiä ja golfia (tasoituksella
18,5), joka menee ylitse muiden
harrastusten. Keskimäärin kaksi
tai kolme kertaa viikossa suoritetulla golf-kierroksella saa sopivasti
liikuntaa, raitista ilmaa kauniissa
luonnossa, sosiaalista kanssakäymistä pelikavereiden kanssa ja runsaasti
uusia henkilötuttavuuksia. Lisäksi
valokuvaaminen on kiinnostanut

