
Puheenjohtajan
palsta
Piippujen Ympärillä –lehden toi-

mitus on lomakauden aikana kar-
tuttanut syksyn satoa ja nyt palail-
lut järjestötyöhön. Lehden kolmas
numero on luettavissasi. Varkaus-
seura ry:n kotiseutulehti toivottaa
kaikille lukijoilleen satoisaa syksyä!

Syksy on järjestöjen tehokkainta
toiminta-aikaa, sillä syksyisin luo-
daan suunnitelmat seuraavalle vuo-
delle ja päätetään niiden toteutta-
misesta. Myös Varkaus-seura ry on
haasteiden edessä, koska ensi vuon-
na seura täyttää 50 vuotta. Tulossa

on siis juhlavuosi tapahtumineen.

On paikallaan palata Varkauden
Kotiseutukeskuksen kesätapahtu-
miin. Talon  ja sen pihapiirin käyt-
tö oli suhteellisen vilkasta. Ravin-
tola Tyyskänhovi tarjosi palvelui-
taan monille hääseurueille ja synty-
mäpäiviä tai muita juhlia viettäneil-
le. Juhannusaattona myös kokko
paloi iloisesti ja vietettiin keskisu-
ven juhlaa. Nuorisoteatterin myötä
syntyi pihapiiriin aivan kuin vahin-
gossa talkootyönä uusi katsomo,
jonka penkit vetivät satoja katsojia

nauttimaan Räkä ja Roiskis –näy-
telmästä. Tila on käyttökelpoinen
jatkossakin ympäri vuoden katettu-
na ulkotilana. Kiitos tekijöille! Ni-
mettömien kesäteatteriesitys, Mies
joka ei osannut sanoa ei, kokosi ke-
säteatterin ystäviä Kotiseutukeskuk-
sen pihapiiriin kymmeneen näytök-
seen myös katsojia satamäärin.

Varkauden kaupungilla on ystä-
vyyskaupunkitoimintaa moneen
maahan. Varkauden ja Petroskoin
ystävyyskaupunkitoiminnan 40-
vuotisjuhlia vietetään Varkaudessa
parhaillaan. Tästä toiminnasta on
luettavissa enemmän tässä lehdessä
olevasta kirjoituksesta. Piippujen
Ympärillä -lehti pyrkii joulukuun
numeroon tavoittamaan kaikkien
ystävyyskaupunkien jouluterveh-
dykset varkautelaisten luettaviksi.
On arvokasta, että yhteydet muihin
maihin ovat olemassa myös ystä-
vyyskaupunkitoiminnan muodossa.
Tärkeää on, että mahdollisimman
moni kaupunkilainen voisi tavalla
tai toisella tutustua muiden maiden
kulttuureihin ja sikäläisten ihmisten
arkielämään. Järjestöjen rooli tule-
vaisuudessa  varmasti kasvaa nykyis-
täkin suuremmaksi, kun ystävyys-
kaupunkien ja kaupunkilaisten yh-
teistyötä kaupungin johdolla kehi-
tetään. Tässä yhteistyössä on muka-
na myös Varkaus-seura ry mahdol-
lisuuksiensa mukaan.

Varkaus-seura paneutuu kaupun-
gin kulttuuritoimen myötävaiku-
tuksella valmistelemaan kaupungin
perinteistä itsenäisyyspäiväjuhlaa,
jota vietetään itsenäisyyspäivänä
6.12. Warkaus-salissa. Siihen avoi-
meen juhlaan ovat kaikki tervetul-
leita.

Hyvää alkanutta syksyä kaikille
varkautelaisille!

Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n

puheenjohtaja

Suomen kielen sanalla ruumiilli-
suus on useita eri merkityksiä. Suo-
men kielen perussanakirjan mu-
kaan sana ruumis voi saada sekä
elävän että kuolleen merkityksen.
Elävästä ruumiista puhutaan myös
sanalla keho. Sen sijaan kuollutta
ruumista on ilmaistu sanalla kal-
mo.

Sanakirjan mukaan on myös ole-
massa useita ruumis-sanan johdan-
naisia. Näitä ovat: ruumiinharjoi-
tus, ruumiinkieli, ruumiinkulttuu-
ri, ruumiinkuva ja ruumiinrakenne.

Ihmiset ovat ruumiillisia olento-
ja, jotka huolehtivat monin eri ta-
voin ruumiistaan ja ruumiillisuu-
destaan. Pysyäkseen terveenä ja toi-
mintakykyisenä ruumiimme kaipaa
ravintoa ja puhtautta. Ruumiin
kuntoisuutta vaaliessamme teemme
erilaisia harjoituksia, urheilemme ja
kuntoilemme. Me myös muok-
kaamme ja koristelemme ruumis-
tamme monin tavoin jopa kirurgi-
sia toimenpiteitä hyödyntäen. Pu-
hutaan myös ruumiinkasvatukses-
ta. Varsinkin aiempien sukupolvi-
en kokemuksiin liittyi jopa ruumiil-
lista kuritusta. Jossakin vaiheessa on
oltava tekemisissä myös kuolleiden
ruumiiden kanssa.

Kirja-Varkauden järjestämän, kai-
kille avoimen kirjoituskilpailun tee-
maksi on valittu RUUMIILLI-
SUUS. Kilpailuun osallistuvien
tekstien tulee siten käsitellä jollakin
tavoin ruumiillisuuteen liittyviä
kokemuksia, muistoja tai pohdin-
toja. Ylipäätään ruumiillisuuden
tulkintojen muutokset ovat kiinnos-
tavia, sillä kuvaavathan ne samalla
koko yhteiskunnan muutosta.

Kirjoituskilpailuun osallistuvien
tekstien tulee olla perillä
30.11.2005 mennessä. Kirjoitus voi
olla varustettu nimimerkillä, mutta
kirjoittajan nimen ja osoitteen on
oltava mukana lähetyksessä.

Kirja-Varkaus pidättää oikeuden
tekstien julkaisemiseen.

Parhaat kirjoitukset palkitaan kir-
japalkinnoilla.

Tekstit palautetaan joko Taidekes-
kus Väinölään, Ahlströminkatu 8-
10, Varkauden museolle, Wreden-
katu 5 A tai Sirpa Ollikainen, Kars-
taamonkatu 4, 78200. Tekstin voi
lähettää myös sähköpostin liitteenä,
ollikainens@pp.inet.fi

Lisätietoja: Sirpa Ollikainen,
puhelin 0500-235060

Kirja-Varkauden
kirjoituskilpailu
teemalla

keväällä lähtevät jäät
ja padottunakin
suuri Ämmä levittää
märät helmansa

kuohuvien vellovien vesien äärellä
tammettu pieni sielu vapautuu
käpertyy nöyrtyy haltioituu

puhdistuu talven kuonasta

kun kesä on kuuma ja ihana

me kellumme Hertunrannassa
sinä, minä ja muut

ilmojen laivat etäisyyteen
syvällä sinisellä taivaalla

ei tee mieli mukaan
huurteinen lokakuun aamu

punertava jalkapallo ponnahtaa
matalaan kaareen taivaalle
Kämärin takaa

ei poika sitä tiedä
hän pelaa Luttilassa jakolaskua

tulla talveksi kaupunkiin
yhtäkkiä sen vaan tuntee

prosessin,
kaupunki on prosessi
puun tiedon taidon työn

tulevia meneviä ihmisiä
vesiä tehtaita
yritystä oppimista
arkista päivää
kotikaupunki

Varkaus
 Marjatta Hirvonen

Missä maat on
mainiommat

Ruumiillisuus
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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 Koti-
seutuliiton jäsen. Yhdistyksen toimialue on Varkauden kaupunki.

JOHTOKUNTA  vuonna 2005

Puheenjohtaja
Raimo Sikanen puh. 040-7377920
Varapuheenjohtaja
Sirpa Ollikainen 0500-235060
Sihteeri
Ari Kankkunen 017-5564315
Jäsenet
Antti Aho 040-5737245
Lauri Andersin 017-5513430
Eeva Kinnunen 017-5513070
Maija Mannerkorpi 017-5563530
Eino Piippo 050-5332099
Eino Puumalainen 040-5260039
Riitta Taavila 017-5522820
Pirkko Totro 017-5563030
Rahastonhoitaja
Tuula Hämäläinen 017-5559312

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. Jä-
seneksiliittymislomakkeen löydät myös kotisivuiltamme
www.varkaudenseutu.fi/järjestöt/kulttuurijärjestöt. Jäsenmaksu v.
2005 on henkilöjäseneltä 10 € ja yhteisöjäseneltä, yhteisöt, yhdis-
tykset, liikelaitokset yms. 50 €.

Varkaus-seura ry tänään


