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Kaiken työn arvoa
ei mitata rahassa
Suhtautuminen rahaan tulee muuttumaan
kuin suhtautumisemme ensi rakkauteen.
Elämässä rahan luoma harha ohjaa näkemään enää oman edun. Onhan usein niin,
että ”Eivät kaikki joilla on kaupungin eteläpuoleisen kukkulan korkuinen kasa kultaa ole rikkaita. Rikas on se joka on elämänsä joka hetki yhteydessä rakkauden voimaan.” (Accran kirjoitukset, P. Coelho.)

Kansalaisyhteiskunta ja sivistys

Tämä kolmas sektori, joka todella nähdään
usein uloimpana kehänä, tekee rahassa mittaamattoman arvokasta työtä. Ikävä kyllä
tekijöiden ei tarvitse enää riidellä hallituspaikoista. Urheilun ja kulttuurin puolella
meillä on vielä tekijöitä. Tosin resursointi
on onnetonta ja tätä tulisi oikeasti tarkastella julkisen talouden näkökulmasta – kokonaishyvinvointia silmällä pitäen. Yksittäiset yhdistykset tekevät pullakassalla
enemmän kuin toiset saavat aikaan satojen
tuhansien investoinneilla. Asiat tulisi saattaa oikeaan valoon ja kysyä, onko meillä oikeasti vara jatkossa luopua kaikista näistä
näkymättömistä voimavaroista? Alueemme
yhdistykset ovat ansainneet aidon tunnustuksen – muutkin kuin urheiluseurat – väheksymättä yhtään urheilutoimintaa.
Kunnallisessa päätöksenteossa olisi syytä siirtyä sivistyspuolella ainakin jaostopohjaiseen valmisteluun, jossa urheilu, sivistys ja kulttuuri ovat omissa jaostoissaan.
Tällöin erilaiset tarpeet ja kehityskohteet
tulisivat paremmin nähdyksi ja valmistelluksi. Näin pystyisimme takaamaan laadukkaan toiminnan, mikä on omiaan luomaan vaikutelmaa virtaviivaisesta ja elinvoimaisesta seutukunnasta. Tällä hetkellä
päätöksenteko on lähes onnetonta ja äärettömän epäoikeudenmukaista resursoinnin
näkökulmasta. Varkaudessa on mahdollisuus olla edelläkävijä sivistyksen ja kulttuurin saralla. Valmisteluun on otettava jatkossa mukaan vahvemmin meidän alueemme
oma sivistyneistö ja kulttuuriväki. Ja toisaalta on uskallettava kysyä ja kunnioittaa myös
ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kansallisvaltiot

Paikalliskulttuuri ja historia

Alueemme on täynnä vielä toimivia yhdistyksiä ja erilaisia järjestöjä. Ikäjakauma on
vinossa niin kuin koko Suomessa. Asialle
pitää tehdä jotain. Ensimmäinen asia olisi
saada kaikki aktiivit tiedostamaan tämä tosiasia – siis että yhteiskuntamme on passivoitunut. Puhutaan paljon elinvoimasta ja
näin Suomi 100 -vuonna pyritään erityisesti luomaan vaikutelmaa aktiivisesta maasta.
Useiden järjestöjen ja yhdistysten ajattelun perusta on jossain sisällissodan ja toisen
maailmansodan välimaastossa – ainakin
perustusvuosina. Nämä ovat tärkeitä asioita. Silti uskallan väittää, että uudistuminen
on elinehto ja se voi tapahtua vain kunnioittamalla erilaisia arvoja ja näkemällä
erilaisuuden tuoman rikkauden voimavarana. Näkisin, että vuonna 1935 perustettu
WP 35 edustaa yhtä esimerkkiä uudistumisesta ja toisaalta perinteisiin nojaavasta toiminnasta. WP 35:n tulevaisuus riippuu jatkossa kyvystä tehdä yhteistyötä tavalla, jossa ilmastonmuutos on osa todellisuutta. Arvokas tarina, jonka soisi näkevän uudenkin
valon ja sukupolven. Vastaavanlaisia tarinoita alueemme on täynnä. Me tarvitsemme
Marttoja enemmän kuin uskallamme
myöntää.
Kansakunnan kasassa pitävä voima on
aina ollut yhdessä yrittäminen.
Päättäjien olisi korkea aika herätä työn
muutokseen ja ihmisten muuttuneeseen
suhtautumiseen työhön. Tilaa on edelleen
kansalaistalkoille ja yhdessä yrittämiselle.
Ja itseasiassa tätä tehdään paljon yrittäjien
viitekehyksessä. Emme kuitenkaan saisi
jättää kolmatta sektoria heitteille, vaan se
tulisi ottaa vahvemmin mukaan. Ajattelun
on kuitenkin uudistuttava kokonaan. Olennaisinta on saada ihmiset aktivoitua heidän
lahjojensa ja vahvuuksiensa äärellä. Jatkossa ei enää riitä, että päättäjät taputtavat toisiaan olkapäilleen, että kyllä me teimme jälleen hyvän työn. Tämä lause on omistettu
niille, jotka ovat syrjäytyneet tai syrjäytetty
yhteiskunnassa. He ovat tulevaisuuden onnistumisen mittareita.
Suomi 100 – Yhdessä vai erikseen? Siinä
kysymys jota tulee tarkkaan ja tarvittaessa
hyvinkin kriittisesti tarkkailla vuonna 2017.
Laskiaisen jälkeen aloitamme vahvan
valmistautumisen kevään haasteisiin. Hyvää tulevaa paaston aikaa!

Kun EU:ta luotiin, ajateltiin, että kansallisvaltiot ovat ongelma. Niin ne ovatkin, jos
rakennetaan liittovaltiota kertomatta siitä
avoimesti päätöksenteon kohteille. Kansallisvaltioiden ja EU:n välinen suhde tulee Jaakko Ikonen
vielä muuttamaan suhtautumistamme ra- toimitus@sykkeessa.fi
haan moneen kertaan. Sehän on jo sen tehnyt tavalla, jota Raimo Sailaskaan ei pysty
selittämään. Kun minä olin nuori (huomioikaa tämä), kauhisteltiin Sauli Niinistön johdolla valtionvelan määrää. Tänä päivänä valtiolla on niin käsittämätön määrä
velkaa, että siitä ei puhuta.

Runebergin päivää vietettiin Varkaudessa jo ennakkoon 3.2. Könönpellon koululla. Ruotsinkielisen
koulun oppilaat esittivät kuvaelman.

Oppitunti Runebergiä
Teksti: Nea Ikonen, kuva: Vesa Moilanen

Helmikuun kolmantena päivänä Varkauden
Ruotsinkielinen koulu eli Svenska Skolan,
piti jokavuotisen Runeberginesitelmän
Könönpellon ala-asteelle varsin hyvin toteutettuna. Kaikki Svenska skolanin 1–6
luokkalaiset olivat mukana toteuttamassa
esitelmää, joka kertoi Johan Ludvig Runebergin lapsuudesta, kouluvuosista ja opiskelusta sekä aikuiselämästä ja urasta. Esitelmä oli vanhalla perinteisellä rekvisiitalla
toteutettu ja oppilaat esittivät näytelmän
suomeksi ja ruotsiksi niin, että tämän vuoden vieraat, eli Könönpellon ala-asteen oppilaatkin pysyivät hyvin mukana käännöksissä. Koska varsinainen Runeberginpäivä
sattui sunnuntaille, tätä päivää juhlittiin
koulussa jo perjantaina. Koko edellisellä
viikolla oppilaat Svenska skolanissa olivat
saaneet tutustua Runebergiin ja hänen elämään harjoitellessaan esitelmää sekä askarrella ja leipoa runebergintorttuja.
Tiedät varmaan, että Runeberginpäivää
vietetään syömällä Runebergintorttua.
Mutta miten hyvin tunnet Johan Ludvig
Ruebergin? Testaa taitosi!

Mihin runokokoelmaan Maamme laulu
sisältyy?
Maa jota ei ole
Suomen tasavallan kansalaisia
Vänrikki Stoolin tarinat
Hirvenhiihtäjät

Missä Runeberg syntyi?
Porvoo
Saarijärvi
Turku
Pietarsaari

Miten Runeberg usein aloitti päivänsä?
Aamurukouksella ja kahvilla
Leivonnaisella ja teellä
Leivonnaisella ja snapsilla.
Aamukävelyllä ja snapsilla

Kuka sävelsi Maamme laulun?
Jean Sibelius
Fredrik Pacius
Anders Celsius
Oskar Merikanto
Mikä sen seuran nimi oli, jossa Runeberg
oli aktiivinen?
Svenska folkskolans vänner
Lauantaiseura
Svenska litteratursällskapet
Porvoon Akilles
Minkä lehden Runeberg perusti?
Hufvudstadsbladet
Helsingfors Morgonblad
Borgåbladet
Nya Pressen

Mikä inspiroi nuoren Runbergia omista- Missä ja milloin Runeberg kuoli?
maan elämänsä kielille ja runoille?
5. helmikuuta 1877 Porvoossa
Leikit kylän lasten kanssa Taborginvuo6. helmikuuta 1877 Helsingissä
rella
5. toukokuuta 1877 Helsingissä
Kirjallisuus ja hyvät kertomukset
6. toukokuuta 1877 Porvoossa
Runolaulajat, jotka lauloivat vanhoja
kansanrunoja hänelle
Vallankumous ja sisällissota 1918
Millä teoksella Runeberg debytoi vuonna
1827?
Vänrikki Stoolin tarinat
Hirvenhiihtäjät
Saarijärven Paavo
Kung Fjalar

Kenen kanssa Runeberg meni naimisiin?
Maria Nygrén
Emilie Björkstén
Fredrika Juvelius
(Kansikuva:
Fredrika Tengström
Vesa Moilanen.)

Oikeat vastaukset: Pietarsaaressa vuonna
1804, Runebergin isä oli merikapteeni ja toi kotiin kirjallisuutta, hänen äitinsä taas oli hyvä
kertomaan tarinoita, Hivenhiihtäjät 1827,
Fredrika Tengström ja Runeberg avioituivat
vuonna 1831, Maamme laulu on Vänrikki Stoolin kertomusten aloituksessa, Fredrik Pacius,
Lauantaiseura perustettiin 1830 ja siellä oli
opiskelijoita ja opettajia Helsingin yliopistosta,
Helsingfors Morgonblad mihin myös Fredrika
kirjoitti, Runeberg oli makean perään ja aloitti
päivänsä usein snapsilla ja leivoksella, Runeberg kuoli 6.5.1877 Porvoossa mutta hänen
päiväänsä vietetään oletetun syntymäajankohdan mukaan.

Raha ja välttämätön luonne
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Kunnon dekkarissa arvoitus, ratkaisu ja opetus

Juha Tahvanainen esitteli Nemo Rossi-kirjailijanimen tekemää
Arkeomysteeri-nuortendekkarisarjaa. Sarjan päättävää viidettä kirja
odotellaan valmistuvaksi aikanaan.

Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Tulevan kesän Dekkarit-festivaalien,
28.–30.7.2017, yksi kirjailijavieras on varkautelainen Juha Tahvanainen. Hän oli
tammikuun lopulla Kirja-Varkaus ry:n Kirjakahvilassa kertomassa kirjallisesta tuotannostaan ja erityisesti kirjailijanimi Nemo
Rossin kirjoittamasta Arkeomysteeri-nuortendekkarisarjasta. Sarjassa on ilmestynyt
neljä kirjaa – Rooman sudet, Mafian linnut,
Jumalista seuraava ja Viimeinen etruski.
Nemo Rossi-kirjailijanimen takana on
latinanopettaja Tahvanainen ja historiantutkija Mika Rissanen, joiden teoksia on
palkittu mm. Tieto-Finladialla. Nemo Rossin Arkeomysteeri-jännityssarjassa historian myytit yhdistyvät vauhdikkaaseen
seikkailuun kansainvälisessä ympäristössä.
Kirjojen päähenkilöinä on kolme suomalaisnuorta ja tapahtumat sijoittuvat nykyItaliaan ja Kreikkaan. Kirjoittajaparista
jompikumpi on käynyt kirjojen tapahtumapaikoilla, useimmiten molemmat kirjoittajat. Eli kirjojen tapahtumapaikat ja
niiden kuvaus pitävät hyvin paikkansa.
– Arkeomysteeri, arkeologinen mysteeri –
laji on meille molemmille aika tuttu laji.
Muinaistutkimuksen maailmassa laittomat
kaivaukset ja niistä saadut hyödyt rahavirralla mitattuna ovat kansainvälisesti TOP 10listalla – ei kuitenkaan pärjää heroiinikaupalle. Muinaisaarteiden kaupassa käsitellään
valtavia rahamääriä, kertoi nykypäivän tilanteesta Tahvanainen, jonka mukaan kirjoihin on ollut kiva kehitellä henkilöhahmoja. Hän sanoi olevansa hidas kirjoittaja.
– Ei tule ”jumalaista inspiraatiota” kirjoittaa 20 liuskaa päivässä. Enimmillään
kirjoitan A4-liuskoina mitattuna pari liuskaa päivässä. En osaa kirjoittaa yöllä – olen
kyllä kokeillut. Mutta ”pimeyden työ ei
kestä päivänvaloa” – parhain aika minulle
on kirjoittaa aamupäivällä.
Tahvanaisen mukaan hänellä ja Rissasella on tavattoman samanlainen tyyli ilmaista asioita. Kirjoista aika harva lukija on
pystynyt löytämään, missä on sauma kahden kirjoittajan välissä.
Tahvanaisen mielestä dekkari on kevyensarjan viihdettä toteuttaa Rooman
nuoremman kansallisrunoilijan, Horatiuksen ideaa ”Ricendo dicere verum” – ”Nauraen sanoa totuus”. Eli leikin varjolla voi

käsitellä hyvinkin vakavia asioita.
– Dekkarissa on arvoitus ja ratkaisu.
Kunnon dekkari jatkaa ansiokkaasti keskiaikaisen moraliteetin perinnettä. Dekkari kertoo vääryydestä, ohimenevästä menestyksestä ja siitä, että lopulta vääryys ei
kannata. Agatha Christien Hercule Poirot
-jutut ovat upeita moraliteetteja siinä, että
paha saa palkkansa. Mutta kuitenkaan jutuissa ei osoiteta sormella ja sanota ”hyi miten paha olet”. Vaan tulee myönteinen olo,
että maailmassa on vielä jotakin tolkkua.

Sarjan päätöskirja

Vaikka Arkeomysteeri-sarjan kirjat ovat
nuortendekkareita, niissä ei ole väkivaltaa.
Jännitys onkin eri asia kuin väkivalta. Ja puhuttaessa kirjoissa kerrotusta muinaisaarteiden etsimisestä, Tahvanainen nostaa esille
ihmisen toiveen paremmasta huomisesta.
– Jos löytyisi aarre, niin mitä hyvää siitä
seuraisikaan? Se on lupaus paremmasta
huomisesta taivaanrannalla. Ja mitä taivaanranta on? Moskovassa vuonna 1953
painetussa tietosanakirjassa taivaanranta
määritellään seuraavasti: ”Taivaanranta on
kaukaisuudessa kuviteltu viiva, joka etääntyy sitä mukaa kun sitä kohti kuljetaan”.
Juha Tahvanaisen mukaan tarinalla pitää
olla opetus.
– Yksi opetus on, että paras suoja huijausta vastaan on terve järki ja jonkinasteinen yleissivistys.
Hänen mielestään dekkari on sinänsä
aliarvostettu kirjallisuudenlaji. Arkeomysteeri-sarjan ensimmäinen kirja ilmestyi
vuonna 2012 ja nyt neljännen kirjan jälkeen
odotetaan sarjan viimeistä osaa.
– Olen pari kuukautta kokenut luomisentuskaa. Sarja pitää saada päättymään,
koska se on leimattu nuortenkirjaksi. Tänä
vuonna kirjan nuoret täyttävät 18 vuotta eli
sen jälkeen ei voida puhua nuortenkirjasta.
Niin – miten kävi etruskien aarteelle?
Siihen vastausta jäädään odottelemaan.
Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna
dekkarit ovat vahvasti esillä Varkaudessa.
– Ajatus Dekkarit-festivaaleista on mitä
parhain. Odotan suurella mielenkiinnolla,
mitä saadaan ensi kesästä irti. Ainakin valmistelut on hyvin tehty, festivaalin kirjailijavieras Juha Tahvanainen kommentoi.

Kirja-Varkauden Kirjakahvilassa keskusteltiin dekkareista Varkauden Kotiseutukeskuksen
piharakennuksessa sijaitsevassa Såltinin Salissa.

Dekkariaiheinen
kirjoituskilpailu
maaliskuun
loppuun
Ensi kesänä toista kertaa järjestettävä Varkauden dekkarifestivaali etsii uusia rikosaiheisia
novelleja valtakunnallisella
kirjoituskilpailulla. Tekstien ei
kuitenkaan tarvitse liittyä Varkauteen millään tavalla. Novellikilpailun voittaja julistetaan
29.7.2017 Dekkarit Festivaali –
Rikospaikkana Varkaus -tapahtuman Dekkarigaalassa Warkaus-salissa. Parhaista teksteistä kootaan
novellikokoelma, jolle haetaan kustantaja
tai se julkaistaan itse.
Palkintosumma 1000 euroa annetaan
parhaalle tai jaetaan useammalle. Valinnan
tekee paikallinen kirjallisuuden ja dekkarien tuntijoiden raati johon kuuluu Dekkariseuran perustajajäsen Juhani Virnes, Savon Sanomien toimittaja Vuokko Viljakka,
Kirja-Varkauden puheenjohtaja Harri Koivistoinen sekä festivaalin järjestäjäpuolen
edustajana kulttuurituottaja Teemu Paananen.
Aiemmin julkaisemattomien kilpailutekstien kielen on oltava suomi ja mitta 3–5
A4-liuskaa. Kirjoitusaikaa kilpailussa on
maaliskuun loppuun. Tarkat säännöt löytyvät osoitteesta www.brott.fi

murhamysteeriä – Tulilahden kaksoismurhaa.
TrueCrime -osuuden vetää Jarmo Mäkinen – suosittu näyttelijä suomalaisissa ja
ruotsalaisissa elokuvissa ja televisiosarjoissa. Hän on esiintynyt muun muassa elokuvissa Jägarna (Metsästäjät), Kivenpyörittäjän kylä, Poika ja ilves sekä Populäärimusiikkia Vittulajänkältä. Näyttelijäntöidensä ohella Mäkinen on juontanut televisiossa esitettyjä sarjoja, muun muassa Suomen Robinson -sarjaa, Rikostarinoita Suomesta-sarjaa sekä Eräkuksa-sarjaa. Dekkareilla Mäkinen vetää festivaalien TrueCrime
osuutta. Paneelikeskustelun aiheena on tänä
vuonna Tulilahden kaksoismurhat. Tulossa
jännittävää depattia siitä kuka on murhaaja.
Dekkareitten tapahtumapaikkana on
kulttuurihistoriallisesti arvokas PäiviönPäiviönsaari tapahtumapaikkana saaren alue. Tapahtuman suojelijana eli
Dekkarit festivaali sijoittuu heinäkuun vii- ”kummisetänä” toimii intendentti Matti
meiseen viikonloppuun ja sisältää mm. Nummenpää. Hän on Mauri Sariola -seudekkarielokuvia drive in -näytöksinä, kir- ran intendentti ja alansa kattojärjestön
jallisuutta sekä True Crime -osion, jossa Suomen Kirjailijanimikkoseurojen pukäydään läpi historian selvittämätöntä heenjohtaja.
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Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Taiteilijoiden palvelutyöksi voidaan sanoa
sitä, kun taiteilija tuo teoksiaan esille muihinkin tiloihin kuin gallerioihin. On tärkeää, että taidetta on esillä myös siellä, missä
ihmiset liikkuvat arkipäivässään.
Varkaudessa Linjurinkadulla Terveystalon tiloissa on juuri avautunut Heinävedellä asuvan tekstiilitaiteilija Riitta Turusen
näyttely, joka esittelee puolenkymmentä
teosta. Useimmat teoksista ovat sarjoja ja sisältävät useampia töitä.
Riitta Turunen kertoo valmistuneensa
vuonna 1981 Taideteollisen korkeakoulun
tekstiilitaiteen laitokselta. Välittömästi hän
aloitti pitää kollegojensa kanssa käsityöpajaa
Helsingin Kaivopuistossa. Käsityöpajassa –
nimeltään Villa Puuvilla – työskenteli eri
alan ihmisiä – neuleidentekijöitä, kankaanpainajia, arkkitehteja ja keraamikkoja.
Kohta valmistumisensa jälkeen hän
työskenteli vähän aikaa teollisuuden palveluksessa, muun muassa Tampellassa. Sitten
siirtyi käyttötuotteista enemmän taidetekstiileihin ja oli aikanaan läänintaiteilijana
Joensuussa.
– En ole ollut yhden materiaalin käyttäjä – olen kokeillut monia materiaaleja ja
tekniikoita – metallilangasta lähtien. Olen
tehnyt myös paperimateriaalista ja kuiduista, mutta nyt työskentelyyn ovat enempi
tulleet langat, sanoo Riitta Turunen, jonka

mukaan tekstiilitaiteentekijöitä on edelleenkin, mutta taitaa olla uhanalaisena oleva ”katoava heimo”.
– Samoin myös keramiikan osalta. Taitaa
olla niin, että Aalto-yliopistossa ei kovinkaan paljon ole keramiikkaa ja tekstiiliä –
on yhteistä muotoilua, arvelee tekstiilitaiteilija Riitta Turunen, jolla on nyt helmikuun alussa samanaikaisesti kollegoidensa
kanssa näyttely Jyväskylässä Galleria Beckerissä. Kyseissä näyttelyssä Riitta Turusel- Teos nimeltään ”Pitkä syksy” avaa Riitta Turusen näyttelyn heti ovesta sisään astuttaessa.
la on esillä vanhoja sifonkihuoveja, joihin
hän on kirjonut kasvikuvia.
– Nautin materiaaleista ja pinnoista, joita materiaaleilla saa aikaan. Käsintekeminen ja perinteiset tekniikat – kutominen,
kirjonta ja virkkaus – ovat minulle tärkeitä.
Niillä luon pinnan tekstuureja – sileää, karheaa, kiiltävää ja mattaa – pinnan mikroavaruuksia.
– Käteni kuuntelevat materiaaleja ja hiljalleen valmistavat niistä teoksia. Vasta tilas”Marras-sarja” – vuodelta 2015.
sa, tilaan asetettuina, ne tulevat valmiiksi.

Taidetta arkisessa paikassa

Taiteen tuominen lääkärinvastaanotolle on
perujaan vuodelta 1999 – ideoijana tuolloin
lääkäri Juha Pyykkönen. Näyttelytiloina
toimi silloisen Lääkintäkeskuksen toisen
kerroksen lääkärienvastaanoton odotustilat.
Sitä lähtien taiteilija, keraamikko Leena

Onni elää käsityössä

Mäki-Patola on kontaktoinut taiteilijoita ja
vuositasolla joka vuosi on ollut muutama
näyttely – nykyisellään Terveystalon Linjurikadun tiloissa. Ensisijaisesti hänen tavoitteenaan on ollut tuoda esille ammattitaiteilijoita tai hyvin pitkälle edistyneitä taiteenharrastajia. Toki esillä on ollut myös las-

ten, erityisryhmien ja kuvataiteenopiskelijoiden töitä. Kuvataidetta on tuotu esille.
– Taiteen voi kohdata tällaisessa arkisessa paikassa – avata silmänsä taiteelle. Ja lääkäriin tulija voi siirtyä ajatuksissaan muualle taiteen kautta, Leena Mäki-Patola sanoo.

Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Oheista otsikkoa todisti mainiosti valtakunnallisen Taitojärjestön Käsityölauantai
tammikuun lopulla Taito Shopeissa – niin
myös Varkaudessa. Tupa oli täynnä väkeä ja
työnäytöksiä seurattiin mielenkiinnolla –
makramee, kirjoneulonta, kirjovirkkaus,
ryijynkudontaa, sinivalkoisten lahjasukkienneulontaa.
– Oli ilo saada työnäytöksiin miehiä, joita kyllä muutoin käy ostamassa sukkalankoja. Mutta harvoin miehet ovat mukana
tapahtumissa. Nyt oli mukavaa, kun saatiin
sukanneulojaksi Jorma Rasimäki ja ryijynkutojaksi Timo Tenhunen työnäytöksiin,
sanoi Taito Shop Varkauden myymälävastaava Anni Koponen.
Jorma Rasimäki kertoi saaneensa äidiltään opit neulomiseen 10-vuotiaana. Käsityölauantaina hän neuloi sukkia Sinivalkoiseen villasukkakeräykseen. Sinivalkoiset
villasukat ovat käsityöihmisten kunnianosoitus 100-vuotiaalle Suomelle. Keräyksellä
lahjoitetaan sukat kaikille vuonna 2017
syntyville vauvoille. Keräykseen voi osallistua kuka tahansa sukkienkutoja. Sukkien
värityksen täytyy olla sinivalkoinen, mutta
muuten neuloja voi tehdä sukistaan omanlaiset. Keräys on itse asiassa käynnistynyt ja
viime toukokuussa ja jatkuu koko tämän
vuoden. Varkauden Taito Shop on paikallinen keräyspiste lahjasukille.
–Muuta kriteeriä ei ole kuin että pituus

on 9–10 cm ja sukat ovat sinivalkoiset. Sukkiin laitetaan tieto, mistä langasta sukat on
tehty ja tieto pesuohjeesta. Ja sukkien mukaan voi laittaa myös terveiset sukkiensaajan perheelle, Anni vinkkaa.
Timo Tenhunen kutoi ryijyä Taito Shopin alakerrassa.
– Tiedon olen saanut Taito Shopista, joka
on opastanut tässä lajissa alkutaipaleelle.
Nyt ymmärrän jo kohtuullisesti ryijyntekemisestä, jota olen harrastanut vuoden verran. Tämä on mielenkiintoista ja yleensä
teen joka ilta yhden rivin kotona ollessani –
leivänpaiston lomassa.
– Vaimoni oli käsityöihmisiä ja hänen
perujaan kotona oli kangaspuut valmiina.
Tuli pieni kipinä, että minäkin voisin tehdä.
Mutta palataanpa vielä siihen leiväntekemiseen, johon törmäsin ensimmäinen
kerran vajaa vuosi sitten, kun Timo Tenhunen toi leipomansa leivän Varkaudessa käymässä olleelle keihässankari Antti Ruuskaselle.
Ja siksi palataan, että Käsityölauantaina
Taito Shopissa oli tarjolla muiden tykötarpeiden lisäksi Timon tekemää leipää ja hänen graavaamaansa lohta. Hän on ehtinyt
harjoittelemaan useampaa ”lajia”.
– Yhtenä perjantaina olin Helsingissä
kalatiskin takana, maustoin parikymmentä
kiloa lohta, jota sitten myivät Helsingin
Kauppahallissa.

Käsityölauantain ohjelmassa oli monipuolisesti työnäytöksiä. Timo Tenhunen esitteli
ryijynkudontaa kangaspuilla Anja Honkapurolle (kuvassa vas.) ja Kirsti Nissiselle.

Taito Shopin kurssitoiminta jatkuu vilkkaana – muun muassa paljon kiinnostusta
herättäneessä kirjoneulonnassa. Senioreiden käsityökerhossa tehdään monenlaista ja
tämän kevään aikana on tarkoitus valmistaa
green craft-kierrätysmateriaalista huopairsuja. Ja Taito Shopin käsityökoulut toimivat
– kouluikäisistä aikuisiin. Ja monta muuta
asiaa ja kurssia – tuoden käsitöiden kautta

hyvinvointia ihmiseloon.
– Uutta ja kivaa on kurssirintamalla. Uutuutena on sisustuskoulu, jota tehdään yhteistyössä sisustussuunnittelija Enni Leväisen ja Stemman kanssa. Kurssin kolme
osiota on huonekaluliikkeellä ja kolme Taito Shopissa, Anni Koponen kertoi.
Käsityölauantain kuulumisia äänihaastattelussa osoitteessa: sykkeessa.fi/radio
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Varkauden taidemuseossa ei ole kovin paljon ollut esillä taideteollisen alan pohjalta
nousevaa nykytaidetta – mutta nyt on.
Kuuden taiteilijan ryhmänäyttelyssä Out
and About tutut materiaalit ja esineellisyys
muuttuvat käsitteiksi – tarjoten erilaisia
näkökumia taiteeseen ja ihmisenä olemiseen. Ryhmänäyttelyn taiteilijoina ovat
Leena Illukka, Tytti Korin, Katja Kotikoski, Laura Kärki, Saana Murtti ja Silja
Puranen.
Näyttelyn välityksellä taiteilijat välittävät kuvaa nykytaiteen tilasta ja ottaa kantaa
yhteiskunnalliseen ihmisen rooliin. ”Out
and About” – ”on hienoa kun olet lähtenyt”
– taiteilijaryhmä on tullut näkyville aktiivisena. Näyttely on Varkauden taidemuseossa
14.5.2017 saakka.
– Moniselitteinen nimi voi viitata myös
taiteen perinteisten määritelmien ulkopuolella olemiseen – tavallaan kuvataiteen perinteisten tekomuotojen ulkopuolella olemiseen. Tämän näyttelyn sisällä on ihmisyys ja kantaaottavuus. Töissä on käytetty
myös kierrätysmateriaaleja ja taiteilijat kokevat, etteivät voi tuottaa määrättömästi
maailmaan – vaan tuottaa ajatuksella, toteaa Varkauden taidemuseon intendentti Sinikka Miettinen, jonka mukaan taideteollinen nykytaide on selvästi löytänyt paikkansa perinteisen kuvataiteen rinnalla. Out
and About-näyttelyssä on kaikkiaan 16
teosta ja vain yksi niistä on perinteinen,
taulumuotoinen teos.
Taiteen pariin on oiva mahdollisuus syventyä hetkeksi ja hengähtää kesken arkipäivää tai vaikkapa lounastunnilla Varkauden taidemuseon Taidevartissa, joka kestää
nimensä mukaisesti minuuteissa vartin
verran. Taidevartissa keskitytään yhteen
taiteilijaan tai teokseen asiantuntijan johdolla. Seuraava Taidevartti on tiistaina 21.3.
klo 12.

Useita tarkastelunäkökulmia

Taiteilijakuusikon aiheissa linkittyvät
muun muassa ihmistenvälinen vuorovaikutus, perhesuhteet, läsnä- ja poissaolo, ihmisen vaikutus ympäristöön sekä kuvataiteen ja käsityöperinteen vuoropuhelu.
Teoksista voi löytää pysähtyneitä hetkiä
sekä arvoituksellisia ja absurdeja tarinoita –
tarina voi olla vaikka matkalaukussa.
Teokset tuovat esille elämänkokemuksen
ja sen moninaisuuden niin yhteiskunnassa
kuin ihmissuhteissa. Näyttelyn teokset
haastavat ja yllättävät mielen ja tunteen tasolla – niistä välittyy ennakkoluulottomuus
ja persoonallisuus materiaalienkäytössä ja
ilmaisussa.
– Taiteeni taustalla on vahva tietoisuus,
osaaminen ja kokemus käsityöstä ja taideteollisesta traditiosta. Teokseni puhuvat
vankkaa ja rauhallista kieltään ilman mitään

tulkitsemisenvaikeutta. Teoksissani käytän
kierrätettyä materiaalia ja uudella tavalla
käytetty perinteinen käsityötekniikka nostaa esiin muistoja ja perinteen arvoa, kertoo
kuvataiteilija Leena Illukka.
Kuvataitelija Tytti Korin sanoo, että hänen suhtautumisensa taiteeseen on hyvin
tekijälähtöinen – taide on etuoikeutettu
mahdollisuus päästä syventymään ja tutkimaan asioiden eri puolia ja vivahteita.
– Teokseni viittaavat elettyyn elämään ja
arkeen, joka sisältää loputtomasti ristiriitaisuuksia, henkilökohtaisia draamoja ja
henkisenkasvun hetkiä. Tarkastelen aihetta
arjenesineistön kautta, koska tuttujen esineiden avulla teema on helpommin kohdattavissa.
Keramiikkataiteilija Katja Kotikosken
taiteellista työskentelyä ohjaavat ennen
kaikkea kiinnostus materiaaliin ja muotoon.
– Narratiivisten teosten keskiössä on
fyysinen ja psyykkinen ihminen. teoksissa
fyysinen ihminen on saanut nuken muodon,
kun taas ihmisen psyyke näkyy teosten surrealistisena sisältönä, hän sanoo.
Kuvataiteilija, äänitaiteilija, kuvanveistäjä ja runoilija Laura Kärki on viime vuosina työskennellyt mm. tekstiili- ja polyuretaaniveistosten parissa koostaen näistä
veistosmaalauksia.
– Teen sanaa, kuvaa ja ääntä. Työskentelen monipuolisesti osaamiskenttieni parissa ja teen eri materiaaleista koostuvia installaatioita, runoja ja ääniteoksia Lisäksi
olen vielä käsityöläinen ja annan eri tekniikoiden näkyä teoksissani. Käsittelen teoksissani ulkopuolisuudentunteita, yksinäisyyttä ja irrallisuuden kokemuksia suhteessa toisiin ihmisiin.
Kuvataiteilija Saana Murtti sanoo kuvaavansa teoksissaan ihmisen sisäistä kokemusmaailmaa ulkoisten elementtien, kuten
kenkiä ja vaatteita muistuttavien ”savisten
kankaiden” kautta.
– Taiteellisessa työskentelyssäni yhdistyvät kuvanveiston ja keramiikkataiteen
vaikutteet. teoksissani tarkastelen kaksijakoisen vuorovaikutuksen käsitettä, jossa
esineellistävä ja dialogisesti suuntautunut
asennoituminen rakentaa suhdetta ympäröivään maailmaan.
Kuvataiteilija Silja Purasen yleinen teema on ihmisen suhde itsensä ulkopuoliseen
toiseen ja siihen liittyvät valtarakenteet,
mutta ihmisten sijasta teosten kuva-aiheina
ovat eläimet tai muut elolliset oliot.
– Uusimmissa teoksissani tarkastelen
muun muassa luonnonvarojen ylikäyttöön,
globaaliin muutokseen sekä oikeudenmukaisuuteen ja tasavertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Vaikka teemani esiintyy entistä
synkempänä dystopiana maapallon kestokyvyn rajojen koettelusta, on töissäni myös runollista kauneutta ja omanlaista huumoria.

Out and About-ryhmänäyttelyn kuudesta taiteilijasta kuvassa (vasemmalta) Katja Kotikoski, Laura
Kärki, Tytti Korin ja Leena Illukka. Etualalla Katja Kotikosken teos ”Carpe Diem” – tartu hetkeen.

Saana Murttin teos ”Katoaminen 2” – keramiikka, käsin rakentaminen ja valaminen.

Silja Purasen teos
”Liemikuutio” –
silikoni, akryyli.
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Ilmeisesti Varkauden Teatterissa ei ole aiemmin tehty senkaltaista esitystä, mitä kevätkauden ensimmäinen ensi-ilta tarjosi.
Näytelmän toteutus koko olemuksellaan
rikkoi perinteisen teatteriesityksen ”kirjoittamattomia sääntöjä” – ja lopputuloksena oli katsojan tajunnanvirtaan tuleva monisäikeinen, positiivinen teatterielämys.
Varkauden Teatteri aloitti Suomi100juhlavuoden ”kaupungin oman pojan” eli
Jukka Itkosen kirjoittamalla näytelmällä
Kotiseutupäivät, joka sai kantaesityksensä
lauantaina 28.1.2017. Näytelmä ei mahdu
mihinkään valmiiseen genreen. Kaikessa
komeudessaan se on pähkähullu savolainen
musiikkikomedia, jonka toteutukseen oli
ohjaaja Ville-Veikko Valtasen kanssa osallistunut koko teatterin väki työryhmänä –
ideoiden pulputessa vaikkapa arkipäivän
kahvipöytäkeskusteluista.
Kerrotaan vain sen verran näytelmän
juonesta, että kotiseutupäivien näyttämöesityksen kenraaliharjoituksessa kaikki ei
suju niin kuin Stromsössä, koska Holgerpellen taikakaukosäädin saa aikaan melkoisia tapahtumakäänteitä. Tuo sinänsä saa aikaan sen, että Kotiseutupäivät-komediassa
on sisällään tavallaan useita näytelmiä.
Jukka Itkosen Kotiseutupäivät ei ole tilaustyö Varkauden Teatterille, vaan se oli jo
valmiiksi kirjoitettuna – odotti vain näyttämölle ottajaansa. Kirjailija itse ei ole ollut
mukana dramatisointivaiheessa ja näytelmän ohjaaja Ville-Veikko Valtasen mukaan
hänen tekemänsä dramatisointi on enempi
”sovitusta” eli tekstiä ei dramatisoitu vieraaksi kirjoittajan tekstille.
Näytelmä sisältää paljon musiikkia,
tanssia, klovneriaa, improvisaatioteatteria,
performanssitaidetta – teatteritaiteen kirjoa
yhdessä esityksessä. Myös musiikin osalta
kirjo on hyvin laaja eri tyylilajeineen –
country-musiikkia, heavy-musiikkia, laulelmaa, kansanlaulua, pilkahdus oopperaa,
gregoriaanista laulua ja myös nykypäivän
asioihin kantaaottavaa ”Agit Prop” -tyylisuuntaa.
Näytelmässä on tusinan verran lauluja –
musiikin on sovittanut teatterinjohtaja Kari
Suhonen mielenkiintoisella otteella. Kaik-

kinensa näytelmässä on tusinan verran lauluja ja näytelmä sisältää myös vivahteita
musikaalista. Ja mikä ilahduttavinta – Varkauden Teatterin näyttelijöiltä löytyy lauluja soittovoimaa – myös aidot instrumentit
soivat näyttelijöiden toimesta yhdessä laulussa livenä. Muutoin musiikki tulee taustanauhoilta, joissa muusikkoina ovat Mikko Holopainen (kitara), Ilkka Tirkkonen
(rummut) ja Kari Suhonen (muut soittimet). Laulu ja soitto kulkee äänissä – Varkauden Teatterin oma äänenväri on kuultavissa jo tässä vaiheessa.
Näytelmän tekniikka ja äänimaailma
ovat aivan oma lukunsa – katsomossa tuntee olevansa tapahtumien keskellä ja yksi
osa sitä. Aivan hyvin voidaankin puhua taiteesta, jota äänipuolella Jussi Heiskanen ja
valoissa Marko Etelärinne ovat loihtineet.
Ja oma lukunsa ovat myös näytelmän
improvisaatioesitykset, jotka vaihtuvat näytöskohtaisesti. Nimittäin teatteriyleisö kantaa oman kortensa kekoon ja on vuorovaikutussuhteessa näyttelijöihin. Tämähän tarkoittaa sitä, että jokainen esitys on erilainen.
Näytelmän pukusuunnittelija Taina
Peltomäki on laittanut esille väririkkaan,
näyttävän puvustuksen, joka seuraa musiikin linjaa. Näytelmässä on noin 60 vaatekertaa eli näyttelijöiden rooliasut vaihtuvat
todella vauhdikkaasti. Tanssia esityksessä
on runsaasti. Koreografiat ovat Noora Purasen käsialaa.
Ville-Veikko Valtasen lavastuksen perusajatuksena on aika tyhjä ja tilaa antava
näyttämö, jota lavastuksenomaisesti täytetään myös valoilla. Serminlaskeminen katosta onnistuu ja näytelmän toteutus kertoo,
että esityksestä ei ole haluttu tehdä mitään
”tavaranäytelmää”, vaan näyttelijät on vapautettu puhtaasti näyttelemiseen.
Näytelmän rooleissa ovat Jussi Immonen, Markku Ryytty, Mirja Ryytty, JukkaPekka Löhönen, Marja Sundgren, Maija
Yrjölä, Leena Liimatainen ja Ville-Veikko
Valtanen. Tuohon vielä lisättäköön, että käsiohjelman mukaan ”Lisäksi kaikki tekevät
vähän kaikkea” – kristallinkirkkaana johtotähtenä Suomi100-juhlavuoden tunnuksen mukaisesti ”Yhdessä”.

Ehkä katsojan on vaikea nähdä sitä, miten huikea työmäärä on kaikkien esityksen
valmistumiseen osallistuvien taholta tehty.
Jo näytelmä alussa ”pistetään nilkka suoraksi ja kaasu pohjaan” – mutta kyllä kyydissä hyvin pysyy. Ja monet hauskat hetket
suorastaan hyppäävät näyttämöltä keskelle
yleisöä.
Ohjaaja Ville-Veikko Valtanen on antanut kaikille Varkauden Teatterin osaajille
tasapuolisesti mahdollisuudet näyttää taitonsa. Hyvä tunne huokuu esityksen tekijöistä, joilla on vastuu lopputuloksesta.
Näytelmiä voi esittää muutoinkin kuin
perinteiseen tapaan näyttelemällä – kannattaa kokeilla. Nyt kokeilu on tuottanut
rehellistä ja aitoa Varkauden Teatteria –
”palikat” on saatu hyvään asentoon. Ohjaaja on luonut strategian pelikentälle ja joukkue yhdessä tekee maalin.
Monet naurut sain ainakin minä esityksen aikana ja silmät kosteiksi myös muutoinkin syvää luotaavasta tulkinnasta –
vaikka kyseessä onkin musiikkikomedia. Ja
loppulauluna esitetty, Esa Pakarisen viimeiseksi sävellykseksi jäänyt ”Laulu elämälle” sitoi Kotiseutupäivät paikkakuntaan
nimeltään Varkaus.

Lapsonen kertoo vitsejä. Maija Yrjölä, Jussi
Immonen ja taustalla Holger-pelle (Ville-Veikko
Valtanen). (Kuva: Varkauden Teatteri/Sini
Koistinen.)

Tässä mennään lujaa – vauhtia ja vaarallisia
tilanteita. Kuvassa etualalla Leena Liimatainen,
takana Ville-Veikko Valtanen, Jussi Immonen,
Marja Sundgrén, Mirja Ryytty, Markku Ryytty,
Maija Yrjölä ja Jukka-Pekka Löhönen. (Kuva:
Varkauden Teatteri/Sini Koistinen.)
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Mitä ympärillään näkee – se vaikuttaa –
Varkaus on ollut keskeinen osa minun nuoruusvuosiani. Kävin täällä kouluni ja kirjoitin lyseosta ylioppilaaksi vuonna 1971.
Näin kommentoi ”Varkauden oma poika”, useasti palkittu ”kulttuurin moniottelija” Jukka Itkonen vajaa pari tuntia ennen
hänen kirjoittamansa näytelmän Kotiseutupäivät kantaesitystä Varkauden Teatterissa tammikuun lopulla.
Kysyessäni, että mitä kotiseutu ja Varkaus
hänelle merkitsee, Jukka sanoi sen olevan
niin laaja kysymys, että sitä selvittäessämme
emme ehtisi näytelmän kantaesitykseen.
– Alkuvaiheessa – kun ei liikuttu siihen
malliin kuin nykyään – kotiseutu oli nähty
ympäristö. Vanhemmiten kotiseutu toimii
jotenkin vertailukohtana. Täällä oppi kaikki
keskeiset asiat. Kääntämistä varten oppi kieliä koulussa – se on merkinnyt hyvin paljon.
Todellakin – Jukka Itkonen on moniottelija kulttuurin saralla – kirjailija, suomentaja, sanoittaja, säveltäjä, kuvataiteilija.
– Aikanaan hyvin vireästi toimivalla Kirja-Varkaudella on tietty osuus, että uskaltauduin. Voitin 1970-luvun alussa kirjoituskilpailuja ja nämä mahdollistivat, että pystyin
heittäytymään tälle alalle. Kirjoitan paljon
runoja, jotka ovat pienilevikkisempiä kuin
jotkut menestysromaanit. Alku oli tietysti
hankalaa, mutta kyllä jo nyt pärjäilen, sanoi
Jukka, joka kaiken muun lisäksi on ehtinyt
kirjoittaa 45 kirjaa – aiheita on riittänyt. Sanoittajana hänellä on Teoston valvomia laulutekstejä n. 1.300 – muun muassa Magyarille, Harri Marstiolle, Paula Koivuniemelle,

Kari Tapiolle, Taljankalle, Solistiyhtye
Suomelle ja Topi Sorsakoski & Agentsille.
– Harri Marstiolle tein kaksi LP:tä ja samoin Pedro Hietaselle. Vuonna 1970 ensimmäinen levytetty teksti oli varkautelaisen
Magyar-yhtyeen ensimmäiselle singlelle.
– Istuin paljon Magyarin harjoituskämpillä ja naapurissani asui Huttusen Kari,
joka pyysi tekemään tekstejä. Magyarin
harjoituskämpillä oppi tavallaan sanoituksen tekniikkaa. Laulutekstin pitää olla istuva – ei voi olla ihan mitä sattuu. Vaikka onhan Numminen laulanut puhelinluettelonkin, Jukka mainitsi ja jatkoi, että Magyaraika oli hyvin kasvattavaa musiikkimielessä.
– Sitten tehtiin kokonainen LP vuonna
1974. Sana levisi ja tekstejä alettiin pyytää.
Jukka Itkonen on taiteilijaeläkkeellä ja töitä häneltä kysytään edelleen tasaisesti. Uusia
kirjoja on tulossa. Syksyllä ilmestyy ”Aprillipäivä”, jonka sisältö on nonsense-runoja.
– Kansallisbaletti tekee 100-vuotisjutun
ja kirjoitin tekstiä sinne. Marjo Kuusela
ohjaa kahta isoa teatteria ja tanssiteatteriryhmälle kirjoitin 10 runoa Chydeniuksen
sävellyksiin. Nyt menee enimmäkseen niin,
että tekstejä tilataan.
Musiikista puhuttaessa on muistettava
lastenmusiikkiyhtye Z.Z. Topelius, jonka
perustajäsen on Jukka Itkonen.
– Yhtye pystyi soittamaan hyvin monenlaista musiikkia, mutta enimmäkseen tehtiin lastenmusiikkikeikkoja. Yhtyeen pojat
ovat eri puolilla Suomea. Mutta jos tilaus
tulee ajoissa, niin mikä ettei – ehkäpä pystytään sopimaan keikasta.

– Ainakin käsiohjelman perusteella näyttää värikkäältä, sanoi Jukka Itkonen ennen näytelmänsä
kantaesitystä Varkaudessa.

Kotiseutupäivät

Varkauden Teatterin esittämä Kotiseutupäivät oli Jukka Itkosella jo valmiiksi kirjoitettuna likimain vuoden verran. Kantaesityksessä kirjailija näki toteutuksen ensimmäistä kertaa ja ennen esitystä hän sanoi
haluavansa yllättyä ja luottavansa täysin
Varkauden Teatteriin.
– Minulla oli runkoa ja luonnoksia olemassa reilut pari vuotta. Mutta vaimoni sairastui vakavasti, olin omaishoitajana ja loppuaikoina kävin säännöllisesti sairaalassa.
Näytelmän aikataulu vähän virui.
– Olin kuullut, että Varkauden Teatteri
suosii musiikkipitoista näytelmää ja teatte-

rinjohtaja Kari Suhonen sanoi, että ”tehdään ilman muuta”.
Jukka Itkonen sanoi kirjoittaneensa
näytelmän komediaksi.
– Kotiseutupäiviähän on ympäri Suomea
ja oli otollinen homma laittaa näytelmään
teatteriryhmä tanhupiireineen ja mukava
määrä erilaisia henkilöitä. Mutta kun teatteriryhmä on harjoittelemassa – asiat alkavat mennä pikkasen vinoon.
Nämä olivat Jukka Itkosen mietteitä ja
kuulumisia juuri ennen hänen kirjoittamansa näytelmän ensi-iltaa. Kantaesityksessä
nähtiin pähkähullua savolaista musiikkikomediaa Varkauden Teatterin tulkintana.

Valtakunnallisen kylähullun haku päällä
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Etsintäkuulutus. Missä luuraa seuraava valtakunnan virallinen kylähullu? Haku on
päällä maaliskuun loppuun saakka. Kyläksi
katsotaan myös kaupunki – mitään rajoituksia ei ole – ja ensimmäistä kertaa käytössä on sähköinen hakumenettely. Kylähulluarvonimi on elinikäinen ja uuden kylähullun juhlallinen nimeäminen on Leppävirralla, Suomen ensimmäisen maaseutuparlamentin yhteydessä.
– Itse olen halunnut toimia kylähullun
virassa sillä tavalla, että kun meitä on paljon
mukana kylätoimintatyössä ja kolmannen
sektorin työssä – teemme kotiseututyötä tahoillamme. Työskentely lastentarhanopettajana antaa hyvän pohjan kuvannollisesti
sanottuna samalle hiekkalaatikolle; toteaa
vielä virassaan oleva leppävirtalainen Arja
Huovinen.
– Esko Ropposella on ollut minuun
suuri vaikutus – hän on puhunut kylätoiminnan puolesta. Se oli laukaiseva tekijä,
joka pisti oikeasti ajattelemaan kylätoimintatyön merkitystä koko Suomelle.
Valtakunnan viralliset kylähullujen kilta
kokoontui 13.1.2017 avaamaan seuraavan
Valtakunnallisen Kylähullun no: XIV pai-

kan hakua. Valitettavasti vain osa pääsi paikalle.
Valtakunnan kylähullut toimivat Suomalaisen kylätoiminnan tienäyttäjänä, tulevaisuuden väkevänä visioijana, joka ennakkoluulottomasti, vahvalla tahtotilalla ja
itsensä ”peliin” laittaneena on aikaan saanut
merkittävää, konkreettista jälkeä.
Kylähulluus ponnistaa ihmisen syvistä
syövereistä, jossa pulppuaa luovuus, ylikehittynyt sosiaalinen vastuu, herkkyys, inhimillisyys. Arvot ovat kaiken perusta, samoin sosiaalinen pääoma. Kylähulluus
puolustaa ihmistä, kyse on yhdestä ihmisestä – ei massoista

Kylähullun huoneentaulu
1. Luovuus ja kylähulluus – mikä ihana yhtälö.
2. Jos voima ei virtaa, kylähullu ottaa tulpan pois.
3. Mitä enemmän kylähullulla on pulmia,
sitä enemmän hän on elossa.
4. Koska itse ongelmaa tärkeämpi on se
miten siihen suhtaudutaan, siksipä kylähullu suhtautuu siihen positiivisesti.

Leppävirran
kunnanvirastolla
paikalla olleet
valtakunnalliset
kylähullut
yhteiskuvassa,
oikealta Helmer
Pesonen, Esko
”Eko” Ropponen,
Raimo Nummela,
Arja Huovinen,
Päivi Lepistö ja
Heikki Kumpula.

5. Kylähullu on erikoistunut sellaisten
asioitten tekijäksi, joita muut eivät pysty tekemään.
6. Kylähullu on heittänyt sanan mahdoton roskakoriin.
7. Kylähullu tietää, että maailmassa tahdonvoimaa, älyä ja uskoa riittää, siksi kaikki on mahdollista.
8. Kylähullu miettii pulmaa, katselee
ympärilleen ja näkee vaatetettuja mahdollisuuksia.
9. Useimmat kylähullun huolet johtuu
siitä, että hän ei pysty pysymään paikoillaan.
10. Kylähullu on loputon mahdollisuus
ja viittaa hän kantaa loputtomasti, loppuun

Valtakunnallisilla kylähulluilla on suunnitelmissaan myös kansainvälinen toiminta
eli kylähulluaatteen vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle. Tämän vuoden aikana
kylähulluaatetta viedään Ruotsiin, jossa on
jo katsottuna henkilö Ruotsin ensimmäiseksi kylähulluksi. Ja olisikohan niin, että
hänet nähtäisiin Leppävirralla 1.–3.2017
pidettävän maaseutuparlamentissa?
Valtakunnan neljännentoista kylähullun
hakuohjeet löytyvät osoiteesta kylahullu.net
Kylähulluasiaa äänihaastattelussa:

sykkeessa.fi/radio
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Osana Dekkarit-festivaalia:
Dekkariseikkailu – Suomen jännittävin iltaohjelma!
”Dekkariseikkailu tarjoaa ratkaistavia
ongelmia ryhmällenne, ja jännitystä
jossa totuus ja leikki sekoittuvat.
Kuka ratkaisee ensimmäisenä
Varkautta kauhistuttavan rikoksen?”
Rikoksiin epäillyt henkilöt löytyvät
kuulusteltaviksi Vanhan Varkauden
alueelta. Selvitätkö kuka on syyllinen
ja miksi?
Ohjelman kesto noin 3,5 tuntia, jonka
jälkeen gaalaillallinen.

Paikka Ahlströminkadun
Vanha Klubitalo, Varkaus.
Aika 29.7.2017 klo 15.
Lisätiedot: www.dekkariseikkailu.fi
& Facebookissa Dekkariseikkailu
– Suomen jännittävin iltaohjelma.
Liput myynnissä nyt Tiketissä!
Seikkailuun mahtuu max 150
henkilöä – toimi nopeasti!
Dekkarit-festivaali www.brott.fi
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Kotiseututyötä vuodesta 1956, Warkaus-seura Ry

Kelkka-projekti jatkuu…
Warkaus-seura ry:n hallitus päätti viime
syksymä teettää ja lahjoittaa kaikille v. 2017
syntyneille varkautelaisille vauvoille perinteisen puusta valmistetun kelkan käyttöön
ja muistoksi Suomi 100 -juhlavuodesta.
Projektissa on mukana Varkauden kaupunki tukemalla sitä rahallisesti.
Kelkoista oli juttu viime marraskuun
Piiput-lehdessä, mutta tässä vielä kertausta
ja lisää tietoakin.
Kelkat valmistaa harjurannalla toimiva
Jamon Apu Oy. Yrittäjä Jarmo Pulliainen
ja paikallinen puuseppä ovat vastanneet
kelkan kehittelystä. Kelkan malli on perinteinen, samoin kuin työmenetelmät. Vanha
suomalainen kelkka oli vesikelkka, joka oli
suurikokoinen ja esim. veden kuljetusväline. Siihen mahtui 1–2 vesisarvia. Kelkkaa
voitiin vetää tai työntää, tai tehdä molempia
samanaikaisesti. Se oli etupäässä naisten
työväline, varsinkin talviaikaan. Lapsille
ruvettiin valmistamaan kelkkoja, kun
maalta siirryttiin töihin liikepaikoille.
Niissä oli kätevä kuljettaa lasta tai kahtakin,
sekä vielä kassikin mahtui kyytiin. Vanhimmissa malleissa ei ollut selkä- eikä käsinojia, ei myöskään nousevia reunalautoja.
Ne olivat mahakelkkoja. Kelkkojen valmistaja on luvannut, että kelkkoihin on mahdollista saada maksusta lisäosia, vaikkapa
selkä- tai käsinojat, kuin myös työntökahva.
Harjurantalaiset ovat itse kehitelleet
mallin, jota sanovat ”oman näköiseksi”, sillä se on monien koikeilujen tulos. Kelkat on
rakennettu koivusta, pintalaudoitus on
mäntyä. Nauloja tai ruuveja ei ole käytetty,

liitokset on tehty vanhoilla kiilaliitoksilla.
Hankalimmaksi työvaiheeksi oli muodostunut jalaksien etupäiden taivutus. Massiivi koivupuu edes höyrytettynä ei sitä kestänyt, vaan katkesi. Asia ratkaistiin liimaamalla 5 ohutta lautaa päällekkäin jalaksen
valmiiseen muotoon. Vanhassa reessä ja suurissa vesikelkoissa jalasten pohjissa oli rautalevyvahvisteet sekä estämässä kulumista,
kuin myös lisäämässä liukumista. Lasten
kelkkoihin niitä ei laitettu. Nykyisin teitä
aurataan talvisin, samoin kuin hiekotetaan
ja suolataan. Niinpä lahjoitettavien kelkkojen jalasten pohjiin on lisätty muovikiskot.
Ne on kiinnitetty ruuveilla. Valmis kelkka
on käsitelty öljyllä. Kelkat on numeroitu.
Vaalea puu harmaantuu nopeasti, jos sitä
säilytetään vesi- tai lumisateessa, tai jätetään
käytön jälkeen märäksi. Siispä käytön jälkeen kelkka olisi syytä kuivata ja viedä säältä suojaan odottamaan seuraavaa käyttöä.
Vuosittainen öljyäminen kalusteöljyllä säilyttää sekä puun kuntoa että kelkan ulkonäköä. Voisihan sitä öljyä käyttää useaminkin!
Warkaus-seura ry selvittää syntyneiden
vauvojen kotiosoitteet, ja vanhempiin otetaan yhteyttä. Kelkat ovat noudettavissa
Kotiseutukeskuksessa
seuraavasti:
20.6.2017 klo 11, 13.10.2017 klo 11.00,
5.12.2017 klo 11 ja 13.2.2018 klo 11.
Kelkka numero 1 luovutettiin 13.2.2017
klo 11 poikalapselle, joka oli syntynyt
19.1.2017. Onnea uudelle perheenjäsenelle!
Lisätietoja: Warkaus-seura ry:n puheenjohtaja Jaakko Ikonen, jaakko.ikonen@laKuvassa puheenjohtaja Jaakko Ikonen, äiti Suvi Jäske ja poikavauva.
kimajakka.fi, puh. 040 374 4158.

Mikä on Suomen paras kaupunginosa?
Mistä löytyy kaupunkikulttuuria ja aktiivisia
asukkaita? Missä tuntee urbaanin kaupunginsykkeen? Missä on kotoisaa ja turvallista?
Suomen Kotiseutuliiton Vuoden kaupunginosa -kilpailussa etsitään viihtyisää ja
yhteisöllistä kaupunginosaa, jossa on monipuolista, uudentyyppistäkin toimintaa ja
hyvä asua. Viime vuonna saimme huikeat
162 ehdotusta eri puolilta Suomea. Palkitsemisen arvoisia kaupunginosia siis riittää
– kenen vuoro on tänä vuonna? Vuonna
2003 palkituksi tuli Kommila Varkaudesta.
Hyvässä kaupunginosassa on monipuolista toimintaa erilaisille ihmisryhmille,
mahdollisuus osallistua alueen kehittämiseen, turvallista elää ja hyvä yrittää. Kaupunginosien aktiivisuus ja kansalaistoiminta – erityisesti ihmisten, yhdistysten,

yritysten ja kaupungin yhteistyö – lisäävät
kotoisuutta ja hyvinvointia.
Kuka tahansa voi ehdottaa palkittavaa
kaupunginosaa – omia kulmia, lomakohdetta, naapurikaupunginosaa tai henkistä
kotia, kunhan alue on kaupunkimainen.
Tarvitaan vain perusteltu vapaamuotoinen
ehdotus, jonka voi lähettää verkkolomakkeella 30.4. mennessä. >>http://www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/palkinnot/vuodenkaupunginosa/lomake
Aktiivisia kaupunginosia löytyy eri puolilta Suomea. Vuoden kaupunginosa 2017
julkistetaan elokuussa Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Jyväskylässä. Jyväskylän Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään
10.–13.8.2017 teemalla ”Kotiseutu liikkeessä
– on the move”. www.kotiseutuliitto.fi/toi-

minta/valtakunnalliset-kotiseutupaivat
Vuodesta 2001 järjestetyssä kilpailussa on
palkittu kaupunginosia eri puolilta Suomea:
Porista, Vantaalta, Tampereelta, Turusta, Vaasasta, Somerolta, Helsingistä, Lahdesta, Kajaanista, Oulusta, Jyväskylästä ja Varkaudesta.
Viime vuonna palkittiin merihenkinen
Porin Reposaari, jonka yhteishenki ja rakkaus kotiseutuun nostivat kaupunginosien
kärkeen. Vuoden kaupunginosa 2015 Vantaan Hakunila on yhteisöllinen ja kulttuuritoiminnaltaan rikas kaupunginosa, jossa
eri ryhmien välisiä ristiriitoja on soviteltu
onnistuneesti yhteisin voimin. Vuonna 2014
palkitussa Tampereen Pispalassa on ahkeria
kansalaisvaikuttajia eri yhdistyksissä ja
osuuskunnissa sekä useita paikkoja yhteiseen tekemiseen.

Vuoden kaupunginosa-palkitut:
2016 Reposaari, Pori
2015 Hakunila, Vantaa
2014 Pispala, Tampere
2013 Kakskerta, Turku
2012 Asevelikylä, Vaasa
2011 Häntälä, Somero
2010 Roihuvuori, Helsinki
2009 Tapanila, Helsinki
2008 Anttilanmäki, Lahti
2007 Nakertaja-Hetteenmäki, Kajaani
2006 Kontula, Helsinki
2005 Hupisaaret, Oulu
2004 Kypärämäki-Köhniö, Jyväskylä
2003 Kommila, Varkaus
2002 Käpylä, Helsinki
2001 Port Arthur, Turku

Tarinoita Tyyskän
menneisyydestä

II PU T

P

Sirpa Ollikainen

Mikä on Tyyskä?
Monet varkautelaiset tietävät, missä on
Tyyskänniemi, ja Ravintola Tyyskänhovikin
on tuttu paikka. Niemi on tietysti veteen
pistävä maakaistale, mutta mikä on tyyskä?
Sekä professori Hannu Soikkasen v.
1963 ilmestyneessä Varkauden Historiassa
että laborantti Tapio Kautovaaran vuosina
1974–1984 Varkauden Viikko -lehtiin kirjoittamissa Lisäjuttuja Varkauden historiaan on Tyyskä -nimelle sama selitys. Heidän
tulkintansa mukaan tyyskä on savonkielinen muunnos Tyyskänniemen ruotsinkielisestä nimestä Tykvaktens Gård, Asevahdin
talo. Ruotsinkielinen nimi on ensimmäisen
kerran Kautovaaran Lisäjuttujen kartassa v.
1802.
Jotta nimi selkenisi, on syytä kerrata niin
Suomen kuin Varkaudenkin historiaa. Siirrytään 1770-luvulle. Silloin Suomi oli osa
Ruotsin valtakuntaa, ja Varkaus oli kylä
Leppävirran pitäjän eteläkolkassa. Ruotsin
Kuningas Kustaa III:n 3-vuotisen sodan
aikana vuosina 1788–1790 sotapäälliköt olivat selostaneet kuninkaalle Saimaan vesistöalueen merkitystä itärajan turvaamisessa
ja vihollisen sisämaahan pääsyn estämisessä. Olisi rakennettava turvarakennelmia ja
linnoituksia vesistön varrelle. Kuningas ei
ollut myötämielinen ehdotukselle. Sota hävittiin, rauha Venäjän ja Ruotsin välillä solmittiin Värälässä, lähellä Kouvolaa, v. 1790.
Rajat pysyivät ennallaan.
Kuningas Kustaa III kuoli 16.3.1792.
Hänen poikansa oli vasta 14-vuotias. Hallitsijan tehtäviä hoitamaan nimitettiin 2miehinen holhoojahallitus. Täysi-ikäisyyden saavutettuaan nuori kuningas kruunattiin, ja hänestä tuli Kuningas Kustaa IV
Aadolf.
Holhoojahallitus toimi heti nimitetyksi
tultuaan, ja jo toukokuussa v. 1792 annettiin
Kuninkaallinen asetus, jonka perusteella
rakennettiin ”Kuninkaallisen meritykistörykmentin vapaaehtoiskomppania, vähäinen linnoitus- ja varastopaikka” Varkauteen, ja toinen Mikkelin lähelle Ristiinaan.
Varkauden laivastotukikohta aloitti toimintansa lokakuussa v. 1793. Päiviönsaaren

Laivalinnan upseeri asusteissaan. Kuva Varkaus
75 v. korttisarjasta 2004, Maria RouvinenMäkelä. (Kuva: Vesa Moilanen.)

niemi eli Warkauden niemi sekä Pirtinniemi olivat osittain kuuluneet jo aiemminkin
Ruotsin valtiolle. Siellä oli Savon prikaatin
ja Savon Jääkärijoukon varastorakennuksia.
Näin niemet oli helppo ottaa laivastotukikohdan käyttöön. Warkauden niemeen rakennettiin kaksi vartiopaikkaa ja Pirtinniemeen vielä yksi. Warkauden niemeen rakennettiin laivalaitureita, harjoituskenttiä
ja toistakymmentä rakennusta, mm. asemiesten asuntoparakit, leipomo, ruutivarasto, ”kruunun taloja” ja varastorakennuksia. Lähistöllä oli myös mylly. Pirtinniemessä oli ”ruununtaloja”, joista yksi kuului
päällikölle. Laivalinna -nimityksen määräsi Kuningas Kustaa IV otettavaksi käyttöön
laivastotukikohdalle Varkaudessa vasta v.
1804.
Laivastotukikohdassa sotilaita oli 50. He
olivat värvättyjä eli vapaaehtoisia, jotka
”ruunu elätti” ja koulutti sekä miehiksi että
sotilaiksi. Lisäksi oli ruotusotilaita, jotka
asuivat torpissaan perheineen ja saivat
pientä palkkaa toimestaan. Marssiharjoituksiin tarvittiin musiikkia. Aluksi oli
rumpali ja kaksi klarinetin soittajaa. Joukko kasvoi, kun soittotaitoisia löytyi. He olivat värvättyjä, ja kuuluivat sotilasvahvuuteen. Oli myös eri arvoisia komentajia ja
kouluttajia. Ylimpinä toimi kolme majuria
ja välskäri. Heidän lisäkseen tukikohdassa
vieraili myös pappi. Papin tehtäviä kävi
hoitamassa lepävirtalainen pappi. Oman
papin sai tukikohta vasta v. 1808, mutta silloin häntä ei enää kauan tarvittu, kuten ei
Laivalinnaakaan.
Tämänkokoinen yhdyskunta tarvitsi
paljon myös ulkopuolista apua. Niinpä lähistön väestömäärä kasvoi. Paikalle tuli
suutareita, seppiä, räätäleitä ja monia muita
käsityöläisiä perheineen tarjoamaan palvelujaan sotilaille. Päiviönsaari ympäristöineen oli tuolloin eläväinen alue!
Suomen sodassa helmikuusta 1808 syyskuuhun 1809 Varkauden Päiviönsaari oli
lähes koko ajan sotanäyttämönä. Alueella
vaihtui vallan käyttö kolmasti, vuoroin
suomalaiset ja vuoroin venäläiset olivat voitolla. Jo ensimmäisen taistelun aikana Laivalinnan väki perääntyi ylivoimaa pakoon
Kuopion kautta Ouluun. Suomalaisia joukkoja tuli kuitenkin avuksi, joten alue säilyi
suomalaisilla. Myös eversti Johan Sandelsin
komentamat joukot taistelivat Varkaudessa.
Suomen sota päättyi venäläisten voittoon. Rauha solmittiin Haminassa
17.9.1809. Ruotsi joutui luopumaan Suomesta, ja Suomi sai uuden ”isännän”, joka
oli Venäjän tsaari Aleksanteri I. Valtiopäivillä Porvoossa 15.3.1809 hän antoi hallitsijavakuutuksen Porvoon kirkossa. Vakuutus

Karttakuva Päiviönsaaresta v. 1802. Kartantekijä oli Otto Carl von Fieandt ja kopioija kartanpiirtäjä
G. Broddille. Kartassa mainitaan ensimmäistä kertaa nimi Tygvaktens Gård, josta nimestä ajatellaan
muodostuneen nimi Tyyskä. Kartta teoksesta: Hannu Soikkanen, Varkauden historia 1963, ja
tiedot: Tapio Kautovaara, Lisäjuttuja Varkauden historiaan I-osa 1997. (Kuva: Vesa Moilanen.)

levisi mm. kaikkiin Suomen kirkkoihin,
joissa se oli suomenkielellä luettavissa. Valtiopäivillä esitettiin tsaarille anomus, ettei
ruoturykmenttejä kutsuttaisi koolle 50
vuoteen. Suomalaiset olivat väsyneet jatkuvaan sotimiseen. Tsaari suostui pyyntöön ja
antoi asiasta sotilasmanifestin 15.3.1809.
siinä lakkautettiin värvätyt sotilasosastot ja
ruotujakolaitos. Näin loppui laivastotukikohta Laivalinnankin tarina. Seuraavan
kerran sotaväkeä koottiin Suomessa vasta v.
1878. Laivalinnasta meille kertoo mm. Laivalinnankatu, Tykvaktens Gårdista Tyyskä
ja Tyyskänniemi sekä Tykkitie.

Muita Tyyskän selityksiä

Edellä kerrottu Tyyskä -nimen selitys on
Varkaudessa sisäistetty ja hyväksytty. Toisin
ajattelijoitakin on ollut. Tulkintaa pidetään
keksittynä tai pelkkänä tarinana. Joistakin
se on vain ruotsikielisten keksintöä.
Jenni Rimpeläisen pro gradu tutkielma
v. 2011 Itä-Suomen yliopiston Filosofisen
tiedekunnan Suomen kielen laitokselle
kertoo kansanetymologisesta tulkinnasta
Tyyskän/tyyskän merkityksestä.
Tyyskä on sukunimi rannikkoseudulla
Viipurista Ouluun. Runsaimmin sitä esiintyy Kaakkois-Suomessa. Nimen on todettu
olevan saksalaista alkuperää, ja ruotsinkielessä tysk tarkoittaa saksalaista. Sanan tultua
suomenkieleen se muotoutui tyyskäksi. Varkauden ruukilla oli myös mm. saksalaisia
mestareita, mutta heidän nimiään ei ole minulla. Tykvaktens Gård mainitaan ensikerran v. 1802 piirretyssä kartassa. Mikäli Tyyskä on mainittu kyseistä vuotta aikaisemmin
jossakin asiakirjassa, niin kyse saattaisi olla
sukunimestä. Kyseisen nimisiä henkilöitä ei
kuitenkaan ole ollut alueen omistajina eikä

asukkaina. Näistä on melko kattavat tiedot
olemassa. Sukututkijoilla voisi olla oma
tulkintansa nimen alkuperästä.
Jenni Rimpeläinen oli pro gradu -tutkielmaansa varten kysellyt varkautelaisilta,
mitä heille sana tyyskä tuo mieleen, mitä se
voisi merkitä, tai missä yhteydessä he ovat
sitä kuulleet käytettävän. Pohjois-savolaisessa murteessa tyyskä on merkinnyt lyhyttä. Selitys voisi sopia Tyyskänniemeen, joka
on niemenä lyhyt, pieni. Alkuaan nimi olisi voinut olla Tyyskäniemi, siis niemi, joka
oli lyhyt. Savon murteelle ominaiseen tapaan n-kirjain kahdentui, joten syntyi
Tyyskänniemi. Muita merkityksiä tyyskälle
olivat mm. tyyni, tyrsky, nysä, siis pieni, ja
mitätön. Myös ajateltiin Tyyskän tulevan
sukunimestä, esim. Tyyskäläinen. Joku
haastatelluista mainitsi myös nimen tulevan
vieraasta kielestä, esim. ruotsinkielestä. Tämähän olisi jo lähellä professori Soikkasen
esitystä. Eipä ollut varkautelaisillakaan
uutta ajatusta tyyskä-nimen tulkinnaksi.
Tärkeä lähde, jota tulen käyttämään näitä Tarinoita Tyyskän menneisyydestä kirjoittaessani, on tohtori Hannes Hällströmin muistelmat vuodelta 1942. Hän vietti
lapsuutensa ja nuoruutensa, vuodet
1869–1888 Tyyskänniemessä. Hannes Hällströn käyttää muistelmissaan kotipaikastaan nimeä Tyyskänniemi. Pari kertaa hän
käyttää nimeä Tyyskä. Silloin oli kyse tilaisuuksista, jotka pidettiin sisätiloissa. Sana
kartano mainitaan muistelmissa yhden
kerran. Tehtaanjohtaja Paul Wahl lupasi rakentaa Hanneksen isälle, tohtori Sannfrid
Hällströmille kartanon, mikäli tämä suostuisi tehtaan lääkäriksi.
Tyytykäämme vanhaan ja tuttuun nimitulkintaan!
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Kotiseutuliitto etsii Suomen parasta kotiseutukirjaa
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Historioitsija Teemu Keskisarja valitsee
Vuoden kotiseututeoksen 2017. Suomen
Kotiseutuliiton jakama tunnustus kannustaa kotiseutukirjojen tekijöitä ja tuo näkyvyyttä hyvälle kotiseutukirjallisuudelle.
Vuoden kotiseututeos-kilpailuun voi
osallistua kirja, joka on julkaistu palkitsemisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna. Kirja tulee toimittaa ehdotuslomakkeen kanssa Kotiseutuliiton toimistoon 31. toukokuuta mennessä. Ehdotuslomake löytyy liiton kotisivuilta www.kotiseutuliitto.fi.
Vuoden kotiseututeos julkistetaan Turun
kansainvälisillä Kirjamessuilla lokakuun
alussa.
Suomessa julkaistaan vuosittain valtava
määrä kotiseutukirjoja. Niiden lähtökohtana on tyypillisesti paikkakunta, kaupunginosa tai kylä ja ne esittelevät seudun historiaa ja kulttuuriympäristöä sekä kertovat
sukujen tarinoita.
– Arvostan kotiseutukirjojen kieltä ja
kerronnan tasoa, niiden tarinallisuutta.
Näitä kirjoja tehdään usein harrastuspohjalta ja vapaaehtoistyönä, mutta huolellisemmin ja pidempään kuin monia väitöstutkimuksia, historioitsija Teemu Keskisarja perustelee lupautumistaan Vuoden
kotiseututeoksen valitsijaksi.
– Kotiseutuylpeys ja kotiseuturakkaus

julkaisuja lähteinä omissa tutkimuksissani.
Keskisarja valitsee Vuoden kotiseututeoksen Suomen Kotiseutuliiton nimittämän
palkintoraadin valikoimista finalisteista.
Raadin puheenjohtajana toimii Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo.
– On kiinnostavaa kuulla historiantutkijan huomioita ja havaintoja paikallishistoriaan painottuvasta kotiseutukirjallisuudesta
ja sen käsittelytavoista suhteessa historiaan.
Keskisarja itse käsittelee historiantutkimuksen aiheitaan usein hyvin ihmisläheisesti. Myös kotiseutukirjallisuudessa paikalliset ihmiset saavat äänen, Vanhatalo sanoo.

Tiedonjakamista

Historioitsija Teemu Keskisarja valitsee Vuoden
kotiseututeoksen 2017. Kuva: Hanna Weselius.

ovat voimavaroja. On helpompi ymmärtää
maailmaa, kun tietää, missä omat juuret
ovat.
Keskisarja on huomannut, että kotiseutujulkaisuille riittää vuodesta toiseen paljon
kysyntää ja yleisöä.
– Kotiseutukirjat ovat tarpeellista käyttökirjallisuutta. Itsekin käytän kotiseutu-

Finalistit valitaan vertailemalla ehdolla
olevien teosten ulkoasua, kuvatarjontaa,
taittoa, viimeistelyä, tekstien loogisuutta
sekä miten sisältöaines on valittu ja toimitettu. Valintaan vaikuttaa myös tarjotun
tiedon yleistettävyys sekä se, miten sisältö
sijoitetaan laajempiin kokonaisuuksiin.
– Kotiseutukirjallisuudessa on tärkeää
luotettavuus, paneutuminen ja informatiivisuus sekä paikallisten näkökulmien mukaan ottaminen. Hyvä kotiseututeos antaa
tietoa niin entisille, nykyisille kuin uusille
asukkaille, Vanhatalo kertoo.
Vuoden kotiseututeos on valittu vuodes-

ta 2009. Viime vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Päivi
Salonen valitsi Vuoden kotiseututeokseksi
Markku Salmen ja toimituskunnan teoksen
Valtatien varrelta – Tarinoita ja kuvia Leppävaarasta ja Harakasta. Vuonna 2015
Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne
Heikkilän valitsema Vuoden kotiseututeos
oli Tytti Isohookana-Asunmaan toimittama
Kello merelle soi – Kellon kylän historiaa
-teos. Vuonna 2014 valitsijana toimi kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen ja Vuoden
kotiseututeos oli Päivi Maggan ja Eija
Ojanlatvan toimittama Ealli biras – Elävä
ympäristö – Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma.
Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön valtakunnallinen keskusjärjestö ja
maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliiton yhdistysjäsenkentässä toimii yli 150 000 aktiivista kansalaista.
Kotiseutuliitto on aktiivinen paikallisuuden puolestapuhuja, joka edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskulttuurien arvostusta, kehittää ja tukee
kotiseututyötä. Kotiseutuliitto vastaa myös
seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja
tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen
korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Tutustu: www.kotiseutuliitto.fi

Kotiseutuliike vahvempi kuin vuosiin

Tykkitielle käännytään Kiertotieltä. (Kuva: Vesa Moilanen.)

Tykkitien tarina
Sirpa Ollikainen

Tyyskänniemen nimeä selventävässä kirjoituksessa mainitaan Laivalinnan ajoista
muistuttamassa olevan Tykkitie. En ole nyt
tutustunut Varkauden kaupungin nimitoimikunnan pöytäkirjoihin, mutta minulle
kerrottiin joskus tarina Tukkitien nimeämisestä. Kerron sen, koska se liittyy Laivalinnaan. Tykkitie on Kiertotien ja Huruslahdentien yhdistävä 5-tien ja Huruslahden
välissä oleva parin kilometrin mittainen tie.
Kun Suomen sodan aikana Savon prikaatin joukot joutuivat perääntymään Mikkelistä 6.–7.3.1808, niin he tulivat Laivalinnan tukikohtaan. Laivalinnassa oli nyt
kaikkiaan 625 sotilasta. Seuraavana päivänä
annettiin kaikille perääntymiskäsky käsky
suuren venäläisjoukon lähestymisen vuoksi. Mukaan otettiin 170 hevoskuormaa tavaraa, jossa oli myös tykkejä. Paikalle jäi
jälkijoukko tyhjentämään varastot ja polt-

tamaan rakennukset. Venäläiset saapuivat
poltetulle alueelle Laivalinnaan 9.3.
Suomalaisjoukot perääntyivät kohti
Kuopiota. Vaihteleva talvisää vaikeutti
matkantekoa, niin että heidän oli kevennettävä rekien kuormia. He upottivat mukana olevat tykit, Soikkanen mainitsee 2 kpl
ja Kautovaara 10 kpl, Leppävirran Paukarlahteen. Kuopion kautta sotilaat jatkoivat
perääntymistään Ouluun saakka.
Vielä ei Laivalinnaa kuitenkaan unohdettu. Venäläiset pitivät sitä tukikohtanaan
ja varastoalueenaan. Toukokuun loppupuolella Kuopiosta tulevat suomalaiset sotilaat
valtasivat Varkauden, josta venäläiset olivat
perääntyneet ilman taistelua. Venäläiset
valtasivat vielä Varkauden kesäkuun puolivälissä ilman vastustusta. Sota päättyi
17.9.1809 Haminan rauhaan.

Ministeri, emeritus valtiosihteeri Raimo
Sailas Espoosta jatkaa Suomen suurimman
kulttuurialan kansalaisjärjestön hallituksen
varapuheenjohtajana. Suomen Kotiseutuliiton hallitus päätti valinnasta kokouksessaan 3. helmikuuta. Sailas on ollut Kotiseutuliiton hallituksen jäsen vuodesta 1992 ja
varapuheenjohtaja vuodesta 2001.
Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajana toimii Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja Kirsi Moisander. Sailaksen lisäksi hallituksen jäseniä ovat dosentti Rauno
Lahtinen, historiantutkija Pia Puntanen,
kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus,
filosofian maisteri Tuula Salo ja koulutuskuntayhtymän johtaja Sampo Suihko. Valtuuston ja samalla liiton puheenjohtajana
toimii professori Janne Vilkuna ja varapuheenjohtajina filosofian maisteri, jatkoopiskelija Teppo Ylitalo ja kasvatustieteiden tohtori, rehtori Irja-Kaisa Lakkala.
Kotiseutuliiton toimihenkilöt ja luottamusjohto ovat ilolla seuranneet ja edesauttaneet Suomen Kotiseutuliiton jäsenmäärän
huikeaa kasvua viime vuosina. Paikallisuus
on pontevassa nousussa eri puolilla maatamme, ja keskusjärjestöön kuulumisen
koetaan tuovan voimaa ja tukea yksittäisen
yhdistyksen työskentelyyn. Kotiseutuliiton
jäsenyhteisöjä on jo yli 850, ja jäsenkentässä on yli 150 000 aktiivista toimijaa.
– Suuretkaan yhteiskunnalliset muutokset eivät ole heikentäneet kotiseutuliikettä,
vaan pikemminkin luoneet uusia haasteita ja
antaneet mahdollisuuksia. Todennäköisesti
myönteinen kehitys jatkuu, Sailas pohtii.
Sailas on huolissaan siitä, että historian
opetus kouluissamme on vähenemässä.
– Kansakunta, joka ei tunne historiaansa, on heikoilla. Kotiseutuliikkeen työ paikallishistorian tuntemuksen parantamisek-

si tulee näin yhä arvokkaammaksi. Paikallishistoriaan tutustumisen kautta nuoret
kiinnostuvat laajemminkin historiasta.

Osallisuus ja moninaisuus

Kotiseutu ja siellä syntyvä kotiseututyö
kaikessa moninaisuudessaan yhdistää erilaisia ihmisiä. Uusilla ja vanhoilla asukkailla, tulivat he mistä päin maailmaa tahansa,
on yksi yhdistävä asia: nykyinen kotiseutu.
Kotiseututyö kiinnittää tuohon seutuun ja
opettaa arvostamaan aluetta.
Kotiseututyön tavoite onkin pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen: tuottaa hyvinvointia ja hyvää elämää toimijoille, kokijoille ja tuleville sukupolville. Kotiseututyö –
kuten muukin vapaaehtoistyö – on ihmisille
tärkeää hyvin henkilökohtaisella tasolla ja se
vaikuttaa suoraan ihmisten hyvinvointiin.
Itsenäisyyden juhlavuonna Suomen Kotiseutuliitto tarkastelee, tukee ja tuo esille
kotiseututyötä satavuotiaassa Suomessa
etenkin osallisuuden ja lähidemokratian näkökulmasta. Lisäksi Kotiseutuliitto nostaa
esille kulttuurisesti monimuotoista Suomea
ja suomalaisuutta. Liitto haluaa korostaa
kansalaisosallisuutta myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessaan. Hyvä kansalainen
yhteisöineen on aktiivinen toimija oman elämänsä ja lähiympäristönsä kehittämisessä.
Suomen Kotiseutuliitto juhlistaa satavuotiaan Suomen kotiseutuja ja seurantaloja – yhdessä suomalaisten kanssa. Kotiseutuliiton itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmakokonaisuus Rakkaudesta kotiseutuun
selvittää kansalaiskeskusteluin mitä kotiseutu merkitsee tänä päivänä erilaisille ihmisille eri tilanteissa ja tuo esille tuhannet
seurantalot kuvin ja kertomuksin. Juhlavuoden kesä huipentuu elokuussa Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Jyväskylässä.

12

Sykkeessä-lehden blogi: www.sykkeessa.fi

Kilpapilkkijät Rantasalmelle
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Pilkinnän Suomen mestaruuksista kilpaillaan 4.
maaliskuuta Rantasalmella Kolkonjärvellä. Kilpailusta tullee
kova ja lisämausteen sille antanevat kisajärven kuuluisat
suurahvenet.
SM-pilkkiin odotetaan yli 1.500 kilpailijaa. Sitä ennen pilkittiin Kolkonjärvellä esikisa, jossa kilpailun järjestäjät kokeilivat järjestelyiden toimivuutta ja pilkkijät suomukkaiden ottihalukkuutta. Kilpailualueen rauhoitus astuu voimaan 18.2. ja se päättyy 4.3.
klo 10. Järjestäjät valvovat kilpailualuetta.
SM-pilkillä sivuilla smpilkki2017.fi voi
ilmoittautua, jos Kolkonjärvelle mielii mukaan. Sieltä saa myös runsaasti lisätietoa
niin kisavesistöstä kuin esimerkiksi majoitusmahdollisuuksista. SM-pilkillä on myös
oma FB-ryhmänsä.
SM-pilkin kilpailukeskus ja -toimisto
löytyvät Lomakylä Kuus-Hukkalasta osoitteesta Kuushukkalantie 254, 51940 Härkälä, Rantasalmi. Paikalla on myös useita kalastusvälinefirmoja kattavine valikoimineen. Pilkinnästä kiinnostuneiden kannattaa poiketa paikan päälle kisatunnelmia
katsastamaan ja kisa-aamuna pientä lisämaksua vastaan pystyy vielä ilmoittautumaan mukaan mitalitaistoonkin. Kilpailuaika kaikissa sarjoissa on klo 10–14.
Kilpailussa noudatetaan Suomen Vapaaajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) hyväksymiä SM-pilkin sääntöjä, jotka löytyvät
SVK:n sivuilta (vapaa-ajankalastaja.fi).
SVK pyytää kilpailijoita kiinnittämään erityisesti huomiota saaliskalojen oikeaan käsittelyyn ja suosittelee niiden välitöntä tappamista ennen talteenottoa.

Lapsia ja nuoria
harrastuksen pariin

SVK:n hallituksen jäsen Jaakko Ikonen
toteaa, että mikään ei ole muuttunut.
– Aina on suositus, että kalat tapetaan
välittömästi. Viime kädessä kyseessä on kalastajan henkilökohtainen vastuu, sanoo
Ikonen, jonka mukaan SVK:n puolelta toivotaan, että SM-pilkkikisoihin tulisi parituhatta pilkkijää 4.3.
Meillä Suomessa oli valtava kalastuskulttuuri puoli vuosisataa sitten – perinneketjut ovat päässeet katkeamaan. Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on
tehnyt pontevasti työtä ja järjestön nelivuotisessa strategiassa on kärkiasiana lasten,
nuorten ja perheiden parissa tehtävä työ.

Kilpailun varajohtaja Tapani Kurki on kilpaillut
PM- ja MM-kisoissa. Kolkonjärven hän sanoo
olevan haastava kilpailualue.

– Nyt on ongelmana, että jos perheessä ei
harrasteta kalastusta, niin on aika vaikeaa
yksittäisen nuoren löytää kalastusharrastuksen pariin. Viime vuosina asiaan on panostettu niin, että nykyisellään on 16 kalastuksenohjaaja, kun aiemmin heitä oli seitsemän. Tänä vuonna pyritään saamaan kalastuksenohjaajia lisää ja että heitä olisi parikymmentä, toteaa SVK:n hallituksen jäsen Jaakko Ikonen, jonka mukaan tehty työ
on tuottanut tulosta. Viime vuonna kalastusharrastukseen pariin oli tavoitettu n.
46.000 uutta lasta ja nuorta.
SM Pilkki 2017:n kilpailun varajohtaja
Tapani Kurki sanoo Kolkonjärven olevan
haasteellinen järvi, joka on erilainen verrattuna aiempiin SM-pilkkikisoihin.
– Kolkonjärvi on kirkas ja on isoa ahventa,
jotka kulkevat muikkujen ja kuoreiden perässä. Nyt on SM-kisassa voittomahdollisuus
monella, koska kyseessä on sellainen alue, että
tuurikin tulee mukaan. Ja voittaja voi tulla
ihan mistä päin Suomea vaan, toteaa kilpailun
varajohtaja Kurki ja arvelee, että SM-voitto
tulee ehkä kahdeksan kilon ahvensaaliilla
neljä tuntia kestävän kilpailun aikana.
Kolkonjärven SM-pilkin järjestelyistä
vastaavat Savonlinnan Urheilukalastajat ja
VaPa Varkaus, yhteistyössä Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin muiden jäsenseurojen ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kanssa.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä
neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön
mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaaajankalastajapiirin 525 seurassa toimii yhteensä noin 40 000 kalastuksen harrastajaa.

Puurtilassa pilkitään
Viime vuoden tapaan järjestetään Puurtilan
Pilkki -tapahtuma – nyt toista kertaa – lauantaina 11.3. Onginta-aikaa on klo 10–13 ja
paikkana Puurtilanlahti, tien molemmin
puolin.
Kun yleensä pilkkikilpailuissa on miesten ja naisten sarjat, niin Puurtilan Pilkin

tavoitteena on saada lapsia, nuoria ja perheitä harrastuksen pariin. Myös sellaisia
henkilöitä, jotka eivät ole aiemmin pilkkimistä harrastaneet – pääsemään sisään lajiin.
Puurtilan Pilkki-tapahtuman järjestää
Puurtilan Vetomiehet. Tapahtumasta on
tarkoitus tehdä jatkuva perinne.
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Jaakon
pilkki
Vesanto 25.2.201 7. Ilmoittautuminen
klo 9–1 0, pilkkiaika 1 0–1 3.
Makkaranpaistoa, kahvia ja pullaa.
Yhdistyksen arpajaiset, joissa
pääpalkintona mökkiviikonloppu.
Ajankohtaiset ja päivänpolttavat asiat.
Vapaata keskustelua ja yhdessäoloa.
Puurtilan kevätpilkki

Sunnuntaina 11.3.2017,
kokoontumispaikka Mastokuja 4.
Osallistumismaksu 5 €,
perhe-osallistumismaksu 10 €.
Sarjat: Miehet, Naiset ja Lapset (1–18 v).
Hienot palkinnot – kaikki lapset palkitaan.
Järjestäjä: Puurtilan Vetomiehet Ry.
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Hukka-Pallon junnujoukkueet jatkokarsintoihin

Täältä tullaan ja
reikäpallo
lentää. Kuva
tiistai-illan 14.2.
harjoituksista
Varkauden
liikuntatalolla.

Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Hukka-Pallon B-poikien ja C-poikien joukkueilla on ollut salibandyssa todella hyvä
pelikausi. C-junioreiden joukkue on jo varmistanut voiton kuuden joukkueen sarjassa. B-junioreiden joukkue on kahdeksan
joukkueen sarjassaan sijoittunut toiseksi. Cjunnuilla on vielä kotiturnaus Varkauden
liikuntatalolla lauantaina 25.2. mutta sarjavoitto on jo tässä vaiheessa varmistunut.
– Hyvin on kausi mennyt. Nyt on kotiturnauksen jälkeen vuorossa valtakunnalliset jatkokarsinnat 18.–19.3. ja tuolloin vastaavien sarjojen voittajat ympäri Suomea
ovat pelaamassa paikasta divarikarsintoihin
ja siitä eteenpäin – aina Suomenmestaruuteen saakka – polku on avoin, sanoo C-poikien vastuuvalmentaja Antti Rosenberg.
Hukka-Pallon B-pojilla on seuraavaksi
myös jatkokarsintaottelut, jotka pelataan
Vierumäellä 5.3.
– Pojat asettivat tavoitteen neljän parhaan joukkoon ja pääsyn ylemmän jatkosarjan turnaukseen. Tuloksellisesti ja pelillisesti kausi on ollut todella hyvä ja nyt
joukkueella on mahdollisuus lähteä tavoittelemaan sarjanousua ensi kautta ajatellen,
toteaa B-poikien vastuuvalmentaja Samuli
Laitinen.
– Joukkueen pelaamisen taso on noussut
jatkuvasti ja joukkue on pystynyt haastamaan sellaisia joukkueita, joita vastaan aiemmin ei ole pystytty pelaamaan niin hyvin
kuin nyt. Tällä kaudella on hyvää ollut myös

se, että B-pojat ja C-pojat ovat pystyneet
harjoittelemaan kolmesti viikossa – kun
yhdistettiin harjoitusvuorot.
Samuli Laitinen myös kertoo, että osa
joukkueen pojista on harjoitellut myös kesäkauden kohtuullisen tunnollisesti ja ovat
olleet huippuvireessä koko pelikauden.
– Iso juttu on ollut myös se, että meillä on
nyt kaksi huippumaalivahtia. Rinnakkaisedustuksella Hukka-Pallon riveihin tuli maalivahdiksi VarTa:sta Tomi Sutinen, joka
vuorotellen pelaa maalivahtina Juhani Järveläisen kanssa. Pojat sopivat keskenään,
kumpi pelaa milloinkin. Meidän sarjoista
parempia maalivahteja ei löydy. Näihin
maalivahteihin kenttäpelaajat voivat luottaa.
Vaikka pelilliset tavoitteet ovat monesti
esille nostettuina, niin Samuli Laitisen
mielestä kaikkein tärkeintä on poikien
viihtyminen yhdessä pelikentällä.
– Pojat ovat todella kovakuntoisia kavereita ja tykkäävät pitää kivaa yhdessä. Tietty osa joukkueesta on ollut kasassa HukkaPallon junioritoiminnan alkuajoista lähtien
– pelit on aloitettu jo alakouluiässä. Monessakaan muussa tämän kokoisessa kaupungissa tällaista ei välttämättä ole saatu aikaiseksi, sanoo Samuli ja jatkaa, että pojat ovat
kulkeneet pitkän siivun hyvän liikuntaharrastuksen parissa. Myös Antti Rosenbergin
mukaan C-junnujen joukkueessa on mukana poikia, jotka ovat pelanneet yhdessä jo
puolenkymmenen vuoden ajan.

Kaupunkiaarteen

Metsästys
Tunnistatko tämän paikan?

Lähetä arvauksesi: Ahlströminkatu 10 B,
78250 Varkaus. Tai sähköpostitse:
toimitus@sykkeessa.fi
Vastanneiden kesken arvomme
ulkoilutakin Sykkeessä-painatuksella!
Edellisen kilpailun voittajille on
ilmoitettu.

Onnea aarteenmetsästykseen!
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Ihmisiä liikkeessä
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Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

”Juostaan piä kolomantena jalakana. On pakko pysähtyä ja ottoo järki kätteen. Onko meillä siveellistä oikeutta jo keski-ikäisenä antaa
kehomme veltostua ja sielumme sen mukana?”
Kysymykset tulivat esille, kun Voimisteluseura Hämyn kehittämästä järkiperäisestä työpaikkavoimisteluohjelmasta lyhyen
demonstraation esitti voimisteluryhmä
Naaravat Nakit. Työpaikkavoimisteluohjelman kerrottiin soveltuvan sellaisenaan suoritettavaksi työpaikalla tai sen välittömässä
läheisyydessä – itsekseen salaa tai julkisesti.
Ohjelmaesityksen yhteydessä myös kerrottiin, että ruumiillinen joustavuus luo
hengenvapautumista aineenvallasta, se luo
terästä ja tarmoa työhön ja toimintaan –
ikään ja sukupuoleen katsomatta.
Edellä kerrottu oli yksi esimerkki siitä,
miten liikunta ja kulttuuri lyövät ansiokkaasti kättä myös humoristisesti. Kyseessä oli
professori Hannu Itkosen 60-vuotisjuhlaseminaari Warkaus-salissa, jossa seminaarin
otsikkona oli ”Ihmisiä liikkeessä”. Kutsun
mukaan seminaarin tavoitteena oli jäljittää
kulttuurin ja yhteiskunnan muutosta tutkijapuheenvuoroin ja kulttuuriesityksin. Koska ihmisten liike merkitsee niin yksilöiden
kiinnittymistä yhteiskuntaan elämänkulun
eri vaiheissa kuin yhteisöllistä toimintaa.
Hienoja puheenvuoroja ja kulttuuriesityksiä kuultiin. Myös todettiin, että liike voi
olla hyvin monenlaista – se voi olla liikkumista, muuttoliikettä ja liikuttumista.
– On hyvä liikkua sanan kaikessa merkityksessä, siteerasi Pentti Haanpään vuonna
1936 kirjoittamia sanoja päivänsankari
Hannu Itkonen, jolle seminaarin yhteydessä paljastui ”pommi” positiivisessa mielessä. Perheen tytär, teatterintekijä Vilja Itkonen oli koonnut vierustalleen mittavan joukon ihmisiä työstämään teoksen nimeltään

Seminaarin yhteydessä julkistettiin teos ”Kansalainen Hane”. Professori Hannu Itkonen sai
kirjoittaa nimensä ja tervehdyksen lukuisiin kirjoihin. Tässä vuorossa on varkautelaislähtöinen
professori Pentti Maljojoki.

”Kansalainen Hane”, alaotsikkonaan ”Ihmisen kokoisia tarinoita”. Kirja julkistettiin
seminaarin yhteydessä ja kirjan toimittaja
Vilja Itkonen totesi kirjankansien väliin tiivistyneen uskomatonta energiaa.

Vahvuudet käyttöön

Varkauden Tarmon järjestämä seminaari pidettiin Lauri Viidan 100-vuotissyntymäpäivänä ja Viidan tekstejä myös kuultiin. Varkauden Tarmon puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Semi muisteli vaikuttavaa tilaisuutta vuodelta 1973, jolloin Kuoppakankaan koulun lausuntaillassa Veikko Sinisalo
lausui Lauri Viidan tekstin ”Betonimylläri”.
– Se teki aloittelevaan urheilijaan erittäin
suuren vaikutuksen, sanoi Semi, jonka mielestä on hyvä käydä keskustelua liikunnan tilanteesta tänään, kun ihmisten eriarvoisuus on
uudelleen lähtenyt kasvuun myös liikunta- ja
kulttuuriharrastusten mahdollisuuksissa.

1/2017 | 18. helmikuuta 2017
– Tiedossa on, että kutsuntaikäisten
nuorten yleiskunto on laskenut. Sama koskee myös yksin jääneitä ihmisiä – niin nuoria aikuisia kuin vanhuksia. Näinkö historia
toistaa itseään ja taantuman tultua itsekkyys
kasvaa ja heikompiosaiset jäävät syrjään, kysyi Semi ja muistutti, että urheiluseuratoiminta on kasvatustoimintaa, mikä mahdollistaa hyvän ja turvallisen kasvuympäristön
nuorille matkalla eteenpäin elämässä.
Varkauden kaupungin tervehdyksen seminaariin tuonut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki kyseli, mitä itse
kukin voimme tehdä vahvoista juuristamme ja vahvuuksistamme lähtien enemmän
ihmisten ja kaupungin hyvinvoinnin eteen.
– Varkautelaistaustaisten kansallisten
vaikuttajien työ on koottava mukaan alueemme edunvalvontaan ja samalla tukemaan
hankkeittemme sekä elinkeinopolitiikan
vahvistamista. Entistä ratkaisevampaa on
varmistaa, että Varkaus löytyy kartoista ja sen
kansallisesti tärkeä osaaminen ja teollisuus
turvataan vahvemmalla framille menolla.
Rajamäki myös toi esille, että maamme itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan liittyen on
löydettävä toimijoilta voimavaroja, että vihdoin kirjoitettaisiin avoimesti Varkauden
kevään 1918 tapahtumat niin, että ne olisivat
edes jollakin tavalla vertauksellisesti käsiteltävissä Tampere 1918 -teeman rinnalla.
– Tämä on mielestäni myös Varkauden
toimijoiden kulttuurin, historian ja tulevaisuuden yhteinen haaste. Tähän on valmiutta myös maakuntaliiton ja kaupungin
puolella katsoa tapaa, jolla voidaan edetä.

Musiikkia, runoutta, liikutusta…

Puheenvuorot olivat tietämystä paikallistasolta ja yliopistomaailmasta. Kulttuurintekijät Kari Huttunen ja Jukka Itkonen veivät musiikkiesityksillään Kommilan tunnelmiin ja otsikolla ”Veljesten Varkaus” toimituspäällikkö Antti Aho aikamatkalle

Kari Huttunen
ja Jukka Itkonen
siivittivät
musiikin voimin
ajatukset
Kommilan
tunnelmiin.
Voimisteluseura Hämyn voimisteluryhmä
Naaravat Nakit
ilahdutti seminaariväkeä
maanläheisellä
työpaikka-voimistelullaan.
Kuvassa on
meneillään ”Ilimalypsy”. Liikkeen tarkoitus
on rentouttaa
istumalihakset
ja avata aistit.

Kommilan ja Varkauden paikallishistoriaan.
Dosentti Arto Nevala heitti ajatuksia pohdittavaksi järjestöjen paikallisuudesta, alueellisuudesta, kansallisuudesta ja kansainvälisyydestä. Nevalan mielestä järjestöjen tapahtumissa ovat olleet läsnä monet kulttuurielementit ja vähintäänkin 80-luvulle saakka
olennaisina toimintamuotoina kasvattaminen, sosiaalistuminen ja yhteisöllisyys.
Nevalan mukaan yhteiskunnan muutokset vaikuttavat myös järjestökenttään.
– On siirrytty jatkuvan muutoksen kauteen – mikään ei ole kovin pysyvää ja pitkään
entisellään. Järjestökenttä on pirstaloitunut,
on entistä heterogeenisempi ja erilaisia toimijoita on entistä enemmän, sanoi Nevala,
jonka mielestä järjestökentän erityyppinen
tallentaminen jälkipolville on keskeinen asia.
Hän myös toi esille, että Varkauden Tarmo
on kenties yksi Suomen tutkituimpia seuroja.
”Ystävän laulu” – tulkinnassa näyttelijä
Lotta Vaattovaara ja flyygelin äärellä tutkijatohtori Mikko Simula – taide ja tiede paiskasivat kättä. Ja runoutta professori emeritus
Lauri Laakson tulkitsemana. Itkosten suvun vaiheita toi esille professori emeritus
Tapio Hämynen, ”Liikutus”-teemasta puhui professori emeritus Seppo Knuuttila ja
urheiluselostuksen sukupolvista Martti Jukolasta lähtien tutkijatohtori Antti Laine.
Urheiluseurojen haasteista kertoi dosentti Kalervo Ilmanen ja vanhemmuudesta sekä
lastenkasvatuksesta psykologian tohtori
Merja Korhonen. Heidän puheenvuoroistaan otteita erillisissä jutuissa ohessa.
Taukoineen reilun viiden tunnin mittainen seminaari oli todella saanut ihmiset
liikkeelle, tulemaan seminaariin, ja seminaarin sisältö sai myös mielen liikkeeseen ja
pohdintoihin. Seminaarinohjelmaan tervehdyksiä toivat Euroopan liikuntasosiologijärjestön pääsihteeri Hanna Vehmas,
TUL:n puheenjohtaja Kimmo Suomi ja Itkosen sukukunnan hallitus.
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Kasvatuskulttuuri osa yhteiskunnallista toimintaympäristöä
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Kaikki olemme kotoisin jostakin aikakaudesta. Miten on tänään – onko lapsen tahto
aikuisen taskussa vai ovatko lapset saaneet
vallan? Asiaa pohdiskeltiin Hannu Itkosen
60-vuotisjuhlaseminaarissa ja aiheesta oli
puhumassa varhaiskasvatuksen asiantuntija, psykologian tohtori Merja Korhonen.
– Kasvatuskulttuurin muutoksella on
monia yhteyksiä myös siihen, miten lapsuus
on muuttunut. On siirrytty kuri- ja tottelevaisuuskulttuurista keskustelu- ja neuvottelukulttuuriin. Nykyisen sopimuksen voi kiteyttää ajatukseen, että lasta on vähintäänkin kuultava ja kuunneltava häntä itseään
koskevissa asioissa – tämä periaate on kirjoitettu lainsäädäntöön ja on monissa muissakin sopimuksissa julki lausuttu, sanoi
Korhonen, jonka mukaan ainakin 50-luvulla syntyneiden lasten tahto oli aina rippikouluikään saakka ”vanhemman taskussa”.
Hän myös ihmetteli ja ihasteli nykytilanteessa sitä, millaisella pieteetillä ja rakkaudella nykylapsia usein kohdellaan ja suurella osalla suomalaisista lapsista menee hyvin.
– Mutta myös tiedetään, että on lapsia,
jotka ovat tuuliajolla tappion maisemissa
eikä tilanne ole niin auvoinen kuin mihin
kiintymysvanhemmuus pyrkii. Usein syitä ja
selityksiä lasten pahoinvoinnille, levottomuudelle tai muille ongelmille haetaan siitä,
että perheessä ei enää kasvateta lapsia. Aikuiset eivät enää uskalla asettaa rajoja tai on
jotakin muuta, jota perheissä tehdään väärin.
– Olen kuitenkin siihen tulokseen, että
on älyllistä laiskuutta tyytyä näihin selityksiin. On vähintäänkin syytä yrittää miettiä,
mistä muutos johtuu. Perheen ja kotikasvatuksen kysymykset eivät koskaan ole synty-

reni aikuisten ylemmyys ja itsestään selvä
auktoriteetti, joka oli useimmilla aikuisilla
menneinä vuosikymmeninä.
– Mihin hävisi arvovalta, jota kasvattaja
yleensä tarvitsee, jos haluaa vaikuttaa lapsiin
ja nuoriin? Miten saataisiin rikastettua kuvaa, jossa syyttävä sormi osoittaa vanhempia?
En ole lainkaan vapauttamassa vanhempia
kasvatusvastuusta, mutta mihin kasvatuskulttuurin muutos liittyy, hän kysyi.
Ennen vanhaan lapset ottivat monia
asioita aikuisilta, mutta nykyisellään Korhosen mukaan oppimisensuunta ei yksiselitteisesti ole aikuisilta lapsille. Oppimisessa on korostunut molemminpuolisuus ja me
aikuiset joudumme monesti nyky-yhteiskunnassa kysymään ja pyytämään apua
meitä nuoremmilta – erityisesti niissä
asioissa, joita kilpailukykyä korostava yhteiskunta pitää arvossaan.
Korhosen mielestä ratkaisevana tekijä
keskustelevaan ja neuvottelevaan kasvatukseen liittyy siihen, että tieto lapsen kehityksestä on tarkentunut ratkaisevasti.
– Nykyistä, sensitiivisempää kasvatusotetta on kuvattu epäröiväksi kasvatukseksi
Psykologian tohtori Merja Korhonen toi esille näkökulmia ja aikuisten roolia lastenkasvatuksessa. siksi, että jotkut vanhemmat ylitulkitsevat
tiedon, että lapsen huono kohtelu voi aineet perheen sisällä vaan ne ovat aina osa heuttaa lapselle traumoja. Eivätkä ehkä traulaajempaa yhteiskunnallista toimintaym- mantuottamisen pelossa tai muuten – ehkä
päristöä, totesi Korhonen puhuessaan ai- oman jaksamisensa tai muiden syiden vuokkuisten yhteiskunnan ja poliittisen eliitin si – pysty tai osaa toimia jäsentyneesti ja lashuolestuneisuudesta lapsista ja nuorista.
ta ohjaten. Osittain kysymys on siitä, että
vallitsee aikamoinen epäselvyys siitä, millaiOppimisensuunta
seen yhteiskuntaan lapsia kasvatetaan.
Psykologian tohtori Merja Korhosella on
usean vuoden ajan ollut kiinnostuksen Rajat ja rakkaus
kohteena syiden jäljittäminen – mihin mu- Kiintymyssuhdeteorian osalta Korhonen

totesi, ettei hän voi ymmärtää sen saamaa
valta-asemaa ja sitä, että kaikki lapsiin liittyvät ongelmat jotenkin kiedotaan kiintymykseen ja vuorovaikutukseen.
– Oma teesini on, että lapsuus on vaarassa psykologisoitua – kun sen pitäisi polarisoitua. Pitäisi nähdä monia muita asioita,
jotka vaikuttavat lasten ja perheiden elämään. Kiintymysvanhemmuuden keskeinen pyrkimys on se, että pyritään vastaamaan lapsen tarpeisiin oikein ja oikea-aikaisesti. Saamanaikaisesti eletään maailmassa, jossa on huomattava määrä kaikenlaista houkuttavaa ja koukuttavaa.
Korhosen mukaan ”Rajat ja rakkaus”
-teema on mantra, joka ei ole kovin hyödyllinen niiden vanhempien näkökulmasta,
joilla jo on ongelmia lasten kanssa.
– Rajojen asettaminen ja rakastaminen samanaikaisesti on melkoinen temppu. Siihen
pystyy, jos asiat ovat myönteisellä tolalla, hän
sanoi ja kysyi, että onko käynyt niin, että lapset ovat saaneet vallan.Voiko ajatella, että
asiat pitäisi saada kääntymään päälaelleen?
– Olisi suurta vääryyttä ajatella, että lapset olisivat vieneet vallan yhteiskunnassa.
Vaikka suhteet ovat tasavertaistuneet, niin
hyvin selvästi on nähtävissä, että lapsuuden
ja nuoruuden ajalla aletaan jakaa resursseja
yhteiskunnassa. Eikä poliittisessa päätöksenteossa näytä tieto lapsen kehityksen
edellytyksistä tuottavan päätöksiä.
– Monet tutkijat ovat puhuneet rakenteellisesta välinpitämättömyydestä. Meillä
on riittävästi tietoa, mutta päätöksentekomekanismit toimivat niin, että tiedon voi
jättää noteeraamatta, psykologian tohtori
Merja Korhonen totesi.

Kansalaistoiminta kärsii kuntapalvelujen heikentyessä
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Kun lapset ja nuoret tulevat murrosikään,
tapahtuu dramaattinen pudotus harrastuksessa urheiluseuroissa. Toisaalta on positiivista, että seuroissa urheilevat harrastavat
omaehtoisesti ja etsivät omanlaistansa.
– Käsitys, että nuoret ja varhaisnuoret
eivät liiku, se ei välttämättä pidä paikkaansa. Nuoret siirtyvät omaehtoisesti liikkumaan – vaikka skeittaamaan, harrastamaan
rullaluistelua, parkouria tai jotakin muuta
nuorisokulttuurista lajia. Se on lohdullinen
tieto, totesi Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitoksen johtaja, dosentti Kalervo Ilmanen Hannu Itkosen 60-vuotisseminaarissa Warkaus-salissa. Hän puhui
urheiluseurojen haasteista, myös ongelmista ja ikävistäkin seikoista urheiluseuratyön
tulevaisuudessa – tuoden julki tutkimusten
tuloksia.
Ilmasen puheenvuoron huolenaiheina oli
nuorten kaikkoaminen seuroista, seuratoiminnan kaupallistuminen ja ammattimaistuminen sekä kuntien liikuntatoimien alasajot. Dosentti Kalervo Ilmanen herätteli kuulijat
– Seuroissa niin varhain lajierikoistutaan pohtimaan urheiluseurojen haasteita ja myös
eli mennään yhteen lajiin – se tietyllä taval- liikunnan roolia nyky-yhteiskunnassa.
la karkottaa nuoret, jotka eivät löydä paikkaansa. Seuroissa on ns. systeemimaailma ja
ollaan orientoitu kilpailuun ja menestysha-

kuisuuteen. Tässä ei lasten ja nuorten elämä
ja arki kohtaa. Olisi oltava tarjolla monia erilaisia vaihtoehtoja ja tapoja tulla urheilijaksi.
– Nuorten ääni ei kuulu seuroissa. Nuoret haluavat osallistaa itsensä seuratekemisen kulttuuriin ja olla mukana tekemässä.
Seuraorganisaatiot eivät osaa, tiedä tai ymmärrä sitä, millä tavalla nuoret saataisiin
mukaan.

Ihmiset syrjäytetään

Seuratoiminnan kaupallistumisen myötä
voidaan Ilmasen mukaan menettää paljon
asioita.
– Nyt kuvitellaan, että ammattimaisuus
tarkoittaa aina rahaa ja palkkaa. Ei ymmärretä, että 1920-luvulla tehtiin paljon ammattimaisemmin ja osaavammin nuorisotyötä ja
urheiluseuratyötä kuin tänä päivänä tehdään
palkalla, sanoi Ilmanen, jonka mielestä seuratoiminnassa tulisi palata jäsenyys-nimikkeeseen eikä puhua asiakkuudesta.
– Jäsenyys on aina enemmän kuin asiakkuus – ja sitä nuoretkin haluavat. Ja myös
aikuiset haluavat nähdä kasvatuksena lasten
ja nuorten urheilun.
Kilpailusta puhuttaessa Ilmanen totesi,
että koko yhteiskuntahan on pelkkää kil-

pailua.
– Ihmiset ajetaan oravanpyörään, jossa
juostaan itsensä hengiltä. He, jotka siitä putoavat, syrjäytetään – yhteiskunta syrjäyttää
heidät. Jos edes urheiluseurat pystyisivät
pitämään heidät.
Dosentti Kalervo Ilmasen esitys oli hyvin kriittistä puhetta urheilusta – tutkimuksien pohjalta.
– Kun kunnalliset palvelut heikkenevät,
niin samanaikaisesti menee kansalaistoiminta alas. Seurojen edellytykset heikkenevät, kunnat eivät tarjoa salivuoroja ja tukipalveluja, ei avustuksia. Palvelujärjestelmä,
jossa ostetaan kuihtuvalta seuralta palvelut,
se ei ole ratkaisu – yksityistäminen ei pelasta.
Ilmanen myös kysyi, miten saadaan suomalaiset lapset ja nuoret pysymään urheiluseuroissa. Ja miten saadaan maahanmuuttajanuoret sekä vähävaraisten perheiden, yksinhuoltajien ja työttömien perheiden lapset ja nuoret seuroihin.
– Tänä päivänä seuroissa on vain ylemmän keskiluokan ja hyvin toimeentulevien
perheiden lapsia ja nuoria. Seuratoiminnassa pitää löytää yhteisöllisyys – ei pelkkää
urheilua ja pärjäämistä urheiluseurana, vaan
myös nuorisotyötä ja kulttuuria, hän sanoi.
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Varkauden kampus modernisoituu
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Savon koulutuskuntayhtymän tavoitteena
on tulevaisuudessakin, että Varkaudessa
tarjotaan alueen koulutustarpeita vastaavaa
koulutusta vetovoimissa, moderneissa ja
hyvissä tiloissa. Samaten se, että työ eri sidosryhmien kanssa toimii hyvin. Kuntayhtymä haluaa olla myös työnantajana houkutteleva ja hyvässä kunnossa – panostaen
henkilöstöön – osaamiseen, hyvinvointiin,
kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
– Varkauden kampuksella on alkamassa
monia isoja asioita. Tiloihin liittyen merkittävä osa nykyisistä tiloista tullaan purkamaan
pois, osa tiloista peruskorjataan ja rakennetaan kokonaan uusia tiloja. Huonokuntoisimmat ja vanhimmat tilat poistuvat käytöstä, tontille tulee uutta rakentamista ja tontin
toimivuus saadaan nykyistä paremmaksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että lukio ja ammatillinen koulutus muodostaa Varkaudessa hyvän
kokonaisuuden, totesi Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve kertoessaan
kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.
Käytännössä koko oppilaitosympäristö
uudistuu vastaamaan tulevaisuuden tarpeita modernisoimalla ja uudistamalla koko
kiinteistökanta. Toimenpiteitä on jo tehty ja
jatkuu tämän vuoden. Vuodenvaihteen tietämillä tarkoituksena on käynnistää isomman investoinnin rakennustoimenpiteet
siten, että syksyllä Varkauden kampuksella
Osmajoentien varrella on täysin uudistetut
opetustilat, joilla korvataan alueen vanhimmat rakennukset. Tilankäyttö tehostuu – in-

Varkauden näkökulmasta summattuna – meille
on hyvä tulla opiskelemaan, opiskelijapalaute
on erittäin hyvää ja meiltä työllistyy hyvin. Ja nyt
uudistetaan toimitiloja vastaamaan
tulevaisuuden haasteita ja koulutuksia, joilla on
aluetalouteen keskeinen merkitys, totesi Savon
koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

vestointien jälkeen tilojen kokonaismäärä
kampuksella on n. 11.000 neliötä. Kokonaisuutena investointien arvo on n. 10 miljoonaa euroa. Rakentamistyötä toteutetaan toimivan oppilaitoksen ytimessä ja opetus jatkuu laadukkaana koko rakentamisen ajan.
Tilat on suunniteltu palvelemaan monia
toimintatarpeita. Rakennukset ovat kiinni
toisissaan ja rakennusten välillä on sisäyhteys.
Opiskeluympäristö tarkoittaa, että Varkauden kampuksella on lukiossa ja toisen
asteen koulutuksessa eli Savon ammatti- ja
aikuisopistossa yhteensä n. 1.300 opiskelijaa, tästä lukion osuus on n. 300. Kyseessä
on todella iso koulutusyksikkö, sillä Varkaus pelkästään on isompi kuin moni suomalainen toisen asteen kouluttaja kokonaisuudessaan.

Sykkeessä-lehden blogi: www.sykkeessa.fi
– Kampus on vetovoimatekijä ja tärkeimpänä tehtävänä on tarjota laadukasta
koulutusta, joka vastaa alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Vuorovaikutusta kehitetään
koko ajan. Se on opetuksen kehittämistä,
opetuspuitteiden kehittämistä ja myös yhä
tiivistyvää yhteistyötä elinkeino- ja työelämän kanssa, koska työpaikalla tapahtuva
oppiminen lisääntyy opetuksessa koko ajan,
totesi Helve, jonka mukaan kilpailua ei
käydä samoista opiskelijoista ammattikorkeakoulun kanssa.
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– Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta
siirrytään työelämään tai jatkokoulutukseen –
ammattikorkeakouluun tai yliopistoihin.
Kevään yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin on 21.2.–14.3. Savon
koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki
Helve toivoi, että peruskoulun päättävä ikäluokka hakeutuisi jatko-opiskeluun.
– On kaikkein pahinta, jos peruskoulun
jälkeen ei haeta mihinkään.
Heikki Helve äänihaastattelussa:

sykkeessa.fi/radio

Savon koulutuskuntayhtymä
organisaatiouudistukseen
Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) aloittaa organisaatiouudistuksen, jonka tavoitteena on vastata koulutusreformin ja valtion
rahoituksen leikkausten tuomiin vaatimuksiin. Organisaatiouudistuksella on
kestävä vaikutus tulevissa muutoksissa eikä
uudistus johda henkilöstön irtisanomisiin.
Nykyiset koulutuspalvelut ja työelämäpalvelut yhdistetään ja niissä työskentelevästä henkilöstöstä muodostetaan kunkin
koulutusalan monipuoliset osaamispoolit.
Niiden avulla pystytään vastaamaan nuorisokuin aikuisopiskelijoiden sekä työnantajien
monipuolisin tarpeisiin nykyistä laajemmin
ja hyödyntämään tehokkaasti käytettävissä
olevaa monipuolista välineistöä ja tiloja. Organisaatiouudistus ei johda irtisanomisiin.
Organisaatiouudistuksen kohteena olevilla tulosalueilla työskentelee 640 henkilöä
ja niiden vuoden 2016 toimintakulut olivat

51,9 miljoonaa euroa. Yksityiskohtainen
esitys uudeksi organisaatioksi ja esimiehinä
toimivista henkilöistä tulee valmistumaan
30.4.2017 mennessä, jotta vuoden 2018 toiminnan suunnittelu voidaan toteuttaa tulevien vastuussa olevien henkilöiden toimesta.
Uudistuksen avulla lisätään henkilöstön
kokonaisvaltaista hyödyntämistä muuttuvassa tilanteessa, tehostamaan resurssien
(tilat, laitteet, materiaalit) käyttöä, lisäämään työpaikalla tapahtuvan oppimisen
määrää, parantaa johtamisjärjestelmää, tehostamaan henkilöstön koulutusta sekä
edistämään työhyvinvointia. Varkauden lukiotoiminta säilyy nykyisen kaltaisena.
Savon koulutuskuntayhtymä on maakunnallinen, monialainen ja eri koulutusmuodot sisältävä nuorten ja aikuisten koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. Se ylläpitää Savon
ammatti- ja aikuisopistoa, Savon oppisopimuskeskusta ja Varkauden lukiota.
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Laatu, kustannustehokkuus
ja yrittäjäystävällisyys
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Varkauden kaupunki työstää vauhdilla
hankintastrategiaansa, tavoitteena on saada
se valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä
ja sittemmin kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Uusi hankintalaki astui voimaan
tämän vuoden alussa.
– Hankintastrategiaa tarvitaan ennen
kaikkea siksi, että Varkaudessa ei varsinaista
hankintastrategiaa ole ollut olemassa. Hankinnat ovat tavallaan olleet hajallaan, toimialat ovat pääsääntöisesti vastanneet itse hankinnoista, mutta kokonaisvastuu, seuranta ja
vaikuttavuus ovat puuttuneet, sanoi Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari järjestyksessään toista kertaa Varkaudessa pidettyjen Hankintatreffien yhteydessä.
Uuden hankintalain mukaan isot hankinnat pitää jakaa osiin ja täten antaa eri tavalla mahdollisuuksia pk-yrityksille.
– Olemme tietoisesti lähteneet siitä, että
hyvää yhteistyötä tehdään pk-yrittäjien ja
kaikkien yrittäjien kanssa. Osittain hankintastrategian laatiminen liittyy yhteistyön
korostamiseen. Ymmärretään, että hankinnoilla on iso merkitys pk-yrityksille, mutta
on merkitystä tavallaan myös kaupungin
elinvoimalle ja ylipäätään on elinkeinoelämän kehittymisen kannalta tärkeä asia, sanoi
kaupunginjohtaja, jonka mukaan hankintastrategiaprosessin laatimisen yhteydessä
yrittäjäyhdistys on aktiivisesti mukana.
Tsuparin mielestä hankintastrategian

Kaupunginjohtaja Hannu Tsupari kertoi
Varkauden kaupungin hankintalinjauksista.
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– Toivottavasti palvelustrategian tekemiseen päästään syksyllä. Luulen, että hankintastrategian ja palvelustrategian yhteisvaikutus olisi kaikkein paras ja tavoiteltavinta, sanoi Tsupari, jonka mielestä näin
saataisiin selkeä linjaus palvelun tuottamisesta omana toimintona, ostoina yrityksiltä
tai kolmannelta sektorilta.

– Se ohjaa käytännön työtä ja kun mittarit ja seuranta ovat kunnossa, niin se takaa,
että toimintaa, kustannuksia ja palvelulaatua
pystytään seuraamaan. Uskon, että tällä tavalla saadaan kuntalaisille parasta palvelua.
Kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin
äänihaastattelu: sykkeessa.fi/radio

Pohjois-Savossa sparrataan taas

keskiössä on se, että pitää pystyä turvaamaan hankintojen laatu ja kustannustehokkuus, mutta keskeistä on myös hankintojen
yrittäjäystävällisyys. Ja se, että myös poliittisen ja virkamiesjohdon on sitouduttava
hankintoihin.
Kaupunginjohtaja Tsuparin mukaan tavoitteena on saada hankintastrategiasta sellainen, että se on läpinäkyvä ja joustava – niin
että yrityksille on koko ajan selvää, mitä
kaupunki hankkii nyt ja tulevaisuudessa.
Kaupunginjohtajan mukaan Varkaudella ei ole nykyisellään varsinaista palvelustrategiaa eli sellaista kaupunginvaltuuston hyväksymää asiakirjaa, jossa olisi todettuna kaupungin palvelujen tuotantotavat.

Pohjois-Savon Kasvupolulle
maksuttomaan asiantuntijoiden
sparraukseen voivat hakea
kaikki yritykset koosta, iästä tai
toimialasta riippumatta. Viime
vuonna osallistunut yritys on
saanut merkittäviä asiakkaita
Suomesta ja ulkomailta. Kasvuohjelman starttitilaisuus pidettiin Varkaudessa keskiviikkona 15.2. ja pidetään 1.3. Iisalmessa
”Sawosta Maailmalle” -tapahtuman yhteydessä. ”Sawosta maailmalle” -tapahtuma
onverkostoitumistapahtuma kansainväliseen
kasvuun tähtääville yrityksille ja osaajille.
Kasvu Open kumppaneineen järjestää Pohjois-Savon Kasvupolun nyt neljättä kertaa.
Viime kaudella Kasvupolun voittanut
NMR Solutions on lähikuukausina julkistamassa ensimmäisen kaupallisen tuotteensa. Ohjelmistoyrityksen kumppaneina ja
asiakkaina on useita merkittäviä akateemisia tahoja ja lääketeollisuuden toimijoita,
kuten lääketehdas Orion Suomesta ja yhdysvaltalainen kauppaministeriön alainen
virasto NIST (National Institute of Stan-

dards and Technology).
– Se on niin sanotusti suurin ja kaunein
standardoija, joka pitkälti määrittele alan
käytännöt, joten sikäli merkittävästä kumppanuudesta on kysymys, tutkimus- ja kehitysjohtaja Samuli-Petrus Korhonen kertoo.
NMR Solutionsin sovellus kytkeytyy kemian- ja lääketeollisuudessa käytetyn ydinmagneettisen resonanssin eli NMR:n
(Nuclear Magnetic Resonance) tulkintaan.
Korhonen sanoo sparrauksesta olleen
konkreettista hyötyä kahdellakin tapaa.
– Kasvu Openin opeilla oli huomattavasti helpompaa lähteä eteenpäin, kun asioita oli
sparrauksissa hiottu. Lisäksi saimme sieltä
hyvän rahoituskontaktin, Korhonen kertoo.
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Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Lakimies Jaakko Ikonen on pitkän harkinnan jälkeen tehnyt päätöksen lähteä ehdokkaaksi kuntavaaleihin 2017 demareiden riveissä. Ikosen mielestä viimeistään nyt on
paikallaan saada vauhditettua sukupolvenvaihdosta Varkauden kaupungin päätäntäelimissä. Hän ei tarkoita, että kokeneet päättäjät haluttaisiin pois, vaan sitä, että tietäYrittäjä Kimmo Kallinen (kuvassa vas.) on jo eläkkeellä, mutta yrittäjyys on jatkunut. Muutaman mys kunnallisasioista siirtyisi nuoremmalvuoden sisällä Kimmon Soittimella on tulossa omistajanvaihdos – uusi omistaja on yrityksessä yli le sukupolvelle jo kunnallispäätännässä
kolme vuotta työskennellyt Konsta Pappinen.
pitkään mukana olleilta.
– Prosessin aloittamista ei ole varaa
myöhästyttää,
sillä itse asiassa jo nyt ollaan
Kimmon Soitin – monipuolista
myöhässä. Nuorempi sukupolvi olisi saatava mukaan ja tällä hetkellä myös keski-ikäipalvelua asiakaslähtöisesti
siä päättäjiä puuttuu merkittävästi, toteaa
Ikonen, jonka mielenkiinnon kohteena
Teksti: Vesa Moilanen
kunnallispolitiikassa on erityisesti VarkauMyymme soittimia kitaroista viuluihin ja nä olevan Konsta Pappisen, joka on työs- den elinkeinopolitiikka ja koko kuntaa koskaikkea siltä väliltä. vahvistimia soittimiin kennellyt firmassa jo reilut kolme vuotta. kettava hyvinvointipolitiikka.
ja soittimia vahvistimiin. tarvikkeita – esi– En tätä alaa silti jätä – tulen Konstalle
merkiksi piuhoja joka lähtöön, kieliä kieli- apulaiseksi ja tuurailen myös lomia. Ja itsoittimiin, jousia jousisoittimiin, kapuloita selleni löytyy edelleen jotakin tekemistä,
ja muita rumputarvikkeita, rytmisoittimia sanoo Kimmo, jolla on Joensuussa 423 neja tietysti rumpusettejä – sähköisiä ja akus- liön tilat bändeille treenitiloiksi.
tisia – kosketinsoittimia, äänentoistoa bänPalvelukonseptiin kuuluu, että asiakkaan
di- ja lavakäyttöön, karaokelaitteita ja ka- tarpeet saadaan tyydytettyä maahantuojaraokelevyjä, tallennuslaitteita, studiolait- liikkeiden kautta tilaamalla tuotteet. Yritys Helmikuun ensimmäisenä päivänä 2017
teita ja paljon muuta…
tekee soitinhuoltoja, myyntitilin kautta Varkauden museoiden ja Elinkeinoelämän
Siinä alkulause juttuun legendaarisesta myy käytettyjä soittimia ja ottaa käytettyjä keskusarkisto Elkan laivadata.fi -palvelu
Kimmon Soittimesta Joensuussa – elokuus- soittimia vastaan uusia ostettaessa.
avasi Varkauden telakan arkistoaineistot
sa tulee 45 vuoden ura täyteen Kimmon
Kimmon kertoman mukaan ukulele on avoimena datana kaikille vapaasti tutustutSoittimen yrittäjällä, Kimmo Kallisella. tämän päivän menekkisoitin. Ukulele – tuo tavaksi ja käytettäväksi. Palvelu julkistettiin
Kun asevelvollisuus oli suoritettu, hänen mainio, pieni kielisoitin, on ollut Kimmon Varkaudessa pidetyssä historiallisessa jullankomiehensä houkutteli vuonna 1972 Soittimen valikoimissa jo kymmenkunta kistustilaisuudessa. Kyseessä oli Varkauden
Kimmon vetämään musiikkialan yritystä.
vuotta. Eli huomattavasti ennen varsinaisen museoiden ja Elinkeinoelämän keskusarTällä hetkellä Kimmon Soittimella on ukebuumin alkamista.
kisto Elkan ensimmäinen yhteinen avoimen
ohjelmoituna toiminnan siirtäminen uu– Vuonna 2013 alkoi buumi ja kysyntä rä- datan avaamistilaisuus.
teen paikkaan Joensuussa. Tavoitteena on jähti. Ja kun äskettäin television aamuohjelPari vuotta sitten käynnistynyt hanke
aloittaa uudessa osoitteessa, Torikatu 21 C, massa oli ukuleleasiaa, niin samana päivänä lähti tavoitteesta helpottaa asiakkaan mahtoukokuun alussa. Ja mikä yhteensattuma – liikkeestä hävisi seinällinen ukulele-soitti- dollisuutta päästä aineistojen äärelle.
Kimmon ensimmäinen musiikkikauppa oli mia, kertoo Kimmo, jonka mukaan ihan kel– Jatkossa toivotaankin, että yleisö ja laijuuri kyseisessä paikassa – ympyrä sulkeu- vollinen ukulelen saa jo alle kolmenkympin va-asioista tietävät osallistuisivat tietojen
tuu. Matkan varrella yrityksellä on ollut hintaan. Mutta toisaalta – hinnat voivat täydentämiseen, jotta saataisiin linkitettyä
näihin aineistoihin kaikki maailmalla oleva
yhdeksän muuttoa. Kimmo on ollut eläk- nousta useaan tuhanteen euroon saakka.
keellä jo yli vuoden ajan, mutta jatkaa edel– Asiakas kyseli Saksassa valmistettavaa tieto – ajatuksena on asiakaslähtöisyys. Läleen työtään yrittäjänä.
ukulelea, jonka hinta on n. 3.500 euroa – kä- heskään kaikki laiva-aineisto ei ole digitoi– Tämä on mieluisa harrastus, hän sanoo sityö, laatu ja puumateriaalit maksavat. Nyt tu, ja digitointi jatkuu. Tallennamme menja jatkaa, että vuoteen 2020 mennessä hän kyseistä ukulelea haetaan maahantuojan neisyyttä, tuomme kansallista kulttuuripeuskoo Kimmon Soittimen uutena yrittäjä- kautta, kertoo Kimmo. Asiakasta palvellaan. rintöä esille ja teemme tietoa saatavaksi, totesivat Varkauden museoiden museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta ja
Elinkeinoelämän keskusarkiston johtaja
Tulossa Varkauteen 1 0.4.201 7:
Jarmo Luoma-aho.
Varkauden kaupungin tietohallintojohtaja Jarmo Heinosen mukaan kuntien
omien datojen avaaminen ei ole kuntapuoHuippuesiintyjiä, mm. Jere Räisänen.
lella jokapäiväistä.
Yhteistyökumppaneita mm. Elcoline,
– Viime syksynä hyväksyttiin Varkauden
Lakimajakka Oy ja NEST-keskus.
kaupungin digitalisaatio-ohjelma ja siinä
yhtenä periaatteena on datan avaaminen
Paikka kerrotaan myöhemmin.
siltä osin kuin se on mahdollista. Datan
avaamisen historiaa tehtiin juuri tänään,
Koulut ja oppilaitokset, jos haluatte
hän sanoi laivadata.fi-palvelun julkistamisosallistua, ottakaapa yhteyttä:
tilaisuudessa.
jaakko.ikonen@lakimajakka.fi

Jaakko Ikosen mielenkiinnon kohteina
kunnallispolitiikassa ovat muun muassa
elinkeinopolitiikka ja koko kuntaa koskettava
hyvinvointipolitiikka.

Laivadata.fi
on avattu

Nuori yrittäjä -seminaari!

tai 040 374 41 58.

Järjestää Warkaus-seura ry

Varkaudessa vuonna 1913 rakennettu Warkaus
VII – kuvattuna Navitaksen laiturissa elokuussa
2013. (Kuva: Vesa Moilanen.)

aikanaan yksi Suomen merkittävimmistä
sisävesitelakoista. Höyrylaivojen valmistus
Varkaudessa alkoi vuonna 1866. Laivanrakennus Pirtinniemen telakalla päättyi 1960luvun lopulla. Vuosina 1862–1964 valmistui
noin 800 erityyppistä alusta matkustajalaivoista hinaajiin ja varppilaivoihin.
Paul Wahl & Co:n ja A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden telakan arkistomateriaaleja säilytetään pääosin Elinkeinoelämän
keskusarkistossa ja Varkauden kulttuurihistoriallisessa museossa.
Varkauden museon kuva-arkiston laivakuvat, sekä laivojen tilauskirjat ja -luettelot,
sekä molempien organisaatioiden laivapiirustuskokoelmat, muodostavat yhteisen
laivahistorian tietopankin. Koska Varkauden telakka on ollut yksi Suomen yhden
suurimmista ja tuotannoltaan laajimmista
sisävesitelakoista, on aineisto kansallisesti
merkittävää teollisuusperintöaineistoa. Aineisto täydentyy digitointityön edetessä.
Laivadata.fi -verkkopalvelu hyödyntää
avointa dataa ja molempien arkistojen kokoelmia. Palvelussa yhdistyvät kaikki saatavilla olevat tiedot Varkauden telakalla rakennettujen laivojen historiasta. Kahden
erityyppisen muistiorganisaation aineistojen yhdistäminen antaa mahdollisuuden
tarkastella aihepiiriä kattavasti ja mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
Aineistot avattiin CC0 lisenssillä, eli ne
Pirtinniemen telakka
Paul Wahl & Co:n, myöhemmin A. Ahl- ovat käytettävissä rajoituksetta ja aineistot
ström Osakeyhtiön Varkauden telakka, oli ovat mahdollisimman suuriresoluutioisia.
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Vastaanottopalvelujen
uudistuksilla parempaan
käytäntöön
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Ystävän Kammarin ovi on käynyt tiuhaan tahti – viime vuonna kirjattiin 1.747 käyntiä.

Ystävän Kammariin on
jokainen tervetullut
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Kun on aikaa, halua ja voimia, niin samanhenkiset ihmiset ovat vapaaehtoistyönä halunneet auttaa lähimmäisiään. Kaikki ovat
tervetulleita Kangaslammilla sijaitsevaan
Ystävän Kammariin – iästä riippumatta.
Ystävän Kammariin kokoonnutaan keskeisellä paikalla Kangaslammilla sijaitsevaan,
Varkauden seurakunnan omistamaan
Kanttorilan kiinteistöön.
Viime vuonna Ystävän Kammari kirjasi
1.747 käyntiä – ovi on käynyt tiheään tahtiin. Ystävän Kammarni kirpputoripöytien
tuotto tuloutetaan Varkauden ev.lut. seurakunnan diakoniatyölle. Kokonaisuudessaan
kammari on toiminut lahjoituksena saatujen kirpputoritavaroiden myynnillä.
Tammikuun lopulla oli kammarin 10vuotisjuhla.
– Tämä on tärkeä työmuoto ja kirkkokin
on niin lähellä, että näkyy ikkunasta. Olette aikaa ja vaivaa säästämättä toimineet ja
sillä on suuri merkitys kyläkunnalle – ei
pelkästään taajamaan, vaan laajemminkin
kammarissa on käyty, sanoi seurakunnan
kappalainen Kari Iivarinen, joka tervehti
kammarintäyteistä väkeä kalevalaiseen ja
vieraanvaraisuuteen liittyvällä säkeellä:
”Kun konsa tulevi vieras, ellös vierasta vihatko!
Ainapa hyvä talonen piti vierahan varoja,
liikoja lihamuruja, kaunihia kakkaroita.”
Kari Iivarinen myös mainitsi kristittyjen
ekumeenisen rukousviikon, joka päättyi
Ystävän Kammarin juhlapäivänä. Avatessaan viikko, tasavallan presidentti Sauli
Niinistö oli todennut, että rukousviikko
liittyy nimenomaan ystäviin, palvelemiseen
ja toisen huomioonottamiseen.
Ystävän Kammarin kahvipöydässä komeili täytekakku, piirakat ja muut tykötarpeet – kuinkas muuten.
Tähän loppuun vielä Kari Iivarisen esittämät ”Parahultasen elämän tirektiivit”,
jotka hän luovutti 10-vuotiaalle.
Itelle tavotteita aseta ja niitä kohti sitkeesti laseta.
Jos joku meinoo jiähä jyrän alle, niin
joukolla työntäkee se sivummalle.
Mukavampoo on immeistä halata, kuvikoja ehtiä ja hyvät puolet salata.
Naapurias lähesty ja kuule, elä oikopiätä
vihamieheks luule.
Elä ihtees halaveksi ja ruttoo, monet hyvät uatteet sinunnii piässä kuttoo.

Ei seinät, vaan mitä tapahtuu seinien sisällä.
”Ystävyyden talossa on tunnelmaa. Siinä pikku
talossa onni asustaa. Sinne kaikki ystävät aina
tulla saa” – onnittelukorttia lainaten. Ystävän
Kammari oli täpötäynnä juhlapäivänään.

Kun tahot toiste hyvyyttä ja hymyvä, elä
ite ilikeenä nuama myrneessä lymyvä.
Tuttavuutta rohkeest, outoinni kans tie ja
uuvet uatokset sisikuntaas punnittavaks vie.
Mualima muuttuu tahot taikka et, koeta
löytee rytinästä puolet myötäset.
Ku uamulla on pannus hellalle pantu,
kato nousooko nuapurin piipusta antu.
Anna omastas, tarjoo tarpeen tullen olkapiä.

Varkaudessa on tiedostettu terveyspalvelujen vastaanottoaikojen vaikea saatavuus,
jonka poistamiseksi on tehty töitä ja kehitetty uutta toimintamallia. Asiasta oli kertomassa vastaanottopalvelujen palvelualueen päällikkö Eija Ruotsalainen Varkauden
sydänyhdistyksen järjestämässä tämän
vuoden ensimmäisessä Sydänkahvilassa.
– Perusterveydenhuollossa työskennellään kolmessa eri tiimeissä. Jokaisessa tiimissä on kolme lääkäriä ja vakituiset hoitajat. Tiimit tuntevat omien alueidensa potilaat. Lääkärit ja hoitajat pystyvät tekemään
tehokkaasti yhteistyötä ja pystyvät ratkaisemaan tuttujen potilaiden asioita entistä
joustavammin. Tiimien lääkäreistä yksi toimii päivittäin akuuttilääkärinä. Hänen tehtävänään on ottaa vastaan sellaisia akuutteja ongelmia, jotka eivät vaadi päivystyslääkärillä käyntiä, sanoi Ruotsalainen, jonka
mukaan akuuttivastaanotolle hakeudutaan
edelleen puhelinsoiton perusteella.
– Mutta ei enää sellaisen ”kuulustelun”
perusteella, kuten tähän asti. Kun asia vaatii käyntiä, tullaan vastaanotolle, johon potilaalle annetaan ohjeellinen aika. Se tarkoittaa, että vastaanotto ei välttämättä toteudu tietyllä kellonlyömällä vaan tapahtuu
tietyssä aikavälissä. Tällä tavalla odotusaika
on jollakin tavalla ennakoitavampaa kuin
aiemmin akuuttivastaanotossa. Ja akuuttiaikoja pyritään lisäämään.
Eija Ruotsalaisen mukaan terveydenhuollossa tietojärjestelmäongelmat ovat
valtakunnallisesti tiedostettu asia – eikä
erinomaisesti toimivaa potilastietojärjestelmää ole vielä olemassakaan.
– Digitalisaatio on tulevassa sotessa hyvin merkittävässä roolissa. Pyritään miettimään, miten palveluja voitaisiin tuottaa sillä tavalla, että potilaan ei tarvitsisi siirtyä

Palvelualueen
päällikkö Eija
Ruotsalainen sanoi,
että perusterveydenhuollon asiat
laitetaan kuntoon
asiakas on keskiössä.

kotoaan. Tulevaisuudessa ehkä monikin asia
hoituu sillä tavalla, että potilas voi kotoaan
olla yhteydessä lääkäriin ja saada hoitonsa
sitä kautta, sanoi Ruotsalainen ja jatkoi, että
hän on perinteinen lääkäri.
– Edelleenkin luotan siihen, että potilas
tapaa lääkärin kasvokkain – sillä on iso merkitys hoitosuhteen kannalta. Ja se on myös
tärkeää, että lääkäri pääsee tutkimaan potilaansa. Kädet ovat edelleen tärkeä tutkimusväline. Mutta aikaa tullaan seuraamaan
aktiivisesti digitaalisten ratkaisujen osalta.
Sydänkahvila-tilaisuuden avannut Varkauden sydänyhdistys ry:n puheenjohtaja
Kari Rajamäki sanoi puheenvuorossaan,
että yhdistys on omalta osaltaan voimakkaasti valvomassa ja tukemassa, että Varkaudessa säilyy sairaala ja että ihmiset läheisyysperiaatteella pystyvät saamaan perusterveydenhuollon ja peruserikoissairaanhoidon palvelut – potilaiden tarpeista
lähtien eikä jostakin sanellen.
Sydänyhdistyksen puheenjohtaja, entinen sisäministeri Rajamäki kiirehti suoraan
tilaisuudesta Helsinkiin tapaamiseen sisäministeri Paula Risikon luo. Sisäministeri
Risikko oli kutsunut muutaman entisen sisäministerin Smolnaan lounaalle – aiheena
turvallisuus ja maahanmuuton hallinta.
Rajamäen mukaan keskustelujenaiheiksi
oli listattu myös käräjäoikeuden merkitys
Varkaudelle ja sotepalvelujen kehittäminen
Keski-Savossa, jossa sotepilotti käynnistettiin vuonna 2010 keskeisesti Rajamäen ja silloisen terveysministeri Risikon yhteistyöllä.
Vastaanottopalvelun palvelualueen päällikkö
Eija Ruotsalaisen äänihaastattelu on kuultavissa
osoitteessa: sykkeessa.fi/radio
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Kulttuurikeskus Poleeni, Pieksämäki
su 19.2.2017 klo 13

Leppävirran kirjasto 1.2.–28.2.2017

Tanssikoulu La Carmencita, Mikkeli
su 19.2.2017 klo 12–16

Sari Bremerin taidenäyttely

Sävelten kutsu -konsertti

G12, Kuopio 4.–23.2.2017

Leppävirran kirkko su 19.2.2017 klo 16

Humut kylässä – iltamaohjelma Miesten 1. sarjan lentopalloKylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio ottelu: NiNu–PUM Virrat
6.2.–3.4.2017

Toiveretki – Suomalaisarabialainen näyttely
Kuopion museo 9.2.–1.4.2017

Dream

Kuopion taidemuseo 10.2.–27.5.2017

Nilsiän liikuntatalo, Kuopio
su 19.2.2017 klo 16

Nuori Suomi Soi

Mikaeli, Mikkeli ma 20.2. klo 18–20
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-rekrytointikiertue

– Kuopiossa tiistaina 21.2. klo 12–15
Kuopio-hallissa
– Iisalmessa keskiviikkona 22.2. klo 12–15
Kuopion kaupunginteatteri 11.2.–13.5.2017 Megatärskyt Liikuntahallilla
– Varkaudessa torstaina 23.2. 12–15
Kotiseutupäivät
Liikuntatalolla
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Varkauden Teatteri 17.2.–20.5.2017

Finland Ice Marathon 2017

Milla Koistinen:
No. 3 (abstract joys of being)

Jipun konsertti

Sotku, Kuopio 17.–25.2.2017

Kuopion Matkustajasatama 22.–25.2.2017
Nilsiän kirkko, Kuopio pe 24.2.2017 klo 18

