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Varkaudessa toimii useita kyläyhdistyksiä ja  asukasyhdis-
tyksiä. Silloin tällöin on niiden tapahtumista artikkeleita leh-
dissä. Pyysimme kaupungilta luettelon näistä ja otimme yh-

teyttä jokaiseen puheenjohtajaan. Yhdistyksiä on 9. Ohessa pu-
heenjohtajien kirjoittamat lehden saamat esittelyt kunkin yh-
distyksen tavoitteista, toiminnasta jne.

Asukasyhdistys on perustettu
15.10.1998 ja jo ennen sitä toimin-
taa oli useamman vuoden ajan,
vaihtelevasti.  Asukasyhdistyksellä
on oma yksityinen kirjasto, jossa
kirjanidoksia reilut 5000 kpl. Kir-
jastolla voi käydä lainaamassa kir-
joja, lukemassa paikallisia sanoma-
lehtiä, sekä aikakausilehtiä. Kirjas-
tolla on myös nettiyhteys, atk-neu-
vontaa ja koulutusta sekä tietoko-
neiden korjausta ja huoltoa.

Arkipäivisin kahvilamme valmistaa
leivonnaisia myyntiin. Toimipistees-
sämme on myös kahdet kangaspuut
joilla voi kutoa mattoja ja poppanoi-
ta, joiden kutomiseen saa tarvitta-
essa neuvontaa.

Mittamme verenpainetta, järjes-

Könönpellon asukasyhdistys ry
tämme erilaisia myyjäisiä ja tapah-
tumia. Perinteisiä tapahtumia yh-
distyksessämme ovat: puutarha-
myyjäiset, rantakala ja Joulun ava-
jaiset, jolloin Kauppakadun entiset
jouluvalot syttyvät Pitkälänniemen-
tielle.

Asukasyhdistys tuottaa Varkauden
kaupungille alihankintana lasten
valvottua iltapäivätoimintaa eka- ja
tokaluokkalaisille koulun siipira-
kennuksessa.

Haijanvirran pyykkirannan grilli-
katos on kaikkien asukkaiden käy-
tössä ja sen vieressä olevaan  van-
haan  pumppulaitokseen asukasyh-
distyksellä on käyttöoikeus. Pump-
pulaitoksen edessä järjestämme joka
kesä rantakalatapahtuman. Talkoil-
la on siistitty ja maalattu uimakop-

peja. sekä rantojen nurmikenttiä lei-
kattu. Uimarannalla on myös len-
topallokenttä. Järjestämme myös
keväisin roskienkeruutapahtuman
Könönpellossa yhdessä koulujen ja
järjestöjen kanssa.  Teemme yhteis-
työtä kaupungin sekä muiden ky-
lätoimikuntien kanssa.

Yhdistyksellä on yksi vakituinen
työntekijä palkkalistoilla, sekä yh-
distelmätuella ja työhön valmenta-
vassa harjoittelussa yhteensä seitse-
män työntekijää. Tarjoamme har-
joittelupaikan monille kurssilaisille.

Kylätoimikunta haluaa palvella ja
kehittää toimintaansa asukkaiden
hyväksi, sekä säilyttää alueellamme
olevat palvelut.

Könönpellon asukasyhdistyksen väkeä talvitapahtumassa.

Puurtilantie 74
78310 Varkaus
pj. Mikko Kinnunen 0407311617

Puurtilan kylätoimikunta on  80-
luvun puolivälistä saakka aktiivises-
ti toiminut, poliittisesti sitoutuma-
ton kansalaisjärjestö.

Yksi kylätoimikunnan  perustaja-
jäsenistä, pitkään puheenjohtajana
toiminut Heikki Lumiala on toimi-
kunnan “toiminta-ajatuksissa” to-
dennut mm. seuraavaa:

 Tarvitaan kyläläisten halua tehdä
palkatonta, vapaaehtoista työtä, tar-
vitaan yhteishenkeä. Jos hyötyä tu-
lee, se on yhteistä. Tarvitaan sitke-
yttä ja pitkäjännitteisyyttä sekä kau-
konäköisyyttä. Tarvitaan kykyä suh-
tautua uusiin asioihin ja ihmisiin ys-
tävällisesti.

Kunnan ja kylätoimikunnan väli-
sestä yhteistyöstä  Lumiala oli toden-
nut: Töitä aloitetaan kylän omin

voimin ja yhteiskuntaa pyydetään
sitten apuun. Kunta on julma jos
ei lähde mukaan kun “latu on jo
valmis puoliväliin”.

Kaikki nuo visiot ovat  toteutu-
neet Puurtilassa. Kylätoimikunta
on ollut aktiivinen toimija. Yhteis-
työtä kaupungin kanssa on tehty
niin suurissa kuin pienissä asioissa.
Kylätoimikunta on toiminut välit-
täjänä monissa kyläläisten aloitteis-
sa, toiveissa ja mielipiteissä. Yhteis-
työtä  Varkauden kaupungin ja
muiden tahojen  kanssa on tehty
esim. vesihuollon järjestämisessä
Puurtilaan, asuntomessujen toteu-
tumisessa 90-luvun alussa, erilaisis-
sa tiejärjestelyissä sekä useissa muis-
sa hankkeissa.

 Kylätoimikunta on myös tehnyt
työtä Puurtilan koulun hyväksi ja
yhteistyötä vuosittain vanhempain-
toimikunnan kanssa.

Puurtilaa on  talkootyöllä tehty
viihtyisämmäksi. Ranta-alueiden

siisteys ja toimivuus; laitureiden ja
uimakoppien rakentaminen, lento-
pallokentän rakentaminen ja huol-
to,  yhteisen grillikatoksen rakenta-
minen koulun alueelle, latujen kun-
nossapito sekä koulun kentän jää-
dyttäminen talvella ovat tuoneet
iloa kyläläisille. Kylätoimikunta
esittää kohteita joita voi talkootyöllä
tehdä/ kunnostaa ja kaupunki
myöntää kylätoimikunnalle vuosit-
taisen toiminta-avustuksen sekä
mahdollisia kohdeavustuksia suori-
tettaviin töihin.

Toimiminen kylätoimikunnassa
on mukavaa yhdessätekemistä ja -
olemista ja  luo jäsenilleen mahdol-
lisuuden vaikuttaa asuinalueensa
toimivuuteen ja viihtyisyyteen. Ky-
lätoimikunnan henki reilua poru-
kan henkeä, yhdessä pidetään välil-
lä myös hauskaa(kesäretket, pikku-
joulut, pilkkikisat ym.). Loistava
esimerkki aktiivisesta  toimijasta  ky-
lätoimikunnassa on Kauniston Kei-
jo joka oli jo perustamassa Puurti-

Puurtilan kylätoimikunta

Paavo Nykänen(vas.), perustajajäsen Keijo Kaunisto, Pekka Vaalimaa ja
puheenjohtaja Mikko Kinnunen laiturinrakennuspuuhissa.

Kyläyhdistys sai alkunsa 1990-
luvulla, kun Käärmeniemen asema-
kaavaa ryhdyttiin valmistelemaan.

Alussa oli muotona kylätoimikun-
ta, joka otti kantaa mm. katujen ni-
miin, puistoalueiden nimiin, uusiin
tiesuunnitelmiin jne. Tarmokas,
pääasiassa naishenkilöistä koostunut
ryhmä halusi tuoda esille menneen
ajan ihmisiä ja heidän töitään seu-
dun hyväksi. Kaupunki suhtautui
myötämielisesti kyläläisten ajatuk-
siin. Niinpä meillä onkin nyt mo-
nia katujen ja puistojen nimiä ker-
tomassa täällä eläneiden henkilöiden
historiaa.

Koska yhdistystoiminta vaatii mo-
nista syistä rekisteröitymistä, merkit-
tiin meidän yhdistyksemme rekiste-
riin vuonna 2001.

Nykyisin toiminta käsittää yhtey-
denpidon kaupungin ja asukkaiden
välillä, useita talkoita elinympäris-

Lehtoniemen ja Käärmeniemen Kylät ry
tömme parantamiseksi, yhteisiä
lauluiltoja, pikkujoulun, yms. Tuo-
rein tulos talkoistamme on tuleva
uimapaikka pyykkirannan läheisyy-
dessä. Tiepohja alkaa olla valmis,
joten talven aikana saataneen ran-
taan myös hiekat.

Kaupunki on avustanut meitä
vuosittain kustannusluontoisella
rahasummalla, josta kiitos heille.
Lisäresursseja olemme saaneet mm.
arpajaisista, joihin olemme saaneet
lahjoituksina palkintoja mukavas-
ti.

Aktiivijäseniä on nykyisin nelisen-
kymmentä, mutta lisääkin yhdis-
tykseen ja toimimaan mahtuisi.

Tuleviin yhteisiin tilaisuuksiin ter-
vetuloa toivottaen

Veikko Rossi,
puheenjohtaja

lan kylätoimikuntaa ja  edelleen jak-
saa toimia...kiitos hänelle ja kiitos
myös meille muille toimijoille.

Mikko Kinnunen
kylätoimikunnan puh.johtaja
psta Kirsi Kinnunen, edellisen

 vaimo ja kylätoimikunnan sihteeri

Yhteislauluillassa laulattajina Paula Pulliainen ja Sirpa Ollikainen, vieressä säestäjä Tapio Lankinen.


