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Varkaus-seura ry on kotiseutuyhdistys. Se on perustettu 10.5.1956, ja 
on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistys on Suomen Kotiseutu-
liiton jäsen. Yhdistyksen toimialue on Varkauden kaupunki.

JOHTOKUNTA vuonna 2007

Puheenjohtaja             Raimo Sikanen      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   050-4998878
                                   Riitta Taavila    0400-623274
                                   Pirkko Totro       017-5563030
                                    
 
VARKAUS-SEURA RY / LAUSUJAT

Yhteyshenkilöt           Lauri Andersin                017-5513430
                                  Pirkko Totro                    017-5563030

Varkaus-seura ry 
tänään

TERVETULOA  MUKAAN  
niin Varkaus-seura ry:n 
kuin Lausujienkin toimintaan! 
Yhdistykseen jäseneksiliittymistiedot saat soittamalla 
johtokunnan puheenjohtajalle tai jollekin johtokunnan 
jäsenelle. Hän toimittaa Sinulle jäseneksiliittymislo-
makkeen ja jäsenmaksulomakkeen. Jäseneksiliitty-
mislomakkeen  löydät myös kotisivuiltamme www.
varkaus-seura.fi. 
Jäsenmaksu v. 2007 on henkilöjäseneltä 10 e ja yhteisöjäse-
neltä (yhteisöt, yhdistykset, liikelaitokset yms.) 50 e.                 

Kirja-Varkauden toimittama anto-
logia Rakas raiskattu ruumiimme 
julkistettiin 8.12.2006. 

Tekstit antologiaan on valittu 
Ruumiillisuus –aiheisen kirjoitus-
kilpailun teksteistä. Kirjan alussa 
on professori Hannu Itkosen, idean 
isän, esipuhe. Mukana on 18:n eri 
kirjoittajan runo- tai proosateks-
ti. Kirjoittajat ovat eri puolelta 
Suomea. Joukossa on kahdeksan 
Varkauden seudun kirjoittajaa. Toi-
mittajakunnan muodostivat Sirpa 
Ollikainen, Jaakko Hendolin ja 
Matti Kanervala sekä Hannu Itko-
nen. Kaupungin kulttuuritoimi on 
tukenut antologian julkaisemista.

Antologiaa on myynnissä Optikko 
Haukan liikkeessä Ahlströminka-
dulla.

  Sirpa Ollikainen

Piippujen Ympärillä lehti on  
ilmestynyt Varkaudessa Varkaus-
seuran talkootyönä kaksi vuotta, ja 
kolmas lehtivuosi on alullaan 50-
vuotiaalla seuralla. Lehden sivuilla 
olemme pyrkineet esittelemään 
kotikaupunkimme asioita aikaisem-
milta vuosilta ja vuosikymmeniltä. 
Myös nykypäivä on huomioitu. 
Lehden ilmestymisen edellytyksenä 
on ollut, ja  on edelleen, yhteistyö-
kumppaneiden merkittävä tuki ja 
sitoutuminen lehteemme. Kiitos 
kaikille yhteistyökumppaneille!  
Jatketaan tätä yhteistä työtämme. 
Lehtemme jaetaan jokaiseen kotiin 
Varkaudessa. Se toimitetaan postissa 
Kangaslammin alueelle ja seuramme 
muualla asuville jäsenille sekä Poh-
jois- Savon kotiseutuyhdistyksille.

Me Varkaus-seuran johtokunnassa 
parhaillaan keskustelemme siitä, 
olisiko mahdollista toukokuussa il-
mestyvä Piippujen Ympärillä –lehti 
lähettää Varkauden kaupungin alu-
een kesä-asukkaille. Tätä ajatusta on 

Puheenjohtajan 
palsta
syytä pohtia eri sidosryhmien kans-
sa, jotta mahdollisimman moni taho 
voisi olla lehdessä esillä. Tämähän 
olisi sekä kotiseutumme että Varka-
uden kesänviettomahdollisuuksien 
esittelyä niin ulkopaikkakuntalai-
sille kuin meille varkautelaisillekin. 
Tässä vaiheessa haastan toukokuun 
lehteen  kaupunginjohtaja Hannu 
Tsuparin kirjoittamaan siitä,  mitä 
meille Varkaudessa kuuluu. Eri 
alojen palvelujen tarjoajat voisivat 
esitellä palvelujaan kesäasukkaille 
ja kaikille varkautelaisillekin tä-
män lehden palstoilla. Varatkaapa 
tilaa lehdestä ajoissa ja soitta-
kaa yhteystietonumeroihimme, 
jotka löytyvät tästäkin lehdestä!

Varkauden Kotiseutukeskuksen 
piha-alue ja rakennukset tarvitsevat 
jatkuvaa huolenpitoa ja kunnostus-
ta.Tänä vuonna olemme  toteutta-
massa Kotiseutukeskuksen piha-
suunnitelmaa, jonka mukaan kaikki 
autoliikenne huoltoajoa lukuunot-
tamatta piha-alueelta poistetaan.  
Näin lisätään viihtyisyyttä ja siiste-
yttä. Tämä toimenpide edellyttää 
aidan viereen parkkipaikkojen ra-
kentamista, jotta autojen pysäköinti 
selkiytyisi. Koska Varkaus-seura ei 
saa mistään avustuksia, on meidän 
tämä n. 10000:n euron investoin-
tiraha jostakin hankittava. Seuran 
varainhankintaa on siis lisättävä. 
Seuraavana meitä odottaa pihara-

kennuksen katon kunnostus,  joka 
tullaan myös hoitamaan. Sitten on 
vuorossa aluelämpöön liittyminen.

Eri järjestöjen yhteistyön kehit-
täminen on pienen paikkakunnan 
edun mukaista. Meillä on Kalevalan 
päivän iltana Kotiseutukeskuksessa 
Kalevala-tapahtuma, joka on kol-
men eri yhdistyksen yhteistyön tu-
losta. Siitä kerrotaan tarkemmin toi-
saalla tässä lehdessä. Maksuttomaan 
tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita.

Johtokuntamme päätöksen mu-
kaan ennakkotietona kerron, että 
Varkaus-seura järjestää yhteistyö-
kumppaneiden kanssa uudenvuo-
den vastaanottajaiset perhetapahtu-
mana 31.12.07 klo 20.00 Kotiseu-
tukeskuksen pihapiirissä ja talon ti-
loissa. Tervetuloa joukolla  mukaan! 

Jokaisella äänioikeutetulla on 
maaliskuussa tärkeä tehtävä. Sil-
loin käymme sankoin joukoin 
äänestämässä eduskuntavaaleis-
sa. Tällä tavoin pidämme koti-
seutumme puolia myös jatkossa, 
kun edustajamme tekevät mit-
tavia valtakunnallisia päätöksiä.

Terveiset kaikille lukijoillemme!

Raimo Sikanen
Varkaus- seura ry:n 
puheenjohtaja

Antologian kirjoittajia ja toimittajakunta julkistamistilaisuudessa.


