Harjurannan
kyläyhdistys ry

KangaslampiSeura ry
Kangaslampi-Seura ry on Suomen
Kotiseutuliiton jäsen. Seuran toimintaan ei kuulu puoluepolitiikka.
Jäsenmaksu on 10 e / vuosi. Jäseneksi pääsevät kaikki entiset ja nykyiset
kangaslampiset ja muut halukkaat.

Harjurannan koululta on matkaa Varkauden kaupunkiin noin 14 km ja Kangaslammin kirkonkylälle 12 km.
Kylä on pituussuunnassa noin 16-17 km
pituinen ja leveyttä sillä on noin 5 km. Kylä
muodostuu Joutsenniemen, Härmäniemen,
koulualueen eli Unimäen, Mankilanniemen,
Huhtauksen, Pukkikankaan ja Immolanmäen omanmuotoisista alueista sekä Harjurannan tienvarresta.

Seuran puheenjohtaja on Valde Larinmaa, puh. 0400-777396. Varapuheenjohtaja on Kaisamaria Tolvanen,
puh. 040-587160. Yhdyshenkilö on
Valde Larinmaa ja varalla Kaisamaria
Tolvanen.

Harjuranta on kuulunut vuoden 2005 alusta
Varkauteen, kun Kangaslampi ja Varkaus yhdistyivät.
Harjurannalle perustettiin kylätoimikunta
17.2.1980. Kylätoimikunnan ensimmäinen
puheenjohtaja oli silloinen Harjurannan alaasteen johtajaopettaja Reino Kirjonen. Kylän
ensimmäinen kyläsuunnitelma laadittiin jo
vuosi kylätoimikunnan perustamisen jälkeen.
Kylätoimikunta toimi vireästi ja järjesti muun
muassa rantakalailtoja ja puuro- ja äitienpäiväjuhlia. Nykyisin Reino Kirjonen on kyläyhdistyksen kunniapuheenjohtaja.
Toiminta laantui muutamaksi vuodeksi,
mutta nousi uuteen kukoistukseensa vuonna
1989, jolloin puheenjohtajaksi valittiin Raija
Ropponen. Neljä vuotta myöhemmin puheenjohtajan nuijan vastaanotti nykyinen
puheenjohtaja Esko Ropponen. Kylätoimikunta rekisteröityi yhdistykseksi vuonna 1998
ja muutti nimensä Harjurannan kyläyhdistys
ry:ksi. Viime vuosien aikana toiminta on ollut vilkasta ja monipuolista.
Harjurannan kyläyhdistys ry järjestää vuosittain Harjurantapäivät, joissa on monipuolista ohjelmaa. Harjurantapäivillä palkitaan
muun muassa vuoden harjurantalainen, maatalousyrittäjä, muu yritys, yllättävä teko ja

Seuran tehtävät:
nuori urheilija EKO-pytyllä. Kyläyhdistys järjestää myös Jokilahti-pilkkikisat, tapahtumia
luontokirkolla, joulumarkkinat, kylän yhteisen joulukuusen, joululaulutapahtuman ja
tarjoaa joulupuuron sekä osallistuu Varkauden maaseutumarkkinoiden järjestämiseen.
Kyläyhdistys juhli 25-vuotispäiviään
27.2.2005 Harjurannan koululla. Harjurannan kyläyhdistys ry:n merkittävimmät saavutukset ovat valinta Mikkelin läänin lääninkyläksi vuonna 1995, valtakunnan vuodenkyläkilpailun hopeasija vuonna 1998 ja valinta
vuoden Pohjois-Savon kyläksi vuonna 2002.
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Esko Ropposen pitkäaikainen ja aktiivinen uurastus kylätoimikunnassa palkittiin valitsemalla hänet
Vuoden valtakunnalliseksi kylähulluksi vuonna 2004 ja myöntämällä hänelle kotiseututyön ansiomitali vuosina 2000 ja 2004. Kyläyhdistyksen toimesta on haettu ansiomitalit kunnanjohtaja Antti Kokkoselle ja emäntä Vieno Juutilaiselle.

- Kotiseudun viihtyvyyden edistäminen ja sen ihmisten henkisen hyvinvoinnin parantaminen. Tätä toteuttaessaan seuran on nähtävä asioita, kuunneltava ihmisiä ja puhuttava
heidän kanssaan ja viestittävä asioita
päättäjille.
- Suurin ja kunnianhimoisin tavoite on historiallisen Kangaslampikirjan toteutus vuoden 2007 loppuun
mennessä.
- Museotoimen edistäminen ja
vaaliminen. Seura sai omakseen syksyllä 2004 Koti- ja koulumuseon, joka
on perustettu v. 1972.
- Kotiseutujuhlien ja –hetkien järjestäminen. Arvokas Kalevala-juhla jo
näki päivän valon. Toivottavasti se
jatkossa vakiintuu pysyväksi talviseksi
yhdessäolohetkeksi!

Ote Harjurannan kyläyhdistys ry:n
julkaisusta 27.2.2005
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Valde Larinmaa,
puheenjohtaja

Kommin Kummit ry
Tuon terveiset Varkaudesta, Kommilan kaupunginosasta ja Kommin
Kummit ry nimisestä asukasyhdistyksestä.
Kommilan asuntoalueellahan on
hyvin vanhat perinteet, juuret juontavat jo tuonne niinkin kauas kuin
1400-luvulle, jolloin asutusta on alkanut levitä Kommilan ranta-alueille. Tuolloin alueella alkanut maatalous on myöhemmin joutunut väistymään teollisuuden alta. Sittemmin
Kommilasta on muotoutunut asuinalue, jossa väestö on koostunut pääosin suurteollisuuden työntekijöistä. Nykyisin teollisuudenkin vähennettyä työpaikkoja alueelta on
muuttoliikettä poispäin. Suurin yksittäinen muutos on ollut varmasti
vaneritehtaan loppuminen, joka
heijastui varmasti jokaisen Kommilaisen elämään, jättäen jopa kokonaisia kerrostaloja tyhjilleen ja heijastuen muutenkin alueen liike-elämään. Palvelut ovat muuten säilyneet melko hyvin täällä Kommilassa, pankkeja lukuun ottamatta, jotka jättivät alueen yksi kerrallaan.
Onneksi kuitenkin posti saatiin säilymään asiamiespostina entisen kaupan tiloissa avatussa kierrätyskeskuksessa.
Kommilassa rakennusten kunto ja
ulkonäkö on kohentunut viimeisten
kymmenen vuoden aikana. Kiitos
siitä kuuluu valtionperuskorjausavustuksille ja Kommilan kehittä-

misprojektille, joka otettiin käyttöön vajaa kymmenen vuotta sitten. Myös Kommilan asukasyhdistys Kommin Kummit ry on viimevuosina ollut mukana kehittämässä aluetta meille kaikille viihtyisämmäksi asua ja elää. Yhdistyksemme
toimipaikkana ja Kommilalaisten
"olohuoneena" toimii asukastupa
Lepistön talossa Savontie 13. Tupa
on arkisin auki 9-15. Tarjolla on
kahvia, teetä ja pullaa, siellä voi lukea päivän lehdet ja löytyy myös
pieni kirjasto, surffailla netissä tai
mittauttaa verenpaineensa pientä
korvausta vastaan. Asukastuvan tärkein tavoite on toimia Kommilan
toimintakeskuksena. Siellä työskentelee aina asukastyönohjaaja ja
mahdollisesti harrasteohjaaja sekä
tilanteen mukaan siivooja/talonmies, joka huolehtii asukastuvasta
ja piha-alueesta sekä on lisäksi tilattavissa Kommilalaisten kotiin
tekemään pieniä askareita: esim. siivousta, nurmikonleikkausta.
Yksi tärkeä linkki yhdistyksellä on
toimia linkkinä asukkaiden ja kaupungin välillä. Tämän lisäksi yhdistyksemme tarjoaa eri-ikäisille erilaista toimintaa, kuten nyt syksyn
tullen toiminta vilkastuu ja aloitetaan jälleen ikääntyvien keskustelukerho keskiviikkopäivisin, joka
on ollut hyvin suosittu. Kerran
kuussa kerhossa pyrimme pitämään
jonkin teema päivän. Samoin suosittuja ovat olleet hengelliset illat ja

kokkikerhot, jotka ovat kokoontuneet kerran kuussa. Lisäksi jo perinteeksi muodostuneilla talkoilla
yritetään saada Kommilalaiset aktivoitua alueensa kunnossa pitoon.
Joista esim. mainittakoon uimaranta-alueen siivoustalkoot keväisin ja
vuotuiset polttopuutalkoot. Tämän
lisäksi perinteeksi on muodostunut
Vekara-Varkaus viikkoon osallistuminen savityöpajan sekä mukien
maalauksen muodossa.
Syksyn tapahtumista mainittakoon vielä tulossa olevat rantaongintakilpailut sekä pikkujoulut ja
perinteikäs Uuden Vuoden vastaanotto raketteineen ja makkaroineen.
Kuuntelemme mielellämme aloitteita ja ehdotuksia, joita voi tuoda
esille asukastuvalle tai soittamalla
p.040 5076260.
Toivotan vielä hyvää syksyn jatkoa
kaikille lukijoille ja ennen kaikkea
Kommilalaiset olkaa ylpeitä omasta asuinalueestamme, josta olemme
saaneet kiitosta valtakunnallisestikin, kun Kommila valittiin vuonna
2003 vuoden kaupungin osaksi.
Ovet asukastuvalle ovat kaikille
avoinna, tulkaa tupaan kahville ja
juttelemaan.

Terveisin
hallituksen pj.
Mika Pöllänen
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