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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 2006

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

TERVETULOA  MUKAAN  
niin Varkaus-seura ry:n kuin Lausujienkin toimintaan! 

Yhdistykseen jäseneksiliittymistiedot saat soittamalla johtokunnan 
puheenjohtajalle tai jollekin johtokunnan jäsenelle. Hän toimittaa Si-
nulle jäseneksiliittymislomakkeen ja jäsenmaksulomakkeen. Jäseneksi-
liittymislomakkeen  löydät myös kotisivuiltamme www.varkaus-seura.
fi. Jäsenmaksu v. 2006 on henkilöjäseneltä 10 e ja yhteisöjäseneltä 
(yhteisöt, yhdistykset, liikelaitokset yms.) 50 e.                         

Varkaus-seura ry tänään

Tuotteita myynnissä Ilmarin toimistolla, os. Petäikönkatu
4-6, Varkaus tai puh. 017-551 2565 tai www.ilmarihems.fi

ILMARI-KANNATUSTUOTTEET

Lääkäri- ja pelastushelikopteri

Helmikuisessa pakkasessa Var-
kaus-seura ry:n kotiseutulehti 
lähestyy lukijoitaan juhlavuo-
den valmistelujen merkeissä.

Varkauden Kotiseutukeskus on 
melko hyvässä kunnossa, mutta 
vanhat ja perinteiset rakennukset 
vaativat jatkuvaa huolenpitoa. 
Huolenpitäjinä ovat talkoohenki-
set seuramme aktiiviset ihmiset. 
Keskustelua on käyty pihapiirissä 
olevan lavan ja katsomon katta-
misesta alueen kesäkäytön lisää-
miseksi säistä riippumattomiksi. 
Kuitenkin puheet ovat puheita, jos 
ei ole taloudellisia mahdollisuuksia.

Johtokunta keskusteli kokouk-
sessaan katoksen rakentamisesta, 
ja teki siitä alustavan myönteisen 
päätöksen. Hankkeen onnistumi-
sen edellytys on verkostoituminen 
sellaisten tahojen kanssa, joilla on 
hallussaan osaaminen sekä kyky ja 
halu tehdä tämäntapaisia hankkei-
ta ja saattaa ne myös päätökseen. 
Seuramme tärkeä rooli on lupavi-
ranomaisten kanssa selvittää, mi-
ten katos soveltuu maisemallisesti 
kauniiseen pihapiiriin. Arvioitava 
on myös tarkoin, mikä on katoksen 
tarve. Sitä mietittäessä tulee ottaa 
huomioon esim. kesäteatteritoi-
minta, perhejuhlat, pr-tilaisuudet, 
järjestöjen vappu- ja muut juhlat, 
laulu- ja lausuntaillat, elokuva-
näytännöt jne. Lisäksi on mietit-
tävä, onko moisilla tapahtumilla 
jatkuvuutta usean vuoden ajaksi, 
jotta sijoitetut eurot saataisiin 
takaisin käyttökorvauksina. Oheis-
palvelujen järjestäminen onnistuu 
hyvin, sillä Kotiseutukeskuksen 
tilat on vuokrattu ravintolayrittä-
jälle, joka myy palvelut asiakkaan 
toiveiden mukaisesti. Hanke voisi 
toteutua aikaisintaan v. 2007. 
Tämä katoksen rakentamispäätös 
tulee tettämään monia askareita 
jo nyt, kun vietämme juhlavuotta.

Tulevana kesänä Kotiseutu-
keskuksen pihapiirissä Teatteri-
ryhmä TeatteriSTI esittää mu-
siikillista kesäteatteria n. 35:n 
nuoren esiintyjän voimin. Siitä 
seuraavassa lehdessä tarkemmin.

Olen pohtinut mielessäni, mil-
lainen on Varkaus kymmenen 
vuoden kuluttua. Missä vaihees-

Puheenjohtajan palsta

sa ovat kuntaliitossuunnitelmat? 
Mikä on silloin järjestöjen tilanne? 
Kaupungin taholta ei liiemmälti 
rahallista avustusta liene odotet-
tavissa. Yhdistykset ja järjestöt 
kuitenkin toimivat, mutta missä 
tiloissa? Monissa kylissä ja täällä 
kaupungissakin järjestöillä on omia 
toimitiloja. Niiden ylläpitämiseen 
tarvitaan työn lisäksi rahaa. Jos 
avustukset nykyisestään vähenevät 
tai lakkaavat, loppuu myös toiminta 
monissa rakennuksissa. Sukupol-
venvaihdos on tosiasia monessa 
järjestössä. Nykyinen järjestöväki 
on omaksunut talkoohengen. Kuin-
kahan lienee tilanne nuoremman 
väen keskuudessa? Oman rahan 
ja ajan käyttö ilman vastinetta ei 
kenties ole niin itsestäänselvää 
kuin ikääntyvällä sukupolvella.

Olen päätynyt siihen tulokseen, 
että yhdistysten ja järjestöjen pitäisi 
verkostoitua ja tehdä yhteistyötä 
nykyistä enemmän, jotta tultaisiin 

tutuiksi ja oppisimme arvostamaan 
toisiamme. Olisi saatava alkuun 
yhteinen keskustelu ja suunnittelu 
siitä, miten tulevaisuudessa toimi-
taan ja miten menetellään, kun 
kuntauudistuksia suunnitellaan. 
Pitäisi laatia yhteinen suunnitelma 
siitä, miten yhdistykset, järjestöt 
ja niiden toimintamahdollisuudet 
turvataan muutosten mylläkässä, 
ja että se otettaisiin huomioon jo 
osana muutoksia suunniteltaessa.

Kotiseutuyhdistyksen tärkeänä 
tehtävänä on toimia niin, että koti-
seutu olisi viihtyisä myös tulevaisuu-
dessa jokaiselle sen asukkaalle. Tä-
hän työhön Varkaus-seura ry haas-
taa muutkin yhdistykset ja järjestöt. 
Yhteistyö on meidän kaikkien etu!

Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n 
puheenjohtaja


