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Syksyn satoa
kotiseutukeskuksessa
Kotiseutukeskuksessa vietettiin
Syksyn Satoa -tapahtumaa 17.9.
2005. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raimo Koikkalainen
avasi tapahtuman. Kuulijat totesivat
hänen puheensa sisältävän Varkausseura ry:n toimintaan liittyviä perusasioita tiiviissä muodossa. Pyysimme
tapahtuman avaajalta puheen, ja julkaisemme sen nyt kaikkien luettavaksi.
Minulla on ilo ja kunnia olla avaamassa tätä tilaisuutta ja samalla tuomassa Varkauden kaupungin tervehdys Syksyn Satoa tapahtumaan.
Ensi vuonna toukokuussa tulee
kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun tämä
yhdistys perustettiin ja kasteessa sai
nimekseen Varkaus-seura ry.
Seuran alkuperäisten sääntöjen 2.
pykälässä on todettu, että yhdistyksen tarkoituksena on toimia kuntalaisten vapaana yhteenliittymänä
kaupungin henkisen ja aineellisen
kehityksen edistämiseksi ja harrastuksen herättämiseksi kaupungin
asukkaissa Varkautta kohtaan kotipaikkakuntana, ympäristömaakuntansa sivistys- ja talouskeskuksena ja
koko Savon maakunnan ja maamme yhtenä tärkeänä tukikohtana.
Tavoitteenne riman olette asettaneet hyvin korkealle. Se on mieles-

täni hyvä asia, ja niin täytyy ollakin.
Vuonna 2002 uusittujen sääntöjen
mukaan yhdistyksen tarkoituksena
on
-kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
-elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
-kotiseututietoisuuden lisääminen
-kotiseutuhengen ylläpitäminen ja
omatoimisuuden voimistaminen
-kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen
Siinä on tavoitteita ja arvoja, jotka
eivät voi olla ristiriidassa oman kaupunkimme ihmisten eteen tehtävässä työssä.
Varkauden kaupunki on varmasti
omalta osaltaan tukemassa sitä työtä.
Piippujen Ympärillä, seuran julkaisemaa lehteä lukeneena, on ollut ilo
todeta noiden tavoitteiden ja arvojen saavuttamiseksi tehty työ. Se on
esimerkillistä. Ehkä kaikki paikkakunnallamme ilmestyvät julkaisut
eivät näe, tai eivät halua nähdä, kotipaikkaamme hyvänä paikkana elää
ja asua.
Varkauden kaupungin ja Varkausseuran näkemykset eivät tässäkään
suhteessa ole ristiriidassa keskenään.
Hyvät naiset ja herrat. Varkauden

kaupungilla ja sen silloisilla päättäjillä päättäessään vuonna 1992 lahjoittaa tämän miljöön yhdistyksenne
käyttöön on ollut tavallaan askel katsoa avarakatseisesti tulevaisuuteen.
Päätös, joka silloin on tehty, on mahdollistanut tämän kaiken mitä me nyt
ympärillämme näemme. Liekö tuo
päätös aikanaan aiheuttanut porinaa,
mutta päätös on ollut oikea.
Uskon ja voin vakuuttaa, että Varkauden kaupunki on myös jatkossa
avarakatseinen tulevaisuuden suhteen.
Yhteistyö yhdistyksen ja kaupungin
välillä on ollut hedelmällistä ja ysteiskuntaamme rakentavaa
Olen vakuuttunut, että näin myös
jatkuu tulevaisuudessa.
Haluan tässä yhteydessä kiittää
kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi,
josta nyt saamme yhdessä nauttia.
Oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille, ja voimia varkaus-seuralaisille tuleviin tehtäviin.
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