Puheenjohtajan palsta
että esim. Varkaus-seura ry:n johtokunta hyväksyy uudet ajatukset ja
esitykset toiminnan kehittämiseksi.
Tällä hetkellä yhdistyksemme aktiivinen toiminta on Kotiseutukeskuksen ylläpitämistä, tapahtumien
järjestämistä, lausuntapiirin harjoittelua ja lausujien esiintymisiä. Jatkossa on entistä tarkemmin mietittävä, mitä, miten ja milloin tapahtumia järjestetään. Ne on järjestettävä niin, että ne sopivat varkautelaisten vapaa-aikaan ja ovat monipuolisia ja kiinnostavia.. Tilaisuudethan on tarkoitettu jäsenille ja
yleisölle, eivät järjestäjille. Kaikkeen
toimintaan tarvitaan myös rahaa.
Jos rahaa ei ole, on sitä hankittava.
Yhdistystoiminta ei voi eikä saa perustua avustusten varaan.
Varkaus-seura ry:n suurimpana tapahtumana tulee ensi vuonna olemaan seuran 50-vuotisjuhlat toukokuussa, ja sen tiimoilta järjestettävät tapahtumat. Seura toivoo, että
jäsenistö olisi suuri ja innokas järjestämään ja osallistumaan kaikille
varkautelaisille tarjottavaan tapahtumaan.

Varkaus-seura ry:n jäsenyys merkitsee yhdessä olemista ja toimimista yhdistyksessä, joka pohtii kotiseudun asioita. Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan pyrkiä parantamaan elämänlaatua niin nykyiselle
kuin tuleville sukupolville.
Mitä Varkaus-seura ry sitten tekee?
Tässä pari sääntöjen mainitsemaa
asiaa:
Varkaus-seura ry toimii alueensa
asukkaiden ´etujärjestönä´, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa päätöksentekoon antamalla
lausuntoja mm. kaavakysymyksistä
ja tekemällä aloitteita kunnallishallinnolle esim. asuinympäristöön liittyvissä asioissa.

Toisena kohtana voisi mainita, että
Varkaus-seura ry toimii alueensa
asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Varkaus-seura ry on avoin kaikille. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, ja näin
ollen se voi toimia eri järjestöjen yhdyssiteenä, sekä edistää näiden verkostoitumista.
Edellämainitut tehtävät onnistuvat erinomaisesti ja entistäkin paremmin toimintamme monipuolistuessa ja jäsenmäärämme lisääntyessä. Jäsenmäärällä ei toimintaa voida mitata. Jäsenille täytyy järjestää
heitä kiinnostavaa yhdessäoloa, keskusteluja ja tapahtumia. Kaikki yhdistykset, myös Varkaus-seura ry,
tarvitsevat sekä nuoria että innokkaita jäseniä toimimaan. Uskon,

Tunnetko
Varkautta?
Kotiseututietoutta voi lisätä monin tavoin. Tässä niistä yksi.
Kysymykset saattavat tuntua hankalilta, mutta vastaukset
löytyvät etsimällä mm. Piippujen ympärillä 16.4.2005 ilmestyneestä lehdestä.
Siispä vain kynä käteen ja vastailemaan! Vastaukset kirjeellä
tai kortilla 30.6.2005 mennessä osoitteella
Varkaus-seura ry Kotiseutukeskus
Sirpa Ollikainen
Wredenkatu 4 78250 VARKAUS
Vastanneiden kesken arvotaan
3 kpl 10e:n lahjakorttia!
1. Mikä yhdistys nimesi Kotiseutukeskuksen rakennuksen
Vuoden Taloksi 1993 ?
2. Minä vuonna Varkaus-seura ry on perustettu?
3. Kuka “arvohenkilö” vieraili Kotiseutukeskuksessa
elokuussa v. 1997?
4. Missä tehtävässä Varkaudessa toimii FM Raili Huopainen?
5. Mistä löytyy Varkautta lähinnä sijaitseva Maakunta-arkisto?
6. Kuinka suuri on siirtolapuutarhapalstan vuosivuokra
tänä vuonna?
7. Kenen asuinpaikaksi rakennettiin Tyyskänniemen kartano,
nykyinen Kotiseutukeskus v. 1859?
8. Kenen kanssa Varkauden kaupunki kehittää Aasia-osaamista?
9. Minkä niminen lautakunta valmistelee Varkaudessa
maankäyttöön liittyvät asiat?
10. Minkä Kreeta Haapasalon lauluista prof. Ilmari Krohn
muistiinmerkitsi Varkaudessa?

Tulevan syyskuun 17. päivänä järjestämme Kotiseutukeskuksessa
ohjelmallisen lauantaipäivän kaupunkilaisille. Kokoamme kesän satoa talteen niin henkisesti kuin aineellisestikin. Toivomme, että
voimme olla osaltamme täyttämässä pakastimienne, kotikellarienne ja
kylmiöidenne hyllyjä syksyn sadolla ja metsän herkuilla. Kirpputori
ja huutokauppa siältyvät myös ohjelmaan. Ravintola Tyyskänhovi
kattaa pöytään kaalikeittoa, ja pihapiiristä löytyy myös syötävää ja juotavaa. Tämä on osa meidän omatoimista varainhankintaamme kotiseututyön hyväksi. Merkkaahan jo
kalenteriisi päivä 17.9, ja varaa euroja pikku ostoksiin ja arpajaisiin!
Hyvää kesää kaikille
varkautelaisille!
Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

Varkaus-seura ry tänään
Osoitetiedot:
www.varkaudenseutu.fi/
järjestöt/kulttuurijärjestöt
Varkauden Kotiseutukeskus
Wredenkatu 4
78250 VARKAUS
puh. 017-5528889
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.

Varapuheenjohtaja
Sirpa Ollikainen
0500-235060
Sihteeri
Ari Kankkunen
017-5564315
Jäsenet
Antti Aho
040-5737245
Lauri Andersin
017-5513430
Eeva Kinnunen
017-5513070
Maija Mannerkorpi 017-5563530
Eino Piippo
050-5332099
Eino Puumalainen 040-5260039
Riitta Taavila
017-5522820
Pirkko Totro
017-5563030
Rahastonhoitaja
Tuula Hämäläinen 017-5559312
VARKAUS-SEURA RY /
LAUSUJAT

JOHTOKUNTA
vuonna 2005
Puheenjohtaja
Raimo Sikanen
040-7377920

Yhteyshenkilöt
Lauri Andersin
Pirkko Totro

017-5513430
017-5563030

T E RV E T U L OA
MUKAAN niin Varkaus-seura ry:n kuin
Lausujienkin toimintaan!
Yhdistykseen jäseneksiliittymistiedot saat
soittamalla johtokunnan puheenjohtajalle
tai jollekin johtokunnan jäsenelle. Hän toimittaa Sinulle jäseneksiliittymiskaavakkeen
ja jäsenmaksulomakkeen. Jäsenmaksu v.
2005 on henkilöjäseneltä 10 € ja yhteisöjäseneltä, yhteisöt, yhdistykset, liikelaitokset
yms. 50 €.
Varkaus-seura ry:n jäseniä siivoustalkoissa Kotiseutukeskuksen pihalla.

