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Warkauden seudun Omakotiyhdistys ry
Suomen Omakotiliitto on valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja
vapaa-ajan asunnon omistajien
edunvalvonta- ja palvelujärjestö,
joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa.
Suomen Omakotiliittoon kuuluu
yli 55.000 henkilöjäsentä jäsenyhdistyksissä. Omakotiliiton vahvuus
on siinä, että se on lajissaan ainut
valtakunnallinen järjestö. Tiivis yhteistyö ja kattava jäsenkunta voi saada paljon hyvää aikaan omalla

asuinalueellaan. Siksi kaikkien pientalo- ja vapaa-ajan asunnon omistajien kannattaa olla jäsenenä omassa yhdistyksessään ja Omakotiliitossa.
Suomessa toimii yli 230 omakotiyhdistystä. Toiset toimivat hyvinkin vilkkaasti, mutta on paljon yhdistyksiä joiden toiminta jää lähinnä sääntöjen määräämiin tehtäviin.
Warkauden seudun Omakotiyhdistys ry perustettiin 1998. Alue jossa
toimimme on Varkauden ympäris-

tö, johon kuuluvat Leppävirta, Jäppilä, Joroinen ja Heinävesi. Seitsemään vuoteen mahtuu paljon toimintaa, vuosittain olemme järjestäneet noin kolmesta neljään tapahtumaa vuosittain käsitellen ajankohtaisia aiheita. Sähkön hinnan kilpailun vapautuminen, alku aikoina
kasvatti erittäin voimakkaasti jäsen
määräämme, nyt yhdistyksen henkilö jäsenmäärä on 330.
Olemme puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka valvoo ja

edistää jäsentensä paikallisia etuja
sekä heidän kiinteistön omistusta ja
hallintaa koskevia harrastuksiaan.
Yhdistyksen hallitus hoitaa paikallisia asioita, joka kokoontuu kuukausittain. Omat edustajamme ajaa
asioita liiton, Pohjois- Savon piirin
kokouksissa. Ajankohtaisista asioista tiedotamme 3-4 kertaa vuodessa
ilmestyvällä jäsentiedotteella. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään yleinen kokous, johon ovat kaikki jäsenet tervetulleita.

Liittymällä jäseneksi edistät pientalovaltaisen asumismuodon yhteisiä asioita. Saat myös useita jäsenetuja, joista kerrotaan tiedotteissamme tai lehti ilmoituksin. Jäsenyyden
myötä saat erittäin laadukkaan
Omakotilehden 4 kertaa vuodessa.
Yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.omakotiliitto.fi
Warkauden seudun
Omakotiyhdistys ry.
Antti Miettinen

Kurolan kylätoimikunta
Kurolan kylä
Kurola on Varkauden kaupungin
itäisintä osaa Joensuuntien varrella
n. 7 km keskustasta. Kylän luonnonkaunis maaseutumainen alue
korkeine mäkineen, tarjoaa asukkaille viihtyisän, rauhallisen ja väljän asuinympäristön. Alueellamme
on n. 200 taloutta ja asukkaita vajaa 800.
Tänne on vahvistettu osayleiskaava sekä vedetty vesi- ja viemäriliittymät.
Matka ”piippujen luota” on vain
n. 7 km. Tule asumaan !

teerin ja rahastonhoitajan lisäksi
toimikuntaan 6+6 jäsentä sekä
muut toimihenkilöt.
Näin lähti monivuotinen toiminta käyntiin Asta Juutilaisen johdolla, Brita Ahokkaan toimiessa sihteerinä. Toiminta-ajatuksena meillä on
olla edunvalvojana ja aloitteentekijänä kaupungin, seurakunnan ja
muiden viranomaisten suuntaan
kyläämme koskevissa asioissa, sekä
järjestää yhteisiä mielenkiintoisia
hauskoja tapahtumia. Olemme
myös yhteistoiminnassa muiden
kyläyhteisöjen ja järjestöjen kanssa.
Historiaa

Kylätoimikunta
Kylämme jäädessä yhä enemmän
syrjäytetyksi palveluista ja alueellisesta kehityksestä kaupungin taholta, katsoimme tarpeelliseksi perustaa kylätoimikunnan. Tärkeänä
osan oli myös saada käyntiin kyläläisten yhteisiä tapahtumia ja kanssakäymisiä muiden järjestöjen kanssa.
Asta Juutilaisen kutsumana perustava kokous pidettiin Pitkälänniemen ala-asteen koululla Pusinmäellä. 23.9.1992, missä läsnä oli peräti 47 kyläläistä. Toimintaa hoitamaan valittiin puheenjohtajan, sih-

Koulun toiminta Kurolan alueella alkoi jo vuonna 1927 ja siirtyi Pusinmäelle uuteen koulurakennukseen 1932.
Tätä Pitkälänniemen ala-asteen
koulua on saatu käyttää, johtajaopettaja Eino Piipon myötävaikutuksella, koko 90-luvun ajan. Kun
sitten tuli ikävä koulun lakkauttaminen v. 2000, hiljeni myös meidänkin kylätoiminta. Menetettiin
hyvä kokoontumis- ja tapahtumien pitopaikka. Kuitenkin parin hiljaisemman vuoden jälkeen voitiin
toiminta virittää uudelleen täysipainoisesti käyntiin, kun Hannu ja

Riitta Lundberg ostivat ja kunnostivat koulukiinteistön perhekotitoimintaa varten ja antoivat meille
käyttöön tarvitsemamme tilat. Perhekodin nimeksi tuli Adalmiina.
Toiminta ja vaikuttamiset
Nykyinen toiminta noudattelee
toimikunnan perustamisessa laadittua toiminta-ajatusta.
Päätapahtumat ovat kesäjuhla, kesäretki, joulujuhla ja talvitapahtuma runsaine ohjelmineen ja kilpailuineen. Lankisen veljekset ja Anssi
Huotari, jotka asuvat alueellamme,
ovat hoitaneet tilaisuuksien musiikki- laulu- ja kuulutuspuolen.
Lisäksi järjestetään teemailtoja
asukkaita kiinnostavista ja koskettavista aiheista.
Talkoilla on pidetty huolta kentän
kunnostuksesta ja jäädyttämisestä,
kuntoradan ja ulkoilureittien raivaamisista, Rukkuneen venelaskupaikasta, sekä tienvarsien ja pihaalueiden siivouksista. Näiden kohteiden hoitamisesta olemme saaneet
kaupungilta toiminta-avustusta.
Vireillä on uima- ja leikkipaikan
saaminen alueellemme.
Tiedottaminen hoidetaan omatoimisella esitejakelulla 4-kertaa vuodessa, sekä paikallislehti-ilmoituk-

Iloisia esityksiä kesäjuhlassa.
silla.
Nämä 12 kulunutta toimintavuotta ovat sisältäneet lukuisia mukavia
yhdessäolohetkiä ja lapsille jännittäviä hiihto- ja juoksukilpailuja.
Samalla olemme voineet vaikutta
alueemme kehitykseen. Tästä kiitokset kuuluvat kylätoimikunnan
jäsenille ja muille toimitsijoille, sekä
kaikille kyläläisille osallistumisista
tapahtumiin

Yhteystiedot
Puheenjohtaja: Raimo Ahokas
puh. 040 5403974 os. Etelä-Kurolantie 133 78610 Varkaus.
Sihteeri:
Pirkko Iivarinen puh. 017
5513730 os.Toissalmentie 16
78610 Varkaus.
Kurolan Kylätoimikunta
Raimo Ahokas

Viljolahden viidellä raitilla
Olisi varmaankin paljonkin kerrottavaa, mutta eivät kaikki halua
olla tuijotettavana ja tutkittavana
mitä tullut tehtyä ja missä ravassa
pyöritty ja tullut pyöritetyksi.
Kyliähän Viljolahden ympärillä on
kaikkiaan viisi, Erolansaari, Kurelahti, Hevonlahti, Kilpimäki / Leväsalo ja Viljolahti.
Aktiivisia on joka kylällä, ja kyläyhdistyksen jäsenetkin ovat valittu eri kyliltä, edustaen omaa kyläänsä, paitsi minä, olen kesäasukas.
Aikoinaan kyläyhdistys piti kesämyymälää Kilpimäen entisellä koululla, myyden erilaisia tuotteita piipahtajille muistoiksi matkoilta.
Kalevalan sampo jäi myymättä, koska ei ainakaan vielä ole pystytty takomaan kaikille riemuisaa tulevaisuutta.
Keväisin olemme juhlistaneet äitejä usean vuoden ajan, ja jos entiset merkit paikkansa pitävät, niin
myös tulevaisuudessakin juhlimme.
Viljolahdessa on ollut kaikenlaisia

liikunta-päiviä ja ulkoilupäiviä ja
kun ajaa vaan talon ohitse, niin vähintään kaksi kertaa viikossa lentopallon pelaus on käynnissä. Siellä
on nuoret sekä vähän vanhemmat
pyöreän pallon perässä täysin rinnoin mukana, kuntoaan kohentamassa.

lusuksia, niin vuokrattu, ettei jäisi
kellekään paha mieli matkasta.
Kesällä järjestimme kyläläisille
yhteisen jäteillan, rautakaupan ja
jäteneuvojien kanssa, mukana oli
vahvinta jätehuollon tuntemusta ja
uusinta tietoa, miten vähennämme
kuormitusta ympäristöön.

Uimarantaa hoitavat milloin mikin yhteisö ja onhan hyvä että kaikki
voivat mennäkin hyvälle rannalle
lekottelemaan ja uimaan.

Luvallanne sanon, että Viljolahden seudulla entisen Kangaslammin
alueella on eniten maidossa olevia
tissejä. Tällä kylläkin tarkoitin lehmiä, vaikka olisihan se mukavaa viedä vaikka tutuille rotinatkin taloon!
Toivotaan , että maitotissiä tulisi lisää, se on elämisen merkki?

Kyläläiset järjestävät useita rantakalailtoja useissa paikoissa, ja saattaapa siellä norppakin kellotella jollakin kalliolla, vaikkakaan ei sille
keitetty muikku kelpaakaan.
Lapsille on tekeillä leikkipaikka
talon ja urheilukentän viereen, jossa on erilaisia kiipeily paikkoja. Tämäkin saatu purkua vastaan Kerman Savelta!
Viljolahden Kiri ja kyläyhdistys
ovat vuosittain vieneet nuorison laskettelemaan Pääskylle, ja siellä paistettu makkarat laskettelun lomassa.
Kaikilla ei ole ollut omia laskette-

Toiminta on hiukan hiljaista,
mutta emmehän kerää keneltäkään
minkäänlaisia maksuja, ja ainut on
avustus, jonka kaupunki antoi. Sillä ei pitkälle pötkitä, korkeintaan
pari lehtilmoitusta, niin kaikki
meni, ja mitään ei saatu tehtyä, kuin
kokoukset pidettyä!
Toiminnan puolella on vilkas näytelmäpiiri, joitenka vilkasta mielikuvitusta sopii tulla vaikka katsoman etempääkin! Tämä piiri ollut

Toukolan remonttiporukkaa.
toiminnassa usean vuoden.
Eipähän tässä muuta, eukko veti
jo peitettä korviin ja kai se on minunniin ruvettava koisimaan, eihän
tässä muuta tällä ijälä, tarviikkaa.

Silleesti tiältä Viljolahdesta
Kyläyhdistyksen puolesta
Osmo Asikainen
jk. Kaikki tiet vievät ROOMAAN, olisikin parempi jos sitä
sanontaa ei olisi keksitty!

