
Varkaudessa Kauppakadulla käve-
lijä aistii uutta aikaa kaupunkimme
ilmeessä, sillä koko Kauppakatu on
’maailman ajassa’ ja luo uskoa pit-
kälti tulevaisuuteen. Kun jouluva-
lot ovat kadun puissa, on luminen
osa kuin perinteinen joulukatu.
Matkan jatkuessa sula katu näyttää
iltavalaistuna ’maailman kadulta’,
myönteisessä hengessä. Kun katua
verrataan nelisenkymmentä vuotta
sitten paikalla olleeseen Mikkelin-
tiehen, oli se, sen ympäristö ja tar-
peet kovin toisenlaiset kuin nyt.
Hyvin silloinkin toimeen tultiin.

Aika kulkee ja ihmisten tarpeet
muuttuvat. Investointeja on kau-
pungin tehtävä joka osa-alueella.

Katuja, siltoja ja rakennuksia on
korjattava ja uusiakin rakennettava.
Ilmeisesti aina raha on tiukalla,
mutta kehityksen pyörä pyörii.
Päättäjien on pystyttävä tekemään
päätöksiä, jotta tulevilla sukupolvil-
la olisi entistä parempi, puhtaampi
ja toimivampi ympäristö elää ja asua
kotiseudulla. Näin myös kotiseutu-
yhdistys toivoo.

Varkaus- seuran toimintavuosi oli
sikäli poikkeuksellinen, että yhdis-
tyksen jäsenmäärä nousi huomatta-
vasti, ja se on tänään 97. Yhdistyk-
semme omistuksessa olevat kotiseu-
tukeskuksen rakennukset vaativat
jatkuvaa kunnostusta ja huolenpi-
toa. Näissä talkoissa ovat seuran jä-

senet olleet aktiivisesti mukana, ja
näin on mahdollistettu talon koko-
vuotinen käyttö niin kotiseutukes-
kuksena kuin myös ravintolatoimen
osalta juhlatilaisuuksien tyyssijana.

Olet tervetullut Varkaus-seuran jä-
seneksi. Ota yhteyttä! Kun kysy-
tään, miksi kannattaa olla jäsenenä
Varkaus-seurassa, haluan vastata
muutamalla ajatuksella. Jäsenellä on
oikeus sääntöjemme mukaan olla
päättämässä kotiseutuyhdistyksen
asioista, tehdä päätöksiä ja tulla va-
lituksi yhdistyksen eri toimielimiin,
kuten johtokuntaan ja eri toimikun-
tiin. Jäsenistön asiantuntemuksella
yhdistyksen koko organisaatio toi-
mii, tehdään yhdessä päätöksiä ja
itse toteutetaan ne. Yhdistys tarvit-
see päämääränsä saavuttamiseksi
paljon eri alojen osaajia, jolloin syn-
tyy paras lopputulos.

Kuluneen vuoden aikana yhdis-
tyksen johtokunta on kokoontunut
keskimäärin kerran kuukaudessa ja
jakanut yhdistyksen moninaiset
tehtävät jäsenten kesken. Tällaisia
tehtäviä ovat muun muassa talou-
den hoitaminen, juhlien järjestämi-
nen, kiinteistön kunnossapidosta
huolehtiminen, lehden toimittami-
nen, nettisivujen hoitaminen ja ke-
hittäminen, lausuntapiirin toimin-
nan järjestäminen, erilaisten tapah-
tuminen järjestäminen sekä koko-
usten ja toimikuntien johtaminen.

Järjestötoiminnassa on erityisen

Joulun aikaa kaikille
Piippujen Ympärillä
lukijoille

tärkeä myös verkostoituminen eri
järjestöjen kesken. Kun järjestöjen
erilainen osaaminen yhdistetään,
voidaan järjestää monipuolisia tilai-
suuksia. Mittava tällainen tilaisuus
oli itsenäisyyspäivän juhla, jonka
ohjelman Varkaus-seura suunnitte-
li ja kokosi, ja jossa esiintyi varkau-
telaisten yhdistysten ja yhteenliitty-
mien taitajia.Tavoitteena on jatkos-
sakin tiivistää järjestöjen yhteistyö-
tä ja saada aikaan yhteisiä tilaisuuk-
sia kaikkien varkautelaisten iloksi.

Kotiseutulehtemme Piippujen
Ympärillä ilmestyy ensi vuoden ai-
kana kuusi kertaa ja ilmestymisajat
löytyvät tästä lehdestä. On nykyai-
kaa, että kaikki lehtemme ovat lu-
ettavissa nettisivuiltamme, www.
varkaudenseutu.fi/järjestöt/kulttuu-
rijärjestöt.

Nyt on aika kiittää Varkaus-seura
ry:n jäseniä sekä kaikkia yhteistyössä
mukana olleita ja toivottaa hyvää ja
rauhallista joulua sekä menestystä
uudelle vuodelle.

Raimo Sikanen,
Varkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

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.

JOHTOKUNTA  vuonna 2006

Puheenjohtaja
Raimo Sikanen puh.   040-7377920
Varapuheenjohtaja
Sirpa Ollikainen 0500-235060
Sihteeri
Ari Kankkunen 040-8253304
Rahastonhoitaja
Tuula Hämäläinen 0400-542581
Jäsenet
AnttiAho 040-5737245
Lauri Andersin 017-5513430
Hannu Kaila 040-5360906
Eino Piippo 050-5332099
Eino Puumalainen 040-5260039
Riitta Taavila 0400-623274
Pirkko Totro 017-5563030

VARKAUS-SEURA RY / LAUSUJAT

Yhteyshenkilöt
Lauri Andersin 017-5513430
Pirkko Totro 017-5563030

TERVETULOA 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.
  Jäseneksiliittymislomakkeen löydät myös kotisivuiltamme www.
varkaudenseutu.fi/järjestöt/kulttuurijärjestöt. Jäsenmaksu v. 2006 on
henkilöjäseneltä 10 e ja yhteisöjäseneltä, yhteisöt, yhdistykset, liike-
laitokset yms. 50 e.

Varkaus-seura ry tänään

Toukokuun 10. päivänä vuonna 1956 perustettiin yhdistys, joka
sai nimekseen Varkaus-seura. Yhdistys rekisteröitiin, ja nimen
perään liitettiin kirjaimet r.y.

Viime keväänä nykyinen johtokunta päätti, että tapahtumaa
juhlitaan varkautelaisten kanssa yhteisesti.

Juhlapäivänä 10.5.2006 on Kotiseutukeskuksessa avoimien
ovien päivä klo 14.00 – 18.00 kutsuvieraille, yhteistyökumppa-
neille, sidosryhmille sekä kaikille varkautelaisille. Isäntänä toi-
mii yhdistyksen johtokunta. Nautitaan täytekakkukahveista,
muistellaan ja keskustellaan. Illalla klo 19.00 on Varkaus-seura
ry:n jäsenille oma jäsenjuhla. Jäsenmäärä onkin ollut kuluvan
vuoden aikana ilahduttavasti kasvussa. Toimintaan mukaan ovat
tervetulleita niin henkilö- kuin yhteisöjäsenetkin.

Muut juhlavuoden tapahtumat sijoittuvat kesään, ja niistä tie-
dotetaan mm. Piippujen Ympärillä –lehdessä huhtikuussa ja
kesäkuussa.

Piippujen Ympärillä lehden nro 2 / 26.4.2006 on Varkaus-seu-
ra ry:n juhlanumero. Siinä kerrotaan tarkemmin yhdistyksen
perustamisesta ja muutenkin historiasta, esitellään nykyisyyttä
ja pohditaan tulevaisuutta.

Varkaus-seura ry:llä
tulossa juhlavuosi

Lumisessa pilvessä
roikkuu joulukuun aurinko.

Kurkottaa maahan,
kurkottaa pieneen puuhun
ja sytyttää jäiset lyhdyt.

Yletyn vain matalalle.
Lainaan jäisen lyhdyn valoksi
mieleni pimeälle puolelle.

*************************

Päivä yötä lyhyempi.
Valon arpi taivaanrannassa.

Kahden hämärän välistä
lensi punatulkku pihlajaan päin.

*************************

Auringon jalan jälkiä,
tummassa kuusikossa,
talvinen tuuli nukkuu jo
kannon kainalossa.

Kulkevat käsi kädessä,
äiti ja pieni lapsi,
seisovat metsän reunassa
käy maisema maailmaksi.

Äiti, minä astun aurinkoon,
panen auringon jalan alle,
se tarttuu kengän kantoihin,
tulee kanssani maailmalle.

Kulkevat käsi kädessä,
äiti ja pieni lapsi,
auringon säde matkassa,
saa maailman kauniimmaksi.

**************************** Helka Haukka


