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Varkauden Seudun Sukututkijat
ry on 21.3.2005 rekisteröity suku-
tutkimus-yhdistys, joka on toiminut
Varkaudessa vuodesta 1993 lähtien.
Kokoonnumme, kesäaikaa lukuun
ottamatta, kerran kuukaudessa Var-
kauden Kotiseutu-keskuksessa.  Ko-
kouksista ilmoitetaan Warkauden
Lehden Seuratoiminta-palstalla,
sekä yhdistyksen kotisivuilla:
www.varkaudenseutu.fi/ järjestöt/
harrastekerhot.

Tarkoituksena on tarjota alueen
(mm. Heinäveden sukututkijat ovat
osa aktiivisinta jäsenkuntaamme,
samaa voi sanoa tutkijoista Pieksä-
mäeltä ) sukututkimusta harrastavil-
le ihmisille tilaisuus tavata toisiaan,
keskustella harrastukseensa liittyvis-
tä asioista, vertailla tutkimustulok-
siaan, vaihtaa tietoja jne.  Jouk-
koomme kuuluvien ihmisten tutki-
musalue kattaa Savon lisäksi mer-
kittävässä määrin muutakin Suo-
mea. Tutkimustoiminnassaan jäsen-
emme tukeutuvat pääasiassa paikal-
listen kirjastojen tarjoamiin arkisto-
materiaalin ja mikrofilmien lainaus-
ja lukulaitepalveluihin. Näiden li-
säksi melkoinen määrä alan kirjalli-
suutta ja muuta lähdemateriaalia on
yksityisten jäsentenkin omistukses-
sa.

Tutkimusaineistonsa sukututkija
joutuu keräämään mikrofilmatuis-
ta asiakirjoista kirjastoissa, arkistois-
sa tai kirkkoherran-virastoissa.  Var-
kauden kaupungin-kirjastoon on
saatu hankituksi ajan-mukainen di-
gitaalinen mikrofilmiskanneri, jolla
pystyy ottamaan aineistosta myös
paperikopiot sekä mikrotietokone,
joiden avulla voi siirtää aineistoa
CD-levylle.  Kukin tutkija voi siten

Varkauden Seudun Sukututkijat ry
Vas.

Veikko Räsänen
ja Arvi Koskinen

kotonaan oman mikron ääressä teh-
dä hankalimman ja eniten aikaa vie-
vän työvaiheen, asiakirjojen lukemi-
sen ja vaikeaselkoisten merkintöjen
tulkinnan.  Menetelmä vähentää
osaltaan hankalaa kaukolainausta.

Mikrotietokone on edellytyksenä
keväällä käynnistyneeseen hankkee-
seen, jossa tavoitteena on luoda
Pohjois-Savon tuomiokirjoihin
henkilöhakemisto, joka kattaisi
vuodet 1639 – 1809.  Mikkelin su-
kututkijat ovat jo aloittaneet vastaa-
vanlaisen hankkeen Etelä-Savon
osalta.  Vastaavanlainen, sisällöltään
hiukan laajempi hanke on jo toteu-
tuneena internetissä ja kaikkien tut-
kijoiden käytettävissä: Käkisalmen
läänin kattava 1600-luvun tuomio-
kirjakortisto.  Varkauden Seudun
Sukututkijat Ry on aloittanut yh-
teistyöneuvottelut Kuopion (Savon
sukututkimusharrastajat ry) ja Mik-
kelin (Suur-Savon sukututkijat ry)
sukututkijoiden kanssa.

Työvoimatoimiston avustuksella
saimme työharjoittelijan skannaa-
maan tuomiokirjoja sekä poltta-
maan niitä CD-levyille.  Tukimuo-

to kulkee nimellä yhdistelmätuki ja
maksajana on työvoimatoimisto /
KELA.  Tarvittava ohjeistus on laa-
dittu sekä työn valvonta järjestetty.
Työ on jo hyvässä vauhdissa, ja ura-
kan nopeuttamiseksi mahdollisesti
palkkaamme toisenkin työntekijän.

Aloittelevien tutkijoiden opasta-
minen on keskeinen osa toimin-
taamme.  Veikko Räsänen on vetä-
nyt Kansalaisopistossa sukututki-
muksen sekä vanhojen käsialojen
kursseja, seuraava sukututkimus-
kurssi alkaa tänä syksynä.  Koke-
neemmille tutkijoille pyrimme
myös järjestämään koulutusta.
Aloitteestamme on järjestetty mm.
16.3.2002 kurssi, jossa kurkistettiin
kirkonkirjojen taakse (voudintilit,
läänintilit jne.).  Joensuun maakun-
ta-arkiston tutkijat toimivat luen-
noitsijoina.

Olemme julkaisseet vuonna 2003
yhdistyksemme 10-vuotishistoriikin
”Varkauden seudun sukututkijat
1993-2003”.  Tämä moniste on lai-
nattavissa kirjastosta.

Ari Kankkunen

VI  Petroskoi -päivät
Varkaudessa

Ohjelma

16.8. – 11.9. Petroskoin yliopiston professorin, valokuvaaja Nikolai Jegorovin ”Varkaus ja Petroskoi
–  40 ystävyyden vuotta” valokuvanäyttely Varkauden kirjastossa sen aukioloaikoina

Tiistai 6.9.

17:00 Petroskoin käsityön mestareiden ”Karjalaista tuohea, puuta ja nukkeja” käsityönäytte-
lyn avajaiset Varkauden kirjaston näyttelytiloissa – paikalla nukentekijä, puunleikkaaja
ja tuohityön mestari  - näyttely avoinna su 11.9. saakka

Keskiviikko 7.9.

11:00 alk. Venäläinen lounaspöytä Hotel Oscarissa ja lounasateria Kaupungintalon henkilöstö-
ravintolassa – valmistajina ”Pohjola” – ravintolan kokit Petroskoista

15:00 – 19:00 Käsityömestareiden non stop - työpajat Taitokeskus Waktassa, Kauppakatu 17 – yleisö
 voi opetella taitoja tai vain seurata mestareiden työskentelyä

Torstai 8.9.

11:00 alk. Venäläinen lounaspöytä Hotel Oscarissa ja lounasateria Kaupungintalon henkilöstö-
ravintolassa – valmistajina ”Pohjola” – ravintolan kokit Petroskoista

15:00 – 19:00. Käsityömestareiden non stop - työpajat Taitokeskus Waktassa, Kauppakatu 17 – yleisö
 voi opetella taitoja tai vain seurata mestareiden työskentelyä

Lauantai 10.9.

10:00 Skylark-yhtyeen, Artfoge-tanssiryhmän ja ” Severnyi region” breikkiryhmän esiin-
tyminen Taulumäen torilla

14:00 Eksprompt-yhtyeen ja ” Severnyi region” breikkiryhmän konsertti Kangaslammilla
Mantun talolla – järj. Kangaslampi-seura

14:00 Skylark-yhtyeen ja Artfoge-tanssiryhmän konsertti Kuntorannassa

18:00 – 21:00 ”Petroskoi – Varkaus 40” – ilta Tyyskänhovissa Zakuska-pöytä, lämminruokapöytä
jälkiruoka / teepöytä tarjolla talon sisällä. Eksprompt- ja Skylark-yhtyeet sekä Artfoge-
tanssiryhmä ulkoilmanäyttämöllä . Rimpsaus Varkaudesta, käsityömestareiden työnäy-
töksiä ja tuotteiden myyntiä, kilpailuja illan viihteeksi. Ravintola palvelee klo 24:een

19:00 alk. Petroskoi – Varkaus nuorten ilta Savontien kerhotalolla ” Severnyi region ” breikki-
ryhmä Petroskoista, breikkaajat Varkaudesta, disco

Sunnuntai 11.9.

13:00 – 16:00 Waltterin puistojuhla, minkä yhteydessä puiston saneeraus vihitään käyttöön
Maailman Rakennusperintöpäivän kunniaksi – vihkijänä Vaasan apulaiskaupungin-
johtaja Heikki Lonka. Ohjelmassa iltapäivän aikana Petroskoin Skylark ja Eksprompt –
yhtyeet, Artfoge- tanssiryhmä ja ”Severnyi region” breikkiryhmä sekä Anssi Huotarin
bändi Varkaudesta

Varkauden kotiseu-
tukeskuksen takapi-
halta kuului heinä-
kuussa iloisia ääniä,
kun Räkä ja Roiskis
näytelmää tehtiin ja
esitettiin. Takapiha-
kin sai kokonaan uu-
den ilmeen kun esi-
tyspaikalle rakennet-
tiin uusi katsomo.

Kesäkuun kahdek-
sas päivä oli ihmis-
kunnalle pieni, mut-
ta muutamalle meis-
tä kovinkin suuri, sil-
loin nimittäin ko-
koontui kourallinen varkautelaisia nuoria
aiheenaan Räkä ja Roiskis näytelmän teke-
minen. Ohjaajat olivat tehneet suunnitel-
mat ja näyttelijävalinnat valmiiksi sekä ky-
selleet muita kiinnostuneita mukaan työ-
ryhmään.

Alkoi ankara harjoittelu kohti ensi-iltaa,
joka oli sijoitettu kuukauden päähän 8.7.
Kun kaksi ensimmäistä harjoituskertaa oli
jo takana, olimme vielä täysin tietämättö-
miä esityspaikasta, mutta se ei tahtiamme
haitannut. Kuitenkin pian yhteistyökump-
pani löytyi, ja vieläpä hyvältä paikalta kes-
keltä kaupunkia. Varkaus-seuran hallitus
otti meidän porukkamme mielellään tem-
meltämään Varkauden Kotiseutukeskuksen
maille. Harjoitukset jatkuivat siis Kotiseu-
tukeskuksessa, mutta samalla alkoi myös
uuden katsomon rakentaminen. Päivätöi-
den jälkeen harjoiteltiin pääasiassa iltakym-
meneen saakka, jonka jälkeen pojat jäivät
rakentamaan katsomoa. Työmaan iloinen
vasaran pauke vaimeni aina aamulla kol-

men ja neljän välillä.

Näin harjoitellen ja ankarasti töitä teh-
den kuluikin kaksi viikkoa kuin siivillä ja
koitti taianomainen ensi-ilta. Ensi-ilta oli
menestys, 130 ihmistä ahtautui katso-
moon, johon olimme laskeneet mahtuvan
sata henkeä. Lisäpenkkejä nostettiin esille,
mutta ei vain ensi-illassa, Räkän Roiskik-
sen kävi katsomassa lähes 700 ihmistä.
Luku on 400 henkeä enemmän kuin odo-
timme, ja täyttöaste oli 77 prosenttia.

Viikot Kotiseutukeskuksessa olivat antoi-
sia, iloisia ja lämpimiä ja etenkin esitysviik-
ko ja sen yhdeksän ihanaa esitystä jäivät
mieleen. Räkä ja Roiskis oli unohtumaton
muisto työryhmällemme, toivottavasti
myös jollekin muulle. Kotiseutukeskukses-
sa on kesän 2005 jälkeen Varkauden paras
kesäteatterikatsomo.

Ville Kiljunen

Räkä ja Roiskis Kotiseutu-
keskuksessa kuin kotonaan


