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kaupunkilehti

(Kansikuva:
Vesa Moilanen.)

Varkauden
kaupungin velat ja
elinkeinopolitiikka

K

eski-savon Teollisuuskylä Oy:llä
on arvioitu olevan velkaa 2017
vuoden loppuun mennessä 30
miljoonaa euroa. Varkauden konsernihallinnolla 140 miljoonaa, mikä ei sisällä korjausvelkaa, jota on noin 70 miljoonaa. (Lähde: Warkaus – Varkauden kaupunki: Talousarvio 2017 ja Taloussuunnitelma
2018–2019.)
Elinkeinopolitiikassa on viime vuodet
puhuttu pien- ja PK-yritysten tukemisesta.
Erityisesti Navitaksen toimesta. Tästä viimeaikaisena esimerkkinä on kaupungin
antama 1,8 miljoonan omavelkainen takaus
kaupunginhallituksen toimesta uusimmalle kalahankkeelle. Toinen esimerkki on 100
000 euroa per vuosi yrittäjälle rinteen ylläpitorahaa. Kolmas esimerkki on Suomi 100
-juhlavuoden kunniaksi varattu 70 000 euroa koko vuoden tapahtumiin noin sadalle
toimijalle, jotka yrittävät elävöittää kaupunkiamme erilaisin tempauksin ja tapahtumin.
Edellisessä kappaleessa mainitut tuet
jaetaan kaikki satunnaisin perustein, jos
niille on edellytetty perusteita. Tosiasia jo
lukujenkin perusteella on, että käytännöt
tukien jakamisesta ovat olleet vuosikausia
epäselvät.
Luvuista käy ilmi myös kaksi totuutta.
Olemme olleet valmiita antamaan suuria
tukia teollisille hankkeille verrattuna paikallisten pienten toimijoiden hankkeille.
Velat tuskin ovat peräisin kulttuuri ja taidehankinnoista. Toisaalta tuen myöntäminen
on helpompaa kasvottomille ja mieluummin ulkopaikkakuntalaisille kuin oman
kylän toimijoille. Todellisuudessa meidän
kuitenkin tulisi tukea nimenomaan paikallisia toimijoita.
Ehdotan, että yritysten ja yhdistysten
tuet myönnettäisiin jatkossa aikaansaatujen
tulosten mukaan ja vielä niin, että yritys sitoutuu alusta saakka alueemme kehittämiseen ja hyvinvoinnin parantamiseen.
Konkreettisesti tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että tuetaan yrityksiä, jotka pystyvät työllistämään niitä ihmisiä, joista nyt
maksamme sakkoja miljoonia vuodessa valtiolle. Esimerkiksi Vattuvuoren tukemisessa voitaisiin lähteä ajatuksesta 10 ihmistä
töihin ja sitä vastaan 100 000 euroa. Yritys
sitoutuu johonkin konkreettiseen eikä vain
esitä lukuja.
Akkutehtaan omavelkaiset takaukset
ovat käsitykseni mukaan lauenneet veronmaksajien syliin. Toivon olevani väärässä,
mutta samalla kysyn, että paljonko akkutehdas on maksanut veronmaksajille? Siis
paljonko on Teollisuuskylän 30 miljoonan
euron velasta peräisin akkutehtaan kaatumisesta. Kyseisessä tapauksessa on puhal-

lettu niin paljon veronmaksajien rahaa, että
hävettää usein edes puhua ulkopuolisen
kanssa koko aiheesta. Samalla tuntuu typerältä keskustella uusien toimintojen perustamisesta alueellemme, kun edellisetkin
raadot mätänee selvittämättöminä.
Riikinvoima Oy:ssa Varkaus on jo maksajan paikalla. Varkaus kutsuttiin pöytään,
jossa ei jaettu profittia. Siellä jaettiin velkakuponkeja. Nyt saatujen tietojen mukaan
velkalipukkeen arvo on noussut maksajan
näkökulmasta eli maksettavaa on tulossa
rutkasti lisää. Ko. yhtiön hallituksessa istuvat mm. Hannu Tsupari (pj.), Minna Selkomaa sekä Raimo Koikkalainen – pitkän linjan toimijoita kunta-alalla. Asiasta ei ole
saatu mitään tietoa kaupunginhallitukseen,
mutta maksajan asema on kiistaton. Toista
kautta saadun tiedon mukaan kohteessa on
rakenteellinen ongelma, jota ei ole koskaan
aiemmin nähty Suomessa. Laskun loppusummaa arvaillaan kuumeisesti, mutta
sitä on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa.
Ehdotan, että kaupungin johto joko vapaaehtoisesti tai viimeistään uuden valtuuston johdolla avaa nämä epäonnistuneet
elinkeinopoliittiset hankkeet ja niiden vaikutukset Varkaudelle. Meillä ei ole varaa
enää jatkossa ampua tällä tavalla ohi, vaan
yhteiset maalit ja päämäärät on oltava selkeät, jotta saamme tuloksia aikaiseksi.
Varkaudessa on nyt mahdollisuus päästä
aloittamaan puhtaalta pöydältä. Meillä on
viritteillä paljon hyviä uusia hankkeita.
Alueemme ihmisten ja yritysten on saatava
takaisin se luottamus, jota aluettamme kohtaan tunnettiin aikanaan, kun liikeneuvottelut käytiin Enso-Gutzeitin ja A. Ahlström
Oy:n toimesta Klubilla. Olemme yhdessä
matkalla kohti hyviä aikoja, jos olemme
luottamuksen arvoisia.

Jaakko Ikonen
toimitus@sykkeessa.fi

Onko dekkari vaiettu
Suomessa kuoliaaksi?

Ari Wahlsten kirjoittaa
parhaillaan kolmatta
dekkariaan, joka julkaistaan
tulevan syksyn aikana.
Dekkarit–festivaaleille hänet
on kutsuttu vetämään
paneelikeskustelua ja
gaalailtaa.

Teksti: Vesa Moilanen

Tulevan kesän Dekkarit-festivaalin monisäikeiseen ohjelmaan viikonloppuna
28.–30.7. Varkauden Päiviönsaarella kuuluu
muun muassa paneelikeskustelu, jonka otsikkona on ”Kuoliaaksi vaiettu Suomi-dekkari”. Paneelikeskustelua tulee vetämään
varsinainen monitoimimies kulttuurin saralla, Ari Wahlsten, joka on lupautunut
koko festariviikonlopuksi paikalle, myös
kirjailijatapaamisiin ja hän on vetämässä
Dekkarit-festivaalin gaalaillan.
Kirjoitin edellä Wahlstenista monitoimimies-nimikkeellä, sillä hän on kirjoittanut ja dramatisoinut lukuisia näytelmiä
teattereille ympäri Suomea ja myös ohjannut suuren osan niistä. Lisäksi hän on kirjoittanut televisiolle ja radiolle sekä tehnyt
elokuvakäsikirjoituksia. Kahdentoista vuoden ajan Wahlsten oli Lapinlahden Linnut
-ryhmässä toimien sanoittajana, käsikirjoittajana, laulajana ja näyttelijänä.
– Varkaudessa olen viimeksi käynyt varmaan kymmenkunta vuotta sitten keikkailemassa Lapinlahden Lintujen kanssa, kertoo Wahlsten, joka parhaillaan kirjoittaa
kolmatta dekkariaan. Viime vuonna häneltä ilmestyi kaksi dekkaria, keväällä Kuka
pelkää mustaa miestä? ja syksyllä Lumimies. Esikoiskirja Kosteiden mestojen balladi julkaistiin vuonna 2012 ja Jobikirja
vuonna 2014 – ”vähän renttuhenkisiä veijariromaaneja” – kirjailijan sanoja lainaten.
Wahlstenin kolmas dekkari Nelisormi
julkaistaan loka-marraskuun tietämillä.
– Nyt kirjoitettuna alkaa olla kaksi kolmasosaa, ja kirjan kustantaa Kosmos, joka
on myös aikaisempien dekkareitteni kus-

tantaja. Alun perin kustantajan kanssa tehtiin sopimus kolmesta dekkarista, mutta on
mahdollista tehdä lisääkin.

Näkyvyyden puute

Dekkarit-festivaalin paneelikeskustelun
idea on versonut Wahlstenin kirjoittamasta
artikkelista, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa viime keväänä. Artikkelin otsikkona oli tuolloin ”Näkyvyyden puute on
suomalaisen dekkarin sudenkuoppa”, ja
kyseisen artikkelin sisältöä tullaan käyttämään paneelikeskustelun alustuksena.
– Paneelikeskustelun idea juontuu lähinnä siitä, että Suomessa dekkarin näkyvyys on ihan toista luokkaa mediassa ja
muutoinkin verrattuna muihin pohjoismaihin. Usein tivataan, että miksi suomalainen dekkari ikään kuin laahaa jälkijunassa verrattuna Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan. Näissä maissa hyvin aktiivisesti lyödään rumpua dekkareista ja meillä Suomessa se on huomattavasti vähäisempää. Siinä
muille maille tulee todella iso etumatka, jota
on vaikea kiriä kiinni.
Ari Wahlstenin mukaan esimerkiksi
Ruotsissa aktiivisesti etsitään uusia dekkaristeja, joista media oikeastaan tekee ”tähtiä” ja näistä pidetään paljon meteliä myös
Suomessa. Mutta – meillä ei yhtä aktiivisesti etsitä dekkaristeja, vaan ollaan ”hiljaa
kuin hiiret ja matalana kuin majavat”.
– Lähtökohtaisesti on vähän sellainen ilmapiiri, että Suomessa dekkaria ei arvosteta samalla tavalla kuin naapurimaissa. Se
näkyy tavallaan kaikessa, Ari Wahlsten toteaa.
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Dekkarit-festivaalille tulossa
myös kansainvälistä edustusta
Ensi kesänä eli heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 28.–30.7.2017 järjestettävän rikoskirjallisuus- ja elokuvafestivaalien kirjailijavieraskavalkadi täydentyy. Mukana
on yksi Suomen tunnetuimpia ja palkituimpia dekkaristeja – Tapani Bagge.
(http://brott.fi/tapani-bagge.html)
Toinen valtakunnallisesti merkittävä
nimi ja dekkariseuran arvostetun Vuoden
Johtolanka palkinnon voittaja -09 Timo
Sandberg on mukana FT Paula Arvaksen
vetämässä historiallisen dekkarin paneelikeskustelussa. Kaiken kaikkiaan kirjailijoi-
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ta on tulossa festivaalitapahtumaan jo 10. Heistä kansainvälistä rikoskirjallisuutta edustaa uusiseelantilaisen rikoskirjailija Grant Nicol. Miten Grant päätyi Australian, Pohjois-Irlannin ja Islannin kautta Porvooseen kirjoittamaan Suomeen sijoittuvaa dekkaria. Grant Nicol odottaa tapahtumaa, sillä vastaavanlaiseen rikoskirjallisuustapahtumaan hän ei ole vielä törmännyt missään muualla maailmassa.
Jännittävässä TrueCrime-osiossa tunnettu suomalainen
näyttelijä Jarmo Mäkinen alustaa Tulilahden kaksoismurha
keskustelua.
Kirjallisuusohjelmiston lisäksi Navitaksen parkkipaikalle
pystytetään Drive In-elokuvateatteri. Viihdyttävä ja Suomen
jännittävin iltaohjelma Dekkariseikkailu, joka toimii jo 11
kaupungissa, rantautuu nyt ensi kertaa Varkauteen. Dekkariseikkailu on 3,5 tunnin ohjelma, joka sopii hyvin esim. yritysryhmille, pariskunnille tai vaikka ystäväporukoille.
Seikkailussa Wanhan kaupungin alueella Päiviönsaaressa
pyritään ratkaisemaan kaupungissa tapahtunut kauhea rikos.
Johtolanka kerrallaan tapaus selviää kun silminnäkijöitä
(näyttelijät) kuulustellaan. Ilta huipentuu dekkarigaalaan ja
gaalaillalliseen.
Tapahtuma on saanut laajalti huomiota myös valtakunnallisen rikosnovellikilpailun myötä. Palkinto 1.000! jaetaan
Dekkarigaalassa 29.7. Kilpailuun on tullut n. 70 novellia
Suomen joka kolkasta sekä Britanniasta saakka. Aikaa osallistua on 31.3.2017 saakka.
Kirjallisuus- ja elokuvafestareilla Varkaudessa nautitaan
laadukkaasta, asiapitoisesta ja viihdyttävästä ohjelmasta. Samaan aikaan järjestetään myös perinteikäs Varkauden Taiteiden Yö kulttuuritapahtuma, jossa mukana on myös Varkauden museot, Taidekeskus Väinölä ja Varkauden Kuvataideyhdistys. Mikäs on sen parempaa kuin saada kaksi vetovoimaista tapahtumaa yhtä aikaa samalle viikonlopulle Varkauteen.

VM-majoitus

Haluatko vuokrata huoneiston Saksasta,
läheltä Varkauden ystävyyskaupunkia Pirnaa?
Yhteydenotot Nea Sofia, 040 849 6665.
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Lapsiraatilaiset odottivat pääsyä mieluisan luku-urakan pariin. Saimi Turunen, Piitu Ursin (raadin puheenjohtaja), Jenni Nikarmaa, Enni Loikkanen, Veeti Kiviaho ja Antti Mikkonen. (Kuva: Vesa Moilanen.)

Lasten LukuVarkaus korkealle arvostettu
Lasten LukuVarkaus 2017 finaalikirjat ja
lapsiraati julkistettiin keskiviikkona maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Lasten LukuVarkaus kirjallisuuspalkinnon esiraati
luki taas hurjan määrän, noin 80 kappaletta, Suomessa suomeksi vuonna 2016 ilmestyneitä lastenromaaneja. Suomalaisen lastenkirjallisuuden tasoa kuvaa se, että todella monia hyviä ehdokkaita jouduttiin jättämään pois. Lasten LukuVarkaus-voittaja
valitaan nyt jo kuudettatoista kertaa.
Trendinä näytti tänä vuonna olevan se,
että monissa kirjoissa yhdistettiin aiempia
vuosiakin voimakkaammin fantasiaa ja todellisuutta, näin mm. neljässä finaaliteoksessa. Kaikkia hyviäkään fantasiaromaaneja ei voitu ottaa mukaan. Tänä vuonna fantasiaa ja historiaa yhdistävä tarina pääsi taas
kerran ehdolle. Yksi finaalikirjoista on vertauskuvallinen saturomaani. Vaikka raati ei
yritä valita tarkoituksella erilaisia vaan ainoastaan hyviä kirjoja lapsille, niin tänä
vuonna huumori nousi fantasian lisäksi
vahvasti esiin. Kuudesta ehdokkaasta neljä
edustaa vahvaa huumoripainotusta.
Tänä vuonna Lasten LukuVarkaus-palkinnosta kisaavat seuraavat kuusi ehdokasta: Anneli Kanto: Kulkurikaksikko (Karisto), Mari Kujanpää: Emman salainen
toive (Otava), Heikki Lehikoinen: Kuningas Faravidin testamentti (Teos), Salla Simukka: Sisarla (Tammi), Esko-Pekka Tiitinen: Dada-kissa ja Populuksen popcornit
(Lasten Keskus), Jutta Tynkkynen: Etsivätoimisto Mysteeri ja Pyhän Birman safiiri
(Myllylahti).
Kuuden ehdokkaan joukossa oli kaksikin
esikoiskirjailijaa, Jutta Tynkkynen ja Heikki Lehikoinen. Vaikka Lehikoinen on arvostettu tietokirjailija, niin nyt hän yllätti
lastenkirjallaan. Kuudesta ehdokkaasta vain

Mari Kujanpää on ollut aiemmin ehdokkaana.
Raadille suuri yllätys oli se, että kaikki
ehdokkaat tulivat eri kustantamoista ja kolme niistä tuli verrattain pienistä kustantamoista (Lasten Keskus, Myllylahti ja Teos).
Monena vuonna lähes kaikki ehdokkaat ovat
olleet muutaman suuren kustantamon julkaisemia. Vuoden 2017 ehdokkaat kuvastavat tällä tavalla kustantamokentän yleistä
kehitystä. Monet raatilaisten lukemista kirjoista, käytännössä noin puolet, olivat erilaisten pienkustantamoiden julkaisemien lisäksi jopa omakustanteita. Tämän vuoden
suurena yllätyksenä voi pitää sitä, että perinteinen WSOY jäi ilman ehdokkuutta.

Raadit

Lasten LukuVarkaus-palkinto on 3.500 euroa. Voittajasta päättävät tänä vuonna kuuden lapsen raati, johon kuuluvat: Luttilan
koulun oppilaat Saimi Turunen (4. lk),
Jenni Nikarmaa (5. lk) ja Piitu Ursin, raadin puheenjohtaja (5. lk) sekä Kangaslammin koulun oppilaat Veeti Kiviaho (4. lk),
Antti Mikkonen (4. lk) ja Enni Loikkanen
(5. lk).
Finaalikirjat valinneeseen esiraatiin
kuuluivat Petri Pietiläinen (filosofian lisensiaatti), Minna Heikkinen (myymäläpäällikkö, Suomalainen Kirjakauppa Oy,
Varkaus), Katriina Leväinen (osastonjohtaja, Varkauden kaupunginkirjaston lastenja nuortenosasto), Maija-Helena Soininen
(projektiassistentti, Stora Enso Oyj) sekä
Heli Sutinen (tapahtumatuottaja, Navitas
Kehitys Oy).
LukuVarkaus-palkinnon voittajakirja
julkistetaan ja kirjailija palkitaan keskiviikkona 14.6.2017 Vekara-Varkaus-festivaaliviikolla.

Lasten LukuVarkaus-palkinnosta kisataan nyt jo
kuudettatoista kertaa. Finaalikirjojen ja lapsiraadin julkistustilaisuuden avauspuheenvuoron
käytti esiraatiin kuulunut filosofian lisensiaatti
Petri Pietiläinen, joka on ollut mukana Lasten
LukuVarkaus-esiraadissa kilpailun alusta alkaen. Pietiläisen mukaan Lasten LukuVarkaus
on erittäin arvostettu lastenkirjailijoiden keskuudessa. (Kuva: Vesa Moilanen.)

Tarjotaan vuokralle loma-asuntoja
kesäksi Heinävedellä Valamontie 23
ja Mökkikyläntie 1. Lisätietoa
mikko.hakkinen@talousmajakka.fi
tai Puh:0503415339

Sykkeessä-lehden lukijamatka lentopallosta kiinnostuneille:

26.3. Pielaveden Sammon
kolmas puolivälieräottelu!
Lippu + matka 30 €. Yhteydenotot:
Timo Leppänen, 040 833 3232.
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Ravintolasalin seinällä pöytien vieressä Arttu Sailon teokset ”Wellcome to hell I ja II” – öljyväri kovalevylle. Taidemaalari Arttu Sailo on halunnut kuvata sitä, mitä tapahtuu kun massat kohtaavat.

Viides Ruukin Helmi
keskittyy näyttelyihin
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Warkauden Ruukin helmikuinen kulttuuritapahtuma Ruukin Helmi keskittyy tänä
vuonna erityisesti näyttelytarjontaan, jota
on mahdollisuus käydä kokemassa Päiviönsaarella maaliskuun loppuun saakka.
Nyt viidettä kertaa järjestetyn Ruukin Helmi-kulttuuritapahtuman järjestäjänä on ItäSuomen luovat toimijat Luoto ry – samalla
tavoin kuin aiempinakin vuosina.
Luoto ry:n puheenjohtaja Mikko Keinosen mukaan Ruukin Helmi-tapahtuma
on mukava muistutus siitä, että taidetta
tehdään ja toimitaan – Ruukin Helmi on
foorumi tuoda tekemistä esille. Hänen mielestään Ruukin Helmellä on vakiintunut
paikkansa eli kovin kevein perustein tapahtuman ideaa ei kannata heittää hukkaan.
– Tapahtumaa ensimmäistä kertaa järjestettäessä kyseltiin tapahtuman mottoa.
Tuolloin sanoin, että mitä tahansa voi tapahtua. Ja jos ei tapahdu, niin pistetään tapahtumaan. Luovassa työssä kaikki on todennäköistä – se on tullut toteen, sanoi Keinonen, jonka mukaan Ruukin Helmen sisällön laajuus on vaihdellut vuosittain.
Ruukin Helmi 2017 -kulttuuritapahtuman
avajaisten yhteydessä saatiin nauttia upeasta
musiikkiesityksestä, josta vastasi Kuoppakankaan 5.–6. -musiikkiluokkien kuoro johtajanaan Mari Karhu ja säestäjänään Tatu
Korhonen. Viimeistäänkin kuoron esittämä
gospel-tulkinta This Little Light ofMine toi
valoa pimentyneeseen iltaan.
Varsinainen Ruukin Helmi 2017 sijoittui
ajalle 21.–25.2. ja kyseisen, vajaan viikon ai-

kana ohjelmassa oli petroskoilaisen Sudarushka-kuoron konsertti ja dokumenttielokuva Matka vieraaseen kotiin – matkakertomus Elsa Peuhkurin paluusta synnyinseuduilleen ja juurilleen Laatokan pohjoispäähän, 75 vuoden jälkeen. Kyseinen elokuva on yksi esimerkki Heinävedellä toimineesta dokumenttityöpajasta, jossa tavallaan yhtenä järjestäjänä on ollut Luoto
ry. Myös juuri ennen Ruukin Helmi 2017
-tapahtuman starttia televisiossa esitettiin
5.–6. -musiikkiluokkien kuoro toi Ruukin Helmi 2017-avaustapahtumaan raikkaan
Nälkämaan Sampo-dokumentti, jota työpa- Kuoppakankaan
musiikkitervehdyksen. Kuoroa johti Mari Karhu.
jassa oli kehitelty aika vahvasti.
vat Timolassa. Hän on lähtöisin taiteilija- Jälkiä. Kolmoskerroksessa on ollut esillä
Näyttelyt
suvusta – isovanhemmat Nina ja Alpo Sailo myös Mitkat Heinävedellä -näyttely, jossa
Ruukin Helmi 2017 -tapahtuma todellakin olivat tunnettuja kuvanveistäjiä.
on töitä pietarilaiselta Mitka-ryhmältä, joka
painottuu taidenäyttelyihin. Ravintola
Varkauden Kuvataideyhdistyksen tuo- vieraili maalaamassa Heinävedellä viime
Kaks Ruusun toisessa kerroksessa on var- reina uutisina voidaan kertoa, että vuosina kesänä. Ja kolmoskerroksen kolmas näyttekautelaisen Mikko Tiaisen taidenäyttely ja 1999–2004 syntyneet nuoret pääsevät mu- ly on Mikko Keinosen ja Myléne Meurravintolasalissa on Varkauden Kuvatai- kaan yhdistyksen toimintaan ilmaiseksi sault'n yhteistyötä – nimeltään Häntiä. Kydeyhdistyksen ammattilaistaiteilijoiden kahden vuoden ajaksi.
seessä on eräänlainen valokuvapäiväkirja
kutsunäyttely Otoksia. Näyttely esittelee
– Jos nuoria saadaan enempi mukaan siitä, millaista on elää taloudessa, jossa on
varkautelaisten, taidemaalari, kuvataiteen toimintaan, niin mahdollisesti voitaisiin neljä kissaa ja vaihteleva määrä muita eläiopettaja Marko Viljakan ja taiteilija, tai- järjestää nuorten oma taidenäyttely. Nuoret miä. Talossa on tapahtunut ”eläinten valdeopettaja Maria Rouvinen-Mäkelän sekä voivat ilman muuta osallistua myös yhdis- lankumous”.
helsinkiläisen taidemaalari Arttu Sailon tyksen muihin näyttelyihin ja matkoihin,
Ravintola Kaks Ruusun ravintolasalissa
teoksia. Molemmat näyttelyt ovat esillä kertoo Varkauden Kuvataideyhdistys ry:n ja toisessa kerroksessa olevat näyttelyt ovat
maaliskuun loppuun saakka.
puheenjohtaja Kati Paananen.
esillä maaliskuun loppuun saakka. WarkauArttu Sailo on Varkauden KuvataideyhRuukin Helmi 2017 -tapahtumaan liit- den Ruukin kolmoskerroksen näyttelyihin
distyksen uusin jäsen, hän on ollut Varkau- tyen Warkauden Ruukin vastikään valmis- on mahdollisuus käydä tutustumassa tidessa vetämässä öljyvärimaalauskurssia ja tuneen kolmoskerroksen tiloissa on ollut lauksesta.
huhtikuun alussa 1.–2.4. hän on Tehtaan esillä kolme erillistä, vahvasti toisiinsa liitkoululla jälleen vetämässä öljyvärimaalaus- tyvää näyttelyä. Niistä isoin kokonaisuus on Äänihaastattelussa Luoto ry:n
kurssia. Hänellä on siteitä seutukunnal- Myléne Meursault'n, Meeri Koutaniemen puheenjohtaja Mikko Keinonen osoitteessa:
lemme, sillä hänen appivanhempansa asu- ja Mikko Keinosen yhteistyönä syntynyt sykkeessa.fi/radio
Seppo Väänäsen
vesivärimaalauksia on Taidekeskus Väinölässä maaliskuun
loppuun saakka.
Näyttelyn otsikko on ”Veden
maa” – kuvassa
teos ”Harmaa
päivä II”.

”Veden maa” Taidekeskus
Väinölän maaliskuussa
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Taidekeskus Väinölä Varkauden Päiviönsaarella esittelee maaliskuun loppuun saakka Seppo Väänäsen vesivärimaalauksia otsikolla ”Veden maa”. Alunperin kuopiolainen Väänänen toimi 1980-luvulla Varkaudessa ja hän perusti Varkauden Kuvataidekoulun, jonka rehtorina hän toimi.
1990-luvun alussa Väänänen siirtyi
Joensuun ammattikorkeakoulun kuvataidelinjan lehtoriksi ja opetti Joensuussa elä-

kepäiviinsä saakka. Nykyisellään hän asuu
ja työskentelee Mikkelissä.
Taidekeskus Väinölän galleristi Timo Hämäläinen kertoo, että Seppo Väänäsellä oli
ensimmäistä kertaa näyttely hänen galleriansa avajaisnäyttelyssä keväällä 1990 – yhteisnäyttelynä Taru Mäntysen kanssa. Tuolloin
Puurtilassa sijaitsevan gallerian nimi oli
Art´in Galleria. Taidekeskus Väinölässä Väänäsellä on tätä ennen ollut näyttely pari kertaa.

Sykkeessä-lehden blogi: www.sykkeessa.fi
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Varkauteen tulossa Suomen suurin
dekkariseikkailu- ohj elma. Tervetuloa mukaan pienemmällä tai
isommalla porukalla!
Dekkariseikkailu tarj oaa ratkaistavia ongelmia ryhmällenne, j a
j ännitystä j ossa totuus j a leikki
sekoittuvat. Kuka ratkaisee
ensimmäisenä Varkautta kauhistuttavan rikoksen?
Rikoksiin epäillyt henkilöt löytyvät kuulusteltaviksi Vanhan
Varkauden alueelta. Selvitätkö
kuka on syyllinen j a miksi?
Ohj elman kesto noin 3, 5 tuntia,
j onka j älkeen gaalaillallinen,
j oka sisältyy hintaan. Paikka
Ahlströminkadun Vanha Klubitalo,
Varkaus. Aika 29 . 7. 2017 klo 15.

Paras dekkariasu j a paras rikoksenratkaisu palkitaan gaalassa.
Sopii hyvin yritysryhmille!
Lisätiedot:
– www. dekkariseikkailu. fi
– www. brott. fi (Dekkarit- festari)
– Facebook: Dekkariseikkailu
Liput myynnissä nyt
Tiketissä! Seikkailuun
mahtuu max 150 henkilöä,
j oten toimi nopeasti!

Virkamiesklubille uusi omistaja Varkaudessa
Teksti: Vesa Moilanen

Ahlströmin yrityskokonaisuuteen vuodesta
1876 liittynyt Villa, nykyinen Virkamiesklubi Varkauden Päiviönsaarella, on
perjantaina 10.3.2017 tehdyllä kaupalla
siirtynyt varkautelaisen lakimiehen, Jaakko Ikosen omistukseen. Myyjänä kaupassa
toimi A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Pitkään
neuvottelujen alla olleen kiinteistökaupan
perusajatuksena on ollut, että Ikonen sitoutuu vaalimaan ja kunnioittamaan perinteitä
ja historiaa.

– Tulevaisuudessa eri tavoin vaalin erityisesti Ahlströmin merkittävää henkistä
perintöä Varkauden kaupungissa ja talousalueella – liittyen sivistys- ja kulttuurityöhön, Jaakko Ikonen toteaa.
Varkauden Virkamiesklubin kiinteistö
on ollut ilman toimintaa vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 1876 nykyiselle paikalleen
Paul Wahl & Co:n Terijoelta siirtämä Villa
toimi alunperin ruukinpatruunan asuntona.
Rakennus säilyi tehtaan paikallisjohdon

asuntona myös tehtaan omistuksen muutoksen jälkeen aina vuoteen 1947, jolloin se
muutettiin kauppalanarkkitehti Kalevi
Väyrysen suunnitelmin virkamiesklubiksi.
Tuolloin rakennus sai nykyisen, pelkistetyn
muotonsa. Huvilasta tuli kokonaan kaksikerroksinen, lounaispäädyssä ollut torni purettiin, yläkertaan tuli vierashuoneita ja tilat
palvelijoita varten. Piha-aluetta rajaa useampi piharakennus ja rakennus on merkittävä
osa Päiviönsaaren puistoaluetta Varkaudessa.

Perinteistä kertova kyltti Virkamiesklubin
seinässä. (Kuva: Vesa Moilanen.)

Kauppakirjan Jaakko Ikosen kanssa Varkauden
Virkamiesklubi-rakennuksesta allekirjoitti A.
Ahlström Kiinteistöt Oy:n kiinteistöjohtaja
Sanna Sianoja. (Kuva: Heidi Huuhtanen.)
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Kotiseututyötä vuodesta 1956, Warkaus-seura Ry

Vanhin tunnistettu mittausväline – ja vielä käytössä!
Sirpa Ollikainen

Eipä tulisi mieleen, että painomittausvälineen esi-isä on egyptiläinen tasavartinen
vaaka. Se on arkeologien tutkima ja ajoittama n. vuoteen 3000 e.Kr. Vaakamalli ja
punnitsemistapa olivat kuitenkin säilyneet
tuhansia vuosia. Vain pieniä parannuksia oli
tehty rakenteisiin ja aineksiin. Vaakana oli
keskeltä tuettu tasavartinen vipu. Sen toiseen päähän kangaspussiin asetettiin painoja ja toiseen päähän sidottiin kangas- tai
nahkahihnoihin kiinni punnittava tavara.
Rinnalle muinaiset roomalaiset kehittivät myös samantapaisen punnitusvälineen,
jossa kädensija oli kiinteästi tavarakoukun
vieressä. Irtonaista painoa siirrettiin pitkin
suoraa tukivartta. Siihen merkittyjen pykälien tai roomalaisten numeroiden kohdalta
luettiin punnittavan tavaran paino. Aikojen
kuluessa malli muuttui siten, että punnus
olikin kiinteä ja kädensija liikkui. Asettamalla kädensija eri kohdille tukivartta, voitiin ”lukea” punnittavan paino. Nyt oli
maassamme edelleen käytössä oleva puntari valmis.
Vielä 1960-luvulla, jolloin julkinen liikenne oli vähäistä ja omia autoja oli harvassa, puntarilla oli monenlaista käyttöä. Tiedän kokemuksesta, että mm. kätilöt käyttivät puntaria mittavälineenä. Kätilö kävi
tarkastamassa syntyneen vauvan pariviikkoisena. Hän liikkui alueellaan kävelemällä pitkiäkin matkoja. Rautapuntari oli painava, mutta pienikokoinen. Vauveli sidottiin kapaloliinaan, joka asetettiin painokoukkuun. Saatiin tarkka paino äitiyskorttiin merkittäväksi. Hassulta näytti, mutta
toimi onnistui.
Monille, varsinkin kalastajille, puntari
on tuttu välinen. Nuoremmat eivät tunnista edes nimeä. Kun katsoo Varkauden
museon kokoelmiin lahjoitettua Tuomas
Toratin kuvaamaa valokuvaa ja samalla lukee selostetta, niin puntari ruvennee tulemaan tutuksi. Egyptiläisen vaa'an materiaalit eivät ole tiedossa, mutta muinaisen
roomalaisen vaa'an tukivarsi lienee ollut
metallia, sillä arkeologisten piirroskuvien

Kuva: Varkauden museot, Tuomas Toratti.

tukivarteen kiinnitetty paino oli metallivalos. Tukivartta pidettiin oikeassa kädessä
vaakasuorassa. Painopussipää, suomeksi
kannatuspulikka, oli oikean käden puolella.
Tukivarren ympärille oli myöhemmin pujotettu liikuteltava kahva, kädensija. Se oli
kiinnitetty metalliholkkiin tai paksuun naruun. Varkauden museon puntarista puuttuu kädensija. Tukivarteen merkit on tehty
kaivertamalla. Joskus oli käytetty myös vaskisia, messinkisiä, nauloja.
Meillä puntari oli miesten työkalu. He
käyttivät sitä pääasiassa tavaran punnitsemiseen vaihtokauppaa käydessään. Naiset
eivät puntaria tarvinneet, sillä koura, pivo,
kämmen, rasia tai pytty oli riittävä mittalaite. Suomessa on tallessa puntari, joka on
Turun seudulta, ja siinä on varressa vuosiluku 1691. Ruotsissa, johon Suomikin kuului, tuli voimaan v. 1734 laki, joka määräsi,
että jokainen mitta on varustettava kruunun
leimalla, siis kruunattava. Kruunattu mitta
on kuvattu meillä ainakin vielä v. 1813.
Suomessa siirryttiin metrijärjestelmään v.
1887, mutta tuuman mitta on edelleen käytössä ainakin rakennustuotteissa.
Suomessa ruvettiin metallisen puntarin
rinnalle rakentamaan puupuntareita. Ne
olivat halvempia, jokaisen puukonkäyttäjän
mahdollista vuolla itse ja kevyempiä kuljettaa metsä- ja kalareissuilla. Oikeudellisuuden tunnuskuvana, symboolina, on pidetty
vaakaa. Niin siitä tuli myös tärkeä itsepuolustusväline. Usein kannatuspulikkaan laitettiin lyijytäyte, jolloin siitä tuli tehokkaampi ase.
Jaakko Ikola (1887-1951) toimi mm.
Vaasa -lehden päätoimittajana ja kansanedustajana sekä presidentin valitsijamiehenä. Työnsä ohella hän kirjoitti yli 20 teosta
eteläpohjolan murteella. Vuonna 1921 häneltä julkaistiin pakinakokoelma Puukkoo,
puntari ja pannunjalaka. Lisää prätinöötä
Pohjanmaalta. Pakinoissa hän kuvaa tärkeimpiä lähitaisteluaseita ja niiden käyttöä.
Puntari oli puupuntari, ja ajatuksena lienee
ollut ”ei rumihia”!

Verkon tai nuotan painot
eli kivekset eli kallerot
Sirpa Ollikainen

Kives on vanhaa suomalais-ugrilaista kieliperinnettä, joka suomen kielessä sai nimensä tekoaineksen mukaisesti. Kives on kivi,
joka on sijoitettu tuohi- tai kangaspussukkaan. Pussi on suljettu tuohisiisnalla, -suikaleella, tai narulla.
Kiven koko määräytyi käyttötarpeen
mukaan. Kivekset olivat käytössä Itä-Karjalassa, josta ne siirtyivät meille koko maahan jo neoliittikaudella, nuoremmalla esihistoriallisella kaudella. Kivet olivat sileittä, tai ne hiottiin sileiksi. Muodoltaan ne
olivat pyöreitä, soikeita tai nelikulmaisia.
Taipalsaarelta on muistiinmerkitty sanonta ”Vanhat ukot kesseä uottaessaa tek
kiveksii.” Puolankalainen sanonta kertoo
”Se pittää (verkossa) ylipaolan käpry (tuohirullaus) ja alapaolan kives olla aena yhen

kohen (kohdakkain).”
Varkauden museon kokoelmista Tuomas
Toratin kuvaamat kivekset ovat erilaisia,
yksi niistä on tasku, muut tuohisiisnoilla
sidottu pitämään kiveä paikoillaan. Isoon
verkkoon, kuten nuottaan, tarvittiin iso kives, pieneen riitti pienempikin. Parissa kuvassa olevista kiveksistä on suuritöinen reikä kiinnityssiisnaa tai -narua varten. Miehet kutoivat itse verkot ja nuotat iltapuhteilla tuvassa eli pirtissä, jolloin kiveksiinkin saatiin oikea koko.
Verkot ruvettiin ostamaan 1950-luvulla
kaupasta. Ne olivat usein keinokuitua. Sanat verkon- ja nuotanpaino syrjäyttivät kiveksen, samoin kuin itäisessä karjalassa
käytetyn kalleron. Nykyisin verkon kutominen on rentouttavaa taidekäsityötä, jonka vain harvat osaavat, kun verkkokassejakaan ei enää näy yleisesti käytössä.
Sana kives on kaksimerkityksinen. Miehen sukupuolisuuteen viittaava sana on nuori, mutta yleistynyt verkon kiveksien unohtuessa. Paltamon kunnassa on Kivesjärvi ja
sen rannalla Kivesjärven kylä. Kylä on ottanut vanhan, kalastajien käyttämän kiveksen
tunnusmerkikseen, ja tehnyt Kivesjärven
kylän tunnetuksi mm. kivesaiheisten matkamuistojen, ruokien ja juomien muodossa.
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Muinaistaiteen tutkija Eero Aution muistolaattahanke vireillä
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Varkaudessa vuosikymmeniä opettajana
toimineelle ja suomalais-ugrilaisen kalliotaiteen parissa elämäntyönsä tehneelle FK
Eero Autiolle ovat paikalliset seurat puuhaamassa muistolaattaa Aution asuintalon
seinään osoitteessa Vattuvuorenkatu 28.
Asialla ovat Opetusalan Ammattijärjestö
OAJ:n Varkauden osasto, Warkaus-seura ry,
Varkauden Kuvataideyhdistys ry, KirjaVarkaus ry ja Suomi-Venäjä-Seura Varkauden seudun osasto, jotka ovat luvanneet
suositella asiaa Varkauden kaupungin sivistyslautakunnalle.
Ajatus muistolaatasta on lähtöisin varkautelaiselta, eläkkeellä olevalta matematiikanopettaja Erkki Laidalta ja hänen halustaan kunnioittaa Eero Aution
(1924–2002) muistoa.
– Käsittääkseni Vattuvuorenkatu 28:ssa
sijaitseva talo on Eero Aution itsensä rakentama ja hänen arkkitehtiveljensä piirtämä. Olen kysynyt lupaa talon nykyiseltä
omistajalta ja myös Eero Aution omaisilta
eli suulliset luvat muistolaatan sijoittamiselle on saatu. Muistolaatalle suositukset on
saatu Suomen muinaistaideseura ry:ltä ja
samoin Viron muinaistaideseuralta, Eesti
Mainaistaideseltsilta, kertoo Erkki Laita,
joka on Suomen muinaistaideseuran perustajajäsen, samoin kuin Eero Autio oli perustamassa kyseistä seuraa.
Opettajantyönsä ohessa Eero Autio teki
tutkimusmatkoja Kuolaan, Vienanmerelle,
Siperiaan, Ääniselle ja pohjoismaihin.
– Hänen mielenkiintonsa kohteena olivat kalliomaalausten ja -uurrosten tulkinta,
myös muinaiset pronssivalut. Hän toi
pyyntimagia-tulkinnan rinnalle ajatuksen,
että kuvat esittivät kalevalaista lyriikkaa ja
saamelaisten myyttisiä taruja. Akateemikko
Matti Kuusi piti Eero Autiota uusien urien
näyttäjänä, joka viritti uudelleen henkiin
Suomen uinahtaneen muinaistaiteen tutkimuksen, sanoo Erkki Laita, jonka mukaan
kielitaitoisena Eero Autio loi henkilökohtaiset suhteet jo neuvostoaikana akateemikko Abram Stoljariin Pietarissa, professori
Väinö Poikalaiseen Tartossa, professori
Knut Hellskogiin Tromsassa ja arkeologi
Savvatejeviin Petroskoissa.

”Kultasarvipeura ja sen klaani” ilmestyi vuonna
1993 ja laaja kuvateos ”Kotkat, Hirvet, Karhut
– permiläistä pronssitaidetta” ilmestyi vuonna
2000.

Eero Autio. Kuva otettu kirjan ”Kotkat, Hirvet,
Karhut” -kansipaperista.

Erkki Laita on jo pitkään miettinyt muistolaatan
saamista Eero Aution kotitalon seinään
Vattuvuorenkadulla.

jaa ja ensimmäinen vuosikirja oli omistettu
kunnianosoituksena Eero Autiolle. Vuosikirjassa kirjoitetaan muun muassa seuraavasti:
”Se hehkuva into, melkein raivoisa intensiivisyys, millä keskisavolainen tehdaspaikkakunnan opettaja Autio on iltatöinään
ja viikonloppuinaan, ilman ainoatakaan stipendiä, opetellut vieraita kieliä, ostanut
kalliita ulkomaisia teoksia, kirjoittanut
teoksensa moneen kertaan, kehittäytynyt
yhden tieteellisen autiomaan huippuekspertiksi, eroaa melkein uskomattoman jyrkästi akateemisten ammattitutkijoiden keskimääräisestä laiskuudesta ja en-tee-mitään-ellei-makseta-etiikasta.” (Matti Kuusi)
Suomen muinaistaideseura ry kirjoittaa
suosituksessaan:
”Suomen muinaistaideseura ry suosittaa
lämpimästi muistolaatan toteuttamista Eero
Aution kunniaksi.
Eero Autio vaikutti kaksi vuosikymmentä kestäneen tutkijanuransa aikana tekemällä työtä suuresti Suomen kalliotaiteen
tutkimukseen. Karjalaissyntyisen Eero Aution uurastus ja kontaktit erityisesti venäläisiin alan tutkijoihin olivat merkittäviä
niin maiden tieteellisen yhteistyön kannalta, kuin suomalaisen muinaistaiteen tutkiMerkittävä tutkija
Suomen muinaistaideseura ry ryhtyi aika- muksenkin näkökulmasta.
Eero Autio oli eräänlainen henkinen isä
naan julkaisemaan Aurinkopeura-vuosikir-

ja innoittaja seuramme perustamiselle ja sen
toiminnalle. Ensimmäisen kalliotaidetta
käsittelevän julkaisumme Aurinkopeura 1.
vuonna 2003, omistimmekin Eero Aution
muistolle.”
Viron muinaistaideseuran lähettämässä,
11.10.2016 päivätyssä kannanotossa sanotaan seuraavasti:
”Eero Aution rooli suomalaisen muinaistaidetutkimuksen elvyttäjänä 1980-luvulla oli ratkaisevan tärkeä, erityisesti itärajan takaisen aineiston tunnetuksi tekemisessä ja tutkimisessa. Hän jatkoi sillä
1800–1900-luvun suurten suomalaisten
tutkimusmatkailijoiden linjaa – päästä käsiksi kulttuurimme syvimpiin juuriin.
Eero Autio tietokirjailijana käynnisti
Suomessa kalliotaidetutkimuksen julkaisemalla ensimmäisen kirjansa Karjalan kalliopiirrokset vuonna 1982. Kirja toimi väylänä kalliotaidetutkimukseen yhdessä Virossa toimivien asiantuntijoiden kanssa.
Tämä toiminta kehittyi Suomen ja Viron
väliseksi kulttuuriyhteistyöksi, joka suuntautui Venäjän Karjalaan ja jopa Uralin
taakse.
Kiinteä yhteistyö virolaisten ja venäläisten tutkijoiden kanssa johti näyttelyihin,
seminaareihin ja konferensseihin Suomessa, Virossa ja Venäjällä, avaten uusia mahdollisuuksia molemminpuoliseen kulttuu-

Guri-saaren pirrosryhmä Äänisellä. (Kuva
”Aurinkopeura 1.”-vuosikirjasta.)

Hirvenhiihto. (Kuva näyttelyesitteestä, Varkauden taidemuseo 1985.)

riyhteistyöhön, joka jatkuu edelleen. Viroon
ja Suomeen on perustettu kalliotaiteeseen
perustetut seurat, jotka jatkavat Eero Aution
käynnistämää kulttuurityötä.
Eeron työ virolais-suomalaisten suhteiden edistämiseksi sekä syvä vakaumus demokratian välttämättömyydestä auttoi
meitä useasti ongelmien yli sekä epäilyksen
hetkillä luottamaan tulevaisuuteen. Vastavuoroisesti sai Eero olla tyytyväinen runsaista ystävistään Virossa ja aineistosta, jota
hän tarvitsi omissa tutkimuksissaan. Ansioista muinaistaidetutkimuksen edistäjänä
valitsi Viron muinaistaideseura Eero Aution
vuosituhannen vaihteessa omaksi kunniajäseneksi. Eero Aution vaikutus jatkuu
myös Viron muinaistaideseuran toiminnassa. Tulemme jatkuvasti olemaan hänelle
kiitollisia ja hänestä ylpeitä.”

Yhtymät Kalevalaan

Itärajan taakse suuntautuneiden tutkimusmatkojen lisäksi Eero Autio teki matkan
Kuolan niemimaalle, jonka kalliopiirrosten
vastaavuudelle muinaisiin tarinoihin hän
sai varmistuksen. Itärajan ja Äänisen takana on myös Erkki Laita käynyt useamman
kerran tutkimassa kalliopiirroksia.
– Eero Autio oli aikanaan tuonut esille,
että Äänisen takana olevat kalliopiirroksilla Uikujoen rannalla on yhteys Suomen
muinaistarustoon, Kalevalaan. Olen myös
melko vakuuttunut, että Eero Autio aikoinaan esitti, että Uikujoella on kuvattu kalevalainen hirvenhiihto ja Äänisen takana on
Tuonelan joki. Siellä on rantakalliossa
muusta ympäristö poikkeava tummempi
kivilaatu ja kalliopiirros, jossa kulkee vene
matkustajineen.
– Ja kyseisestä paikasta eteenpäin olevassa Guri-saaressa on erikoinen, melko pyöreä alue kalliossa. Kuvassa on joutsen, jonka alla on muna. Tämän Eero Autio tulkitsi olevan kalevalainen sotka, joka hautoo
munaa – ja siitä syntyy maailma.
Eero Aution vuonna 1993 julkaistu kirja
Kultasarvipeura ja sen klaani käsitteli Kuolan saamelaisten kansanrunoutta ja sen
suhdetta kalliokuviin. Vuonne 2000 ilmestynyt laaja kuvateos Kotkat, Hirvet, Karhut
-permiläistä pronssitaidetta on kuvaus suomalaisten kulttuurien taidehistoriallisesti
ehkä korkeatasoisimmasta periodista vuosilta 400–1300. Eero Autio kirjoitti tieteellisiin julkaisuihin ja hänen jäämistössään on
vielä julkaisematonta aineistoa.
Pian Eero Aution kuoleman (2002) jälkeen hänen kunniakseen järjestettiin muistoseminaari. Nyt hänen kunniakseen oleva
muistolaattahanke odottaa päätöstä Varkauden kaupungin sivistyslautakunnalta.
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Perinnekelkkoja
lahjoitettiin
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Laskiaistiistai 28.2.2017, Kalevalan-päivä ja
suomalaisen kulttuurin päivä. Varkauden
Kotiseutukeskuksen pihamaalla Päiviönsaarella luovutettiin perinteisin menetelmin
valmistettuja puukelkkoja.

Warkaus-seura ry:n hallitus päätti viime
syksynä teettää ja lahjoittaa kaikille vuonna
2017 syntyneille varkautelaisille vauvoille
käyttöön perinteisen, puusta valmistetun
kelkan – muistoksi Suomi100-juhlavuodes-

ta. Varkauden kaupunki tukee projektia
rahallisesti. Laskiaistiistaina puiset kelkat
luovutti Warkaus-seura ry:n puheenjohtaja Jaakko Ikonen.

Lelkanluovutustilaisuudessa läsnä olleet ja kelkan saaneet perheet, kuvassa vasemmalta oikealle: Suvi Kräkin ja Mikko Vesterinen (tyttölapsi),Jenni Asikainen ja Joonas Immonen (poikalapsi), Reeta ja Juuso Halonen (tyttölapsi),
Anne ja Jani Markkanen (poikalapsi), SannaMari Mehto ja Jaakko Korhonen (tyttölapsi),
Hanna Holopainen ja Antero Monto (poikalapsi), Merika ja Kalle Oksman (tyttölapsi), Jenni
Hämeenniemi ja Aki Leväinen (poikalapsi),
Linda Lappi ja Miika Ikonen (poikalapsi).

Tarinoita Tyyskän menneisyydestä: Tyyskänniemen asuttaminen alkaa
Sirpa Ollikainen

Suomessa syntyi 1800-luvun alkupuolella
runsaasti ruukkeja, rautatehtaita, ympäri
maata. Varkauden ruukin perusti everstiluutnantti Gustaf Wrede v. 1815. Työmiehiä oli riittävästi tarjolla, samoin ongelmia.
Miehet olivat taitamattomia, eikä esimerkki riittänyt neuvomaan oikeita työtapoja.
Onnettomuuksia sattui, ja ne aiheuttivat
töistäpoissaoloja. Tehtaalle tarvittiin lääkäri. Heitä oli maassa kuitenkin niukalti. Suomi oli jaettu lääkäripiireihin. Vuonna 1857
tehtiin uusi lääkäripiirijako. Leppävirta,
kuten siis Varkauskin, kuuluivat uuteen
Rautalammin lääkäripiiriin, entinen oli
Kuopio. Joroisiin perustettiin myös uusi
lääkäripiiri, entinen oli Mikkeli. Kuntien
asukkaiden oli käytävä oman piirilääkärinsä vastaanotolla. Laivalinnan ajoilta lähtien,
vuodesta 1792, oli Varkaudessa ollut välskäri. Välskäri, haavuri, oli henkilö, joka sitoi ja
hoiti haavoja. Saatuaan koulutusta välskäri
teki pieniä toimenpiteitäkin. Näitä koulutettuja henkilöitä on verrattu sairaanhoitajiin ja lääkintäaliupseereihin. Ruukille saatiin apteekki v. 1857. Se avattiin v. 1859. Apteekki siirrettiin kuitenkin Joroisiin v. 1861.
Elokuussa v. 1858 nimitettiin Joroisten
piirilääkäriksi Sannfrid Hällström
(1824–1889). Hän väitteli tohtoriksi v. 1860.
Hällström meni naimisiin liperiläisen serkkunsa Anna Hällströmin (1826–1908)
kanssa lokakuussa 1858. Määräysten mukaan piirilääkärin oli asuttava lääkäripiirissään. Hällströmit kuitenkin asettuivat asumaan Varkauteen. Kuinka tämä oli mahdollista? Tässä kolme vastausta kysymykseen.
Hannu Soikkanen Varkauden historiassa (1962) kertoo näin: Sannfrid Hällström
sai vieraassa lääkäripiirissä asumiseensa
erityisluvan. Perhe asui aluksi Pitkälänniemen kartanossa, mutta vuoden kuluttua

heidän Varkauteen tulostaan valmistui lääkärin asunto Tyyskänniemeen. Siinä he
asuivat 30 vuotta.
Tapio Kautovaara kirjoittaa lehtiartikkeleissaan Lisäjuttuja Varkauden historiaan
(1974–1984): Sannfrid Hällström nimitettiin piirilääkärin virkaan 10.8.1858, johon
yhdistettiin Varkauden tehtaanlääkärin
virka. Varkaudessa toimi Paul Wahl & Co:n
laitosten johtajana insinööri G. Åberg vuosina 1857–1859. Hän pystyi osoittamaan Joroisten piirilääkärille asunnon, Tyyskän.
Rakennus oli valmistunut v. 1855, ja siinä
oli 7 huonetta, keittiö ja halli. Tohtori erosi
virastaan lokakuussa v. 1889 täysin palvelleena, ja perhe muutti Helsinkiin. Paul
Wahl & Co:n arkisto on tallennettu Jyväskylän maakunta-arkistoon. Kenties sieltä
löytyisi selvitys siihen, miksi ja miten Joroisten piirilääkäri sai sijoittua asumaan
Varkauteen, ja minä vuonna ja miten Tyyskä on rakennettu.
Kolmannen vastauksen Hällströmin
perheen asettumisesta asumaan Varkauteen
kertoo perheen nuorin poika Adolf Johannes, joka käytti nimeä Hannes (1869–1947).
Hän jäi Savonlinnasta lääkärintoimestaan
eläkkeelle v. 1936. Hän omisti Savonlinnassa synnytyssairaalan ja toimi sen lääkärinäkin. Saatuaan myydyksi sairaalan v. 1938
hän jätti paikkakunnan lopullisesti. Hanneksen, hänen Elli-vaimonsa ja heidän
nuorimman poikansa, Veikon, tarkoituksena oli matkustaa junalla Helsinkiin, mutta
päätökseksi viime hetkellä tuli laivamatka
höyrylaiva Leppävirta I:llä Varkauteen ja
Itä-Suomeen laajemmalti katsastamaan
lapsuuden ja nuoruuden olopaikkoja sekä
tapaamaan sukulaisia.
Hannes Hällström muistelee kuulemisiaan seuraavasti: Isä ja äiti olivat etsineet Jo-

Idylli keskellä kaupunkia. Piirilääkäri Hällströmin perhe viettää kaunista kesäpäivää Tyyskänniemen
talon pihassa 1800-luvun lopulla. Tämä kuva on Vanha Varkaus-taulussa Varkauden
Kotiseutukeskuksen edustalla. (Kuva: Vesa Moilanen.)

roisista tulevaa kotia, mutta sopivaa taloa ei
ollut löytynyt. Silloin oli Varkauden tehtaan
pääjohtaja Paul Wahl tehnyt tarjouksen: Jos
Hällström tulisi asumaan Varkauteen, niin
hän rakennuttaisi perheelle kartanon. Hän
saisi vapaan asunnon, polttopuut ja tehtaan
kauppapuodista tehdä ostoksia 400 markalla vuodessa. Ennen kartanon valmistumista perhe saisi asunnon Pitkälänniemen hovista, jonne Tyyskänniemestä linnuntietä
olisi vain pari kilometriä.
Edelliseen ehtona olisi, että Hällström
toimisi myös tehtaan lääkärinä. Pitkälänniemen hoviin Hällströmit muuttivat lokakuussa 1858.
Piirilääkärille luvan asua vieraassa lääkäripiirissä myönsi tuolloin silloinen ”Lääkintähallitus”. Perusteina mainittiin, että
Heinävesi kuului Joroisten lääkäripiiriin.
Joroisista ei Heinävedelle ollut minkäänlaista tietä. Ainoa tie kulki Varkauden läpi,

juuri Tyyskänniemeen rakennettavan tulevan kodin vierestä.
Asuinpaikasta ei 30 vuoteen ollut tehty
yhtään huomautusta. Sitten, v. 1888, pari
vuotta ennen Hällströmin eläkkeelle jäämistä, Mikkelin läänin kuvernööri kenraali
v. Daehn sattui karttoja tutkiessaan huomaamaan, että piirilääkäri asui vieraassa lääkäripiirissä. Hän ei ottanut huomioon luvan
perusteita, antoi vain Hällströmille määräyksen siirtyä Joroisiin asumaan. Alkoivat
monimutkaiset ja pitkät neuvottelut asiasta.
Hällströmin läksiäisjuhlat vietettiin loppukesällä v. 1889. Elokuussa perhe muutti
Helsinkiin. Pari viikkoa muuton jälkeen
Sannfrid Hällström menehtyi vaikeaan
umpisuolentulehdukseen.
Mahdollisesti Tapio Kautovaara oli oikeassa kirjoittaessaan, että oikea vastaus
asumispaikkaan liittyvässä kysymyksessä
selvinnevät Paul Wahl & Co:n arkistosta.
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Lentoliikenteen palauttaminen tavoitteena
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Helmikuun puolivälissä julkistettu Varkauden liikenneverkkoselvitys kertoo karua
kieltään. Selvityksessä on haettu vastauksia
Varkauden liikenneyhteyksistä ja saavutettavuudesta vaihtoehtoisilla matkaketjuilla.
Selvityksessä on kuvattu alueen matkustustarpeita ja niiden kehittymistä – tilastoaineiston, aiempien selvitysten sekä selvityksessä tehdyn kysely- ja haastattelututkimuksen pohjalta.
Niin – millä tasolla Itä-Suomen kansainvälisimmän teollisuuskaupungin, Varkauden, liikenneyhteydet ja saavutettavuus ovat
tänä päivänä? Selvitystyö antaa johtopäätöksissään tosiasian, että julkisen liikenteen
matkaketjut Varkaudesta Helsinkiin eivät
ole liikematkustajien näkökulmasta toimivia. Nimittäin julkisen liikenteen ulkomaille suuntautuvat matkaketjut edellyttävät oman auton käyttöä. Varkauden lentoliikenteen lakkaaminen ja huonot julkisen
liikenteen yhteydet muille lentoasemille
ovat lisänneet henkilöautoilua työasiamatkoilla. Pitkien matkojen ajaminen aamuyöllä ja mahdollisesti iltayöstä työmatkan
päätteeksi on liikenneturvallisuusriski.
Selvityksen mukaan paras kaukoliikenteen palvelutaso syntyisi, jos Varkauden
lentoasemalta olisi varhainen aamulento

Helsinkiin ja illalla myöhäinen yölento
Helsingistä. Lisäksi selvitys kertoo, että
kaikkinensa julkisen liikenteen liityntäyhteyksiä on välttämätöntä kehittää ja tarvitaan lippujärjestelmä, joka kelpaa koko
matkaketjulle.
Selvityksen toimeksiantajina ovat Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Navitas
Kehitys Oy. Julkaisun nimi on ”Varkauden
liikenneyhteydet” ja se löytyy netistä hakusanoilla ”Liikenne- ja viestintäminiteriön julkaisuja 4/2017”. Vajaat 30 sivua sisältävä selvitys antaa tarkat tiedot siitä,
missä ollaan menossa…
Selvityksen julkistamispäivänä asiasta
Varkauden ja myös Keski-Savon osalta olivat
kertomassa Varkauden kaupunginjohtaja
Hannu Tsupari, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki, Joroisten kunnanjohtaja Joonas Hänninen ja Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Jouko Laitinen.
Nelikon yhteisenä ykköstavoitteena oli
lentoliikenteen palauttaminen Varkauden
lentokentälle, edunvalvonnan aktiivinen
jatkaminen ja lentoinfran eli lentokentän
kiitoradan ja siihen liittyvien järjestelmien
ylläpito sekä uusien mahdollisuuksien
miettiminen. Ajan mittaan onkin tullut
uusia avauksia lentoliikenteen osalta, esi-

Hukka-Pallon
kulttuurijaosto
on virkistynyt.
Otamme jälleen
vastaan kirjalahjoituksia
yhteistyössä
Kirja-Varkaus
ry:n ja Warkausseura ry:n
kanssa.
Yhteydenotot
Patrick Hansson,
050 404 4656.

merkiksi etälennonvalvonta.
Kunnanjohtaja Hännisen mukaan ei
luonnollisestikaan voida unohtaa muita
liikkumismuotoja, jotka ovat volyymiltaan
jopa lentoliikennettä suurempia – bussiyhteydet ja raideliikenne.
– Ne eivät ole toisiaan pois sulkevia vaan
täydentäviä ja eri tarpeisiin perustuvia.
Mutta lentoliikenne on kriittinen, jos
aluetta halutaan kehittää, hän sanoi ja jatkoi, että oli erinomainen asia saada selvitys
liikenneyhteyksistä tehtyä.
– Tämä selvitys on ikään kuin välietappi
ja saatiin taustaa tavoitteille edistää alueen
saavutettavuutta. Lentoliikenteen osalta
pitää edelleen tehdä edunvalvontatyötä,
mutta myös infrasta on pidettävä huolta.
– Selvityksessä kerrotaan hyvin karusti
tällä hetkellä vallitseva tilanne – saavutettavuus on mennyt takapakkia. Kulkuyhteytenä on nyt auto, eikä elinkeinoelämän näkökulmasta Kuopio ole vaihtoehto lentoliikenteessä.

Kolmiolentokuvio

Kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin mukaan
isojen hankkeiden osalta saavutettavuus on
merkityksellinen asia – hyvät yhteydet ratkaisevat.
– Jos julkista tukea lentoliikenteelle kaavaillaan, ainoa mahdollisuus varmaan olisi
se, että päästäisiin mukaan kolmiolentokuvioon Savonlinnan kanssa. Se olisi lyhyen
aikavälin ainoa realistinen vaihtoehto päästä mukaan julkiseen rahaan. Pidemmällä
aikavälillä pitäisi pohtia – jos Finavia-kuviota ei saada kuntoon – lentokentälle pitää
saada ylläpitäjä.
Navitas Kehitys O:n toimitusjohtaja
Jouko Laitinen muistutti, että Varkaudessa
tehdään globaaleja tuotteita.
– On tärkeää, että kansainvälinen teollisuus pysyy Varkaudessa, kasvaa ja kehittää
toimintojaan. Saavutettavuudella ja lentoyhteyksillä on merkitystä myös siinä, kuinka tulevaisuudessa pystytään kilpailemaan
tänne sijoittujien kanssa.
– Tänä päivänä kisaa ei käydä välttämättä Suomen mittapuun mukaan, vaan Euroopan ja globaalin maailman kanssa. Saavutettavuus ja toimivat yhteydet ovat kilpailuetu – pystyä pitämään yritykset ja saamaan uusia yrityksiä. Ja ennen kaikkea, että
yritykset kasvavat ja kehittyvät.

Varkauden liikenneverkkoselvityksestä olivat
kertomassa Navitas Kehitys Oy:n
toimitusjohtaja Jouko Laitinen (kuvassa oik.),
Joroisten kunnanjohtaja Joonas Hänninen,
Varkauden kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Kari Rajamäki ja varkauden
kaupunginjohtaja Hannu Tsupari. Jokainen
heistä toi esille huolestuneisuutensa
seutukunnan huonosta saavutettavuudesta.

Laitisen mukaan konkreettisesti muutamissa yritysten sijoittumiskuvioissa on
Varkaudessa jääty saavuttamatta taloudellisia vaikutuksia, koska kriteereinä ovat olleet
lentoyhteydet. Hän myös tähdensi, että lentoyhteyksistä puhuttaessa merkityksellistä
on syöttöliikenne ja mahdollisimmat hyvät
siirtoyhteydet kansainvälisille lennoille.
Mutta myös toisinpäin – että Varkaus on
saavutettavissa ja yritysten asiakkaat voisivat nopeilla yhteyksillä tulla toteamaan ja
näkemään, mitä kaikkea Varkauden alueella tehdään. Eli saavutettavuus molempiin
suuntiin on tärkeää.

Historiallinen valinta

Myös kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Kari Rajamäki painotti puheenvuoroissaan,
että toimivat liikenneyhteydet vaikuttavat
yritysten sijoittumisiin ja investointeihin.
– Meillä ei ole olemassa saavuttamattomien mahdollisuuksien rekisteriä ja emme
pysty kertomaan, mitä vahinkoa on tullut ja
mitä taloudellisia vaikutuksia on jäänyt
saavuttamatta. Kaikkien yhdessä – kauppakamarien, kansainvälisen teollisuuden ja
tulevan päätöksenteon porukoiden pitää oikeasti tajuta, että tälle asialle etsikkoaika on
tuleva talvi. Silloin pitää pystyä linjaamaan,
miten edetään ja pidetäänkö Varkauden
seutu kartalla, sanoi Rajamäki, jonka mukaan kyseessä ei todellakaan ole mikään
nurkkakuntainen asia, vaan kyse on vakavasta, kansallisesta elinkeinopolitiikasta ja
kansainvälisen teollisuuden toiminnasta
koko Suomen kannalta.
– Nyt ollaan tekemässä historiallista valintaa Varkauden nousukiidon varmistamiseksi tai stagnaation hakemista. Lyhytnäköinen säästö infrassa voi kostautua kertaluokaltaan suurempina tulonmenetyksinä
esimerkiksi teollisuudelle. Jotta Suomi olisi kansainvälisesti kiinnostava ulkomaisten
yritysten ja matkailijoiden silmissä, niin
maamme eri osien tulisi olla nykyistä paremmin saavutettavissa.
Äänihaastattelussa Navitas Kehitys Oy:n
toimitusjohtaja Jouko Laitinen ja Joroisten
kunnanjohtaja Joonas Hänninen
osoitteessa: sykkeessa.fi/radio
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Leppävirralla on paljon vireitä kyliä ja kylätoimijoita. Ensi syyskuun alussa Leppävirta on valtakunnallisesti maaseutuasioiden polttopisteessä, kun suunnitellussa laajuudessaan ensimmäinen maaseutuparlamentti kokoontuu 1.–3.9.2017. Tapahtumaan odotetaan saapuvaksi jopa tuhat osanottajaa – toimijoita kylistä kaupunkeihin,
asukkaista päättäjiin, yrittäjistä yhdistyksiin. He kohtaavat ja voivat todeta, miten
mahdottomuuksista tehdään mahdollisuuksia – tapahtuman teeman mukaisesti.
Maaseutuparlamentin tavoitteena on muotoilla yhteinen tahtotila suomalaiselle maaseudulle ja nostaa maaseudun mahdollisuudet politiikan agendalle.
Maaseutuparlamentissa osallistujat pääsevät tutustumaan maaseudun kasvuyrityksiin, innovatiivisiin kehittämiskohteisiin, yhteiskunnallisiin yrityksiin, kylätoimijoihin, maaseudulla toimiviin organisaatioihin ja maaseudun kehittämistä hallinnoiviin toimijoihin. Maaseutuparlamentti
on osa Suomi100-juhlavuoden tapahtumia
ja se tarjoaa myös retkiä, työpajoja ja keskusteluja.
Tapahtuman Kumppanitorilla voi tutustua valtakunnallisiin ja alueellisiin maaseudun toimijoihin. Sadonkorjuutorilla on
myynnissä lähituotteita, jotka muutoinkin
ovat hyvin voimakkaasti esillä. Maaseutuparlamentissa palkitaan myös Valtakunnallinen Vuoden Kylä ja Kylätoiminnan Tiennäyttäjät sekä julkistetaan maamme seuraava, virallinen Valtakunnan Kylähullu.
Maaseutuparlamentin pääkieli on suomi
ja ohjelmaa järjestetään myös ruotsin ja
englannin kielillä. Maaseutuparlamentissa
työstetään Suomen ensimmäinen Maaseu-

Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies Merja
Kaija (kuvassa vas.) ja tapahtumakoordinaattori Seija Heiskanen tarkastelevat Leppävirtalapasia, joihin malli on lähes vuosisadan takaa.

tupoliittinen julkilausuma, joka viedään
poliittisten päättäjien tietoon ja viedään
viestinä Euroopan Maaseutuparlamenttiin,
joka järjestetään Hollannissa lokakuussa
2017.
Maaseutuparlamentinpaikallisesta järjestämisestä vastaa Pohjois-Savon Kylät ry.
Tapahtuman pääjärjestäjinä ovat Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Maaseutuverkosto ja Suomen Kylätoiminta SYTY ry.

Suurtapahtuma

Maaseutuparlamenttia on valmisteltu ruohonjuuritasolta ministeriöön saakka. Tapahtuman keskiössä on Vesileppis Areena ja
hotellin ympäristö. Työpajoihin tiloja varataan eri puolilla kirkonkylää.
– Yksi ehto tapahtuman järjestämisessä
on annettu – lähiruoan tulee näkyä kaikissa
tarjoiluissa. Maaseutuparlamentti juhlistaa
100-vuotiasta suomalaista maaseutua, kertoo Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies
Merja Kaija.

Maaseutuparlamentin tiedotustilaisuudessa oli tarjolla ”Mojovat maistiiset”, josta olivat kertomassa
äskettäin toimintansa aloittaneen Osuuskunta LähiSavon puolesta Salla Paavonsalo-Tirkkonen
(kuvassa oik.) ja Tarja Luostarinen. Jo osuuskunnan nimikin tuo esille, että toiminnoissa ja
tuotteissa panostetaan lähituotteisiin ja lähipalveluun. Toiminnan perusarvoiksi on listattu
ammattimaisuus, laatu, edistyksellisyys ja luovuus.

Apujoukkoja ja vapaaehtoisia tarvitaan
tapahtuman toteutukseen erilaisiin tehtäviin. Kuten esimerkiksi Leppävirta-lapasten
tekemiseen. Siinäkin asiassa on lähituotteesta kyse, sillä langat ja neulojat ovat pitkälti
paikallisia. Leppävirta-lapasia tullaan luovuttamaan muun muassa Maaseutuparlamentin puhujille muistoksi tapahtumasta.
Leppävirta-lapanen soveltuu hyvin Suomen juhlavuoden teemaan, sillä lapasmalli
on lähes 100 vuotta vanha. Ja juhlavuoden
teemaan ”Yhdessä” sopii mainiosti myös

yhdessä lapasten neulominen.
– Tärkeää onkin, että leppävirtalaiset
ovat mukana yhdessä tekemässä paikallistasolla. Leppävirta-lapasten neulomisella
kunnioitetaan suomalaista käsityöperinnettä, suomalaista naista ja yhdessä tekemistä, toteaa tapahtumakoordinaattori Seija Heiskanen.
Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies
Merja Kaijan äänihaastattelu on
kuultavissa osoitteessa: sykkeessa.fi/radio

Parmacolla ollaan tyytyväisiä opiskelijoiden rekrytointiin
Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen tämän
päivän opiskelijat ovat motivoituneita, koska yrityksen ja opiskelijoiden tarpeet tuodaan onnistuneesti yhteen. Tästä mainiona
esimerkkinä leppävirtalainen Parmaco Oy.
Joona Kosunen opiskelee Savon ammatti- ja aikuisopistossa viimeistä vuotta
verhoilu- ja sisustusalaa.
– Tarkoituksenani on valmistua tänä keväänä. Tilanteeni on siitä onnellinen, että
sain juuri työsopimuksen työssä oppimispaikkaani Parmaco Oy:lle, nuori mies kertoo. Yritys on tuttu, sillä Kosunen oli työssä oppimassa siellä jo viime marraskuussa.
– Opettajamme Arto Pelkonen vinkkasi
viime vuonna työssä oppimismahdollisuudesta. Aluksi kävimme hänen kanssaan tutustumassa Parmacoon. Tutustumiskäynti
johti lopulta siihen, että yritys kirjoitti
kanssani työssä oppimissopimuksen, joka
nyttemmin muuttui työsopimukseksi.

Parmaco Oy:n tuotantopäällikkö Juha
Pylväsellä (kuvassa vasemmalla) ja
tarjouslaskentapäällikkö Ossi Mönkkösellä on
positiivisia kokemuksia nuorista oppijoista.
(Kuva: Markku Penttilä.)

tuodaan onnistuneesti yhteen. Kävimme
ensin Parmacon kanssa keskusteluja siitä,
millaisia tarpeita opiskelijoille ja mahdolliselle rekrytoinnille on. Sovittiin, että kahdelle opiskelijalle olisi oppimispaikka tarOppiminen työpaikoilla motivoi jolla ja Varkauden kampukselta opettajat
Työpaikalla tapahtuu-hankkeen projekti- kartoittivatkin sitten kaksi innostunutta ja
päällikkö Maija Savolainen kertoo, että sopivassa vaiheessa opintojaan olevaa tekiopiskelijat ovat varsin motivoituneita työ- jää, joille löytyi Parmacolta myös opintojen
paikalla tapahtuvaan oppimiseen.
tavoitteiden kannalta sopivat työtehtävät.
– Tässä on erittäin hyvä esimerkki siitä, Molemmat työllistyvät valmistuessaan,
miten yrityksen ja opiskelijoiden tarpeet mikä on aivan upeaa. Tähän ennakointiin ja

tarpeiden yhteen tuomiseen meidän tulee
jatkossa yhdessä yritysten kanssa panostaa
entistä enemmän, jotta oikea opiskelija osuu
oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.
Parmaco Oy:llä ollaan oltu tyytyväisiä
Kosusen oppimiseen.
– Toivomme, että opiskelijat olisivat
mahdollisimman monipuolisissa työtehtävissä, sillä tarvitsemme moniosaajia yhä
enemmän. Kannustamme nuoria menemään
mukavuusalueen ulkopuolelle, kertoo Parmaco Oy:n tuotantopäällikkö Juha Pylvänen.
Parmaco:n liikeidea on omaperäinen,
mutta toimiva.
– Lainaamme asiakkaidemme tarpeisiin
heille varta vasten suunniteltuja päiväkoteja, kouluja, hoivakoteja ja toimistotiloja.
Emme lainaa välimuotoja, vaan suunnittelemme ja valmistamme rakennuksemme
varta vasten asiakkaan omaan käyttötarkoitukseen. Lainausaika sovitaan jokaisen
asiakkaan kanssa erikseen, Pylvänen kertoo.
Tarjouslaskentapäällikkö Ossi Mönkkönen kertoo rakennusalan muuttuneen.
– Aikataulut ovat entistä tiukempia ja
kustannukset on pyritty painamaan mahdollisimman alas. Tilanne on yleisesti ottaen melko haastava niin yritysten kuin
työntekijöidenkin kannalta katsottuna.

Olemme mielestäni pärjänneet tiukentuneessa tilanteessa varsin hyvin. Tästä yhtenä esimerkkinä on tilauskantamme, joka on
kehittynyt positiiviseen suuntaan.

Mestari-kisälli-oppimista

Savon ammatti- ja aikuisopiston opettaja
Arto Pelkonen kertoo mestari-kisälli-tyylisen oppimisen elävän uutta tulemista.
– Kyseinen oppimistapa oli jossain vaiheessa jopa hieman painunut unholaan,
mutta tänä päivänä se on vahva osa oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä.
Uusien koulutusmenetelmien ja yhteistyötapojen myötä mestari-kisälli-oppiminen
elää ja voi hyvin, opettaja kertoo.
Pelkosen mukaan henkilökemioilla on
merkittävä rooli yritysyhteistyössä.
– Lisääntynyt yhteistyö tarkoittaa opettajan arjessa jalkautumista yhä enemmän yrityksiin. Yhteydenpidon on oltava avointa ja
suoraa, sillä asiat saa parhaiten hoidettua
kasvotusten. Yhteisenä tavoitteenamme on,
että opiskelijat pääsevät tekemään yrityksissä työtä, josta on heidän oppimiselleen mahdollisimman paljon hyötyä. Yritykset saavat
puolestaan nälkäisiä nuoria oppiin, joista
parhaat pääsevät kesätöihin tai työllistyvät
muutoin. Tilanteesta hyötyvät kaikki.
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Long Cycle 16-lajin eli
rinnalleveto-työntö 2
x 16 kg, kolmikko
palkintokorokkeella.
Keskellä voittaja
Sanna-Maija
Loikkanen, vierellään
hopeamitalisti
Sari Jäntti ja
pronssimitalisti
Riikka Viiala. (Kuva:
Tommi Laurila.)

Kultaa ja pronssia kahvakuulaurheilusta Varkauteen

25.–26.2.2017 kilpailtiin Haapajärvellä nen osallistui OALC:hen eli yhden käden
kahvakuulaurheilun suomenmestaruuksis- rinnalleveto-työntöön 20 kg kuulalla. Tässä
ta. Varkautelainen Sanna-Maija Loikka- lajissa Loikkanen ylsi pronssille tuloksella
nen osallistui kolmeen lajiin ja kotiintuo- 104. Voittaja oli Sari Dahlsten 120 toistolla
SM-pilkki 2017-kisan suojelija Kari Rajamäki avaamassa kisaa Rantasalmen Kolkonjärvellä.
Rajamäen takana kuvassa vasemmalla kisan varajohtaja Tapani Kurki.
misina olikin kolme mitalia: kaksi kultaa ja ja toiseksi tuli Salla Ihalainen 108 toistolla.
Kisapäivän päätteeksi kilpailtiin vielä
yksi pronssi. Päälajinaan Sanna-Maija
Loikkasella oli Long Cycle eli rinnalleveto- viestissä Long Cyclessä eli kahdenkäden
työntö kahdella 16 kg kuulalla. Loikkanen rinnalleveto-työnnössä 16 kg kuulilla. Viesosallistui yleiseen mestaruussarjaan ja nos- tijoukkueessa on aina neljä osallistujaa,
ti kymmenessä minuutissa tuloksen 87 joista jokainen nostaa 3 min suorituksen.
toistoa ja voitti ylivoimaisesti seuraavana Sanna-Maija Loikkasen joukkue voitti kulTeksti: Vesa Moilanen, kuva: Kalevi Jansson
tulleen Sari Jäntin jonka hopeatulos oli 67 taa yhteistuloksella 120 ja hopealle ja
toistoa. Kolmanneksi tuli Riikka Viiala tu- pronssille tulleet joukkueet saivat tasatuRantasalmen Kolkonjärvellä pilkittiin lau- Jokamiehenoikeus
loksen 103. Tasatuloksella kehonpainoiltaan
loksella 62.
antaina 4.3. Suomenmestaruuksista. Olo- Rantasalmen SM-pilkki 2017-kisan suojeliToisessa lajissaan Sanna-Maija Loikka- kevyempi joukkue voittaa.
suhteet olivat haasteelliset kilpakalastuk- ja Kari Rajamäki totesi kisan avajaissanoisseen, mutta turistikalastukseen erinomaiset. saan vapaa-ajankalastuksen olevan merkitSM-pilkki 2017-kisan järjestelyistä vastasi- tävä luontoharrastus, jolla on yli 1,5 miljoovat VaPa Varkaus ja Savonlinnan Urheilu- naa harrastajaa. Rajamäen mielestä kalakalastajat yhteistyössä Etelä-Savon Vapaa- kantojemme suomia mahdollisuuksia valiajankalastajapiirin muiden jäsenseurojen ja tettavasti ei vieläkään osata hyödyntää riitSuomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjär- tävästi maaseutumatkailussa. Hän myös Teksti ja kuva: Vesa Moilanen
jestö ry:n kanssa.
muistutti, että valtaosa Suomen vesistöistä
– Kilpailijoita oli 1.770 ja tämän lisäksi on yksityisessä omistuksessa ja kalastus- Varkauden Liikuntatalossa pelataan sali- ti Savo-Karjalan alueen sarjansa kaudella
muuta väkeä eli kokonaiskävijämäärä oli kuntien hallitsemia, joten epäoikeudenmu- bandyssa Suomen viimeinen huipputur- 2016–2017 ja joukkue eteni historiallisesti
kolmatta tuhatta henkilöä. Ja sitä voi pitää kaiseksi koetut säännökset aikanaan veivät naus parketilla tulevana viikonloppuna ensimmäistä kertaa varkautelaisena jouktänä päivänä onnistumisena, totesi Suomen ajan helposti kalastuksen sijasta lupien 18.–19.3. Kyseessä on C1-poikien aluesarja- kueena playoff-karsintaan kahdeksan parVapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n hankintaan.
joukkueiden playoff-karsinta, josta puoli- haan joukkoon Suomessa.
– Turnaukseen on tulossa arviolta
hallituksen jäsen Jaakko Ikonen, jonka
– Maa- ja vesialueita omistamattomien välierä- ja välieräottelujen kautta voittajamukaan saaliskalojen oikeaan käsittelyyn harrastusmahdollisuudet ovat kehittyneet joukkueiden matka jatkuu SM-finaaliin. 200–300 salibandyihmistä ja katsomoon
liittyvät eettiset kysymykset hoituivat maa- vuosikymmenten mittaisen pitkäjänteisen Playoff-karsinnassa Varkauden turnaukses- yleisöä. Tulevaksi viikonlopuksi Varkauden
laisjärjellä mallikkaasti.
työn tuloksena. Niiden olemassa oloa ei pidä sa on pelaamassa kahdeksan joukkuetta eli majoituskapasiteetti on täynnä ja myös VarSM-pilkkikisan varajohtaja Tapani kuvitella itsestäänselvyytenä. Pitkä taistelu Hu-Pa, SPV, SBS Wirmo, SB Vantaa, NST, kauden Virkamiesklubille neuvotellaan viiKurki kertoi, että osanottajia oli jopa odo- yleiskalastusoikeuksien puolesta johti vih- ÅIF, KeLy ja SBS Masku. Turnauksen jär- konlopuksi ensimmäistä majoitussopimustettua enemmän ja järjestelyt sujuivat on- doin syksyllä 1996 onginnan ja pilkinnän jo- jestelyistä vastaa varkautelainen Hukka- ta, kertoi Hukka-Pallo ry:n puheenjohtaja
Jaakko Ikonen alkuviikosta, turnausviigelmitta. Kaikkinensa kisapäivänä talkoo- kamiehenoikeuteen sekä myös läänikohtaisen Pallo.
laisia eri seuroista oli mukana puolensataa viehekalastusjärjestelmän ohella veteraanien
– Hukka-Pallon C-poikien joukkue voit- konlopun lähestyessä.
eri tehtävissä, kuten kisan valvonnassa, py- ja eläkeläisten vapauttamiseen veroluonteisäköinnissä ja punnituksessa – ensiapuryh- sesta kalastuksenhoitomaksusta. Onginta ja Hukka-Pallon C-pojat harjoittelemassa Varkauden Liikuntatalon parketilla
mät olivat paikalla ostopalveluina.
pilkintä on lailla säädetty jokamiehenoikeus.
SM-kisan paras henkilökohtainen ahRajamäen mielestä kalastomme luomien
vensaalis on 2,8 kilon paikkeilla.
virkistys- ja matkailumahdollisuuksien
– Ennakko-odotukset kalansaannin suh- eteen on tehtävä asiallista työtä ilman tarteen olivat paljon isommat, mutta minkäs peetonta vastakkainasettelua.
sille mahtaa – kala ei ollut syönnillään, sa– Suomalaisilta ei pidä vaatia jatkossanoi Tapani Kurki, jonka mukaan Rantasal- kaan ”passia” – ei pilkille eikä metsään memen kisojen järjestäminen oli kaiken kaik- nosta. Kalamiesten tahdolla ja sisulla aikiaan parin vuoden urakka. Ensi vuonna kaansaadut maksuttomat ja maksulliset
SM-pilkkikisa on Kuusamossa Kuusamo- yleiskalastusoikeudet vaativat valmiutta
järvellä.
myös puolustaa niitä, hän sanoi.

Rantasalmen SM-pilkkikisa
veti kolmatta tuhatta kävijää

Viikonloppuna salibandyn
playoff-turnaus Varkaudessa
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Urheilugaalassa palkintosadetta ja asiaa liikunnan tärkeydestä
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Varkauden Urheilugaalaa vietettiin helmikuun puolivälissä – nyt jo viidettätoista
kertaa ja Suomi100vuotta-juhlavuoden
kunniaksi Varkauden Teatterilla, jonka saliin kertyi gaalaväkeä täpötäyteen. Urheilugaala on järjestetty tähän mennessä, useissa
eri paikoissa – Liikuntatalo, Warkaus-salin
aulatila, Navitas ja Joutenlahden Kimppatyöpajojen liikuntasali. Tämän vuoden Urheilugaalan osalta sinänsä hyvin merkityksellistä, että tapahtuma saatiin järjestettyä
”nelikantayhteistyönä” – Varkauden Urheiluseurat ry, Varkauden kaupunki, Warkauden Lehti ja Varkauden Teatteri – ottaen
huomioon urheiluseurojen yhteenliittymän
viimeaikaisen hyvinkin häilyvän tilanteen.
Varkauden Teatteri osoittautui mainioksi
paikaksi järjestää Urheilugaala ja näyttämö
mahdollisti myös pirteän liikunnallisen esityksen, jonka toteuttajana oli Varkauden
Naisvoimistelijoiden ryhmä. Urheilu ja muu
kulttuuri mahtuvat sopivasti samalle areenalle – musiikkia kuultiin Tiina Räsäsen
tulkitsemana Sami Ruutiaisen säestyksellä.
Vuoden 2016 parhaat palkittiin, stipendejä jaettiin ja Varkauden Urheilun ja Liikuntagalleriaan julkistettiin kuusi menestynyttä urheilijaa. Varkauden parhaaksi urheilijaksi 2016 julkistettiin Kari Hurri.
Urheilugaalan tervehdyspuheessaan
Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan
puheenjohtaja Kati Hynninen totesi, että
suurten tunteiden ja elämyksien lisäksi urheilun ja liikunnan tiedetään lisäävän yhteisöllisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia –
tärkeitä asioita elämässä.
– Urheilun, seuratoiminnan ja menestyneiden urheilijoiden avulla pystytään yhdessä edistämään liikunnallista elämäntapaa ja vahvistaa myönteistä asennetta koko
liikunta- ja urheilukulttuuria kohtaan.
Kaikki täällä läsnäolijat teette osaltanne
tärkeää työtä varkautelaisen urheilun ja liikunnan eteen. Olette menneenä vuonna olleet rakentamassa menestyvää urheilua ja
liikuntaa kunnassamme ja tuoneet saavutuksillanne kaupungillemme positiivista
mainetta, hän totesi.
Gaalapuheessaan kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Kari Rajamäki toi esille, että
maamme itsenäisyyden juhlavuonna voidaan
todeta varkautelaisen liikuntakulttuurin ensiaskeleita otetun jo 130 vuotta sitten.

Tiina Räsäsen tulkitsemana kuultiin
Urheilugaalassa muun muassa Lasse
Mårtensonin säveltämä ”Myrskyluodon Maija”.

Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleriaan julkistettiin lisää urheilijoita. Yksi heistä oli
Pentti Pesonen, menestynyt hiihtäjä, jota jututtamassa Varkauden Teatterin teatterinjohtaja Kari
Suhonen. Kunniagalleriaan julkistamisen tekivät kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari
Rajamäki, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kati Hynninen ja Varkauden urheiluseurat ry:n
puheenjohtaja Hannu Kiminkinen.

Viime vuoden Varkauden parhaana urheilijana
palkittiin keilaaja Kari Hurri.

– Varkauden kansalaistoiminnan ja urheilun kannalta oli ratkaisevaa, kun 1904
perustettiin Warkauden tehtaan voimisteluja urheiluseura. Warkauden Urheilijat oli
ensimmäinen ja toiseksi liikunnan pääjuureksi työläiset perustivat omaksi seurakseen
Varkauden Tarmon. Näistä emoseuroista on
versonut näihin päiviin saakka lasten ja
nuorten urheiluttamisesta vastanneita seuroja. Ihmisten uudet odotukset ovat sittemmin tietenkin täydentäneet liikuntamuotojen tarjontaa.
Rajamäen mielestä on tärkeätä katsoa
liikunnan laajempaa kehystä.
– Uusi liikuntalaki korostaa terveyttä ja
hyvinvointia edistävää liikunnan näkökulmaa. Lain tavoite vaatii työtä sen arkeen
siirrossa. Liikuntaharrastusten kustannuksiin tulee kiinnittää huomiota ja löytää toimintamalleja, joilla edistetään etenkin lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikunnan
harrastamiseen perheiden varallisuudesta
riippumatta. Eduskunta lisäsi tämänkin
vuoden budjettiin Liikkuva koulu-ohjelmaan lisärahoitusta. Tavoitteena, että kärkihankkeen viimeisenä eli ensi vuonna,
kaikki peruskoulut ovat mukana.

teuttavia yhteisöjä. Kolmanneksi seurat
ovat lisänneet ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja viihtyisyyttä. Monelle seuratoiminnassa mukana olleelle liikunnasta on
tullut elinikäinen harrastus, joka on osaltaan parantanut elämänlaatua. Neljänneksi
varkautelaiset urheilu- ja liikuntaseurat
ovat nousseet erilaisiin yhteiskunnallisen
vaikuttamisen tehtäviin. Viidenneksi varkautelaiset seurat ovat paitsi tehneet Varkautta tunnetuksi myös luoneet ylipaikallisia yhteistyöverkostoja.”

integroidaan vahvemmin osaksi päivittäistä toimintaa terveydenhuollossa – niin päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla kuin vanhustyössä.
– Terveydenhuollossa on vahvemmin
panostettava liikuntaneuvontaan, joka on
saatava osaksi perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon arkea. Aktiivisella liikunnalla ennaltaehkäistään monien sairauksien syntymistä tai pahenemista, edistetään työurien pidentymistä ja työhyvinvointia, ehkäisemme syrjäytymistä ja ylläpidämme vanhusten toimintakykyä.
– Näitä periaatteita korostaa eduskunnan
valtiovarainvaliokunta myös tämän vuoden
mietinnössään pitäen tärkeänä julkisten varojen kohdentamista siten, että erityisesti
lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa vähäisillä kustannuksilla. Terveys- ja
hyvinvointierojen kasvua ja syrjäytymistä
vähennämme Varkaudessakin vain sillä, että
kaupunki, järjestöt ja seurat tekevät läheisempää yhteistyötä luoden monipuolisia
harrastusmahdollisuuksia.
Puheessaan Rajamäki totesi Varkautelaisen
liikuntakulttuurin olemuksen ja historian
henkilöityvän arvostettuun Hannu Itkoseen.
– Hän toteaa, että ”ensinnäkin seurat
ovat mahdollistaneet kaiken ikäisten kansalaisten urheilun ja liikunnan. Toiseksi
seurat ovat olleet tärkeä osa muuta kansalaisyhteiskuntaa, eikä niiden toiminta ole
rajoittunut suinkaan pelkästään ruumiinharjoituksiin. Parhaimmillaan seurat ovat
olleet laaja-alaista kulttuuritoimintaa to-

Liikunta- ja urheilulautakunta

Varkauden urheilun menestys on perustunut toimivaan työnjakoon. Kaupunki on
vastannut liikunta- ja urheilutiloista ja kaupungin johto arvostanut korkealle seurojen
pyyteetöntä seuratyötä.
– Tämän yhteistyöverkoston kiistaton
veturi on vuonna 1990 kaupunginvaltuuston
salissa perustettu Varkauden Urheiluseurat
ry., joka paitsi on seurojen yhteistyöelin, se
on antanut tärkeän panoksensa koulutustoimintaan ja työllistämisprojekteihin. Perinteen tallennus ja työ urheilumuseomme
eteen on herättänyt muilla paikkakunnilla
kateutta. Meillä on syytä nöyrästi kiittää siiYhteistyöllä harrastusmahdoltä Hannu Kiminkistä ja Varkauden Urheilisuuksia
luseurat ry:tä. Te olette luoneet meille vielä
monessa hyödynnettävän voimavaran ja
Kari Rajamäen mukaan sosiaali- ja terveyidentiteettimme perustan.
denhuollon palvelujen ja uuden kunnan raRajamäen mukaan jatkossakaan ei onkentaminen ei onnistu, jos emme painota
tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä liinistuta kunnallishallinnon ja virka-ajan
kunnan edistämiseksi siten, että liikunta
puitteissa.
– Meidän on varmistettava, että vapaaehtoistyötä tekevien seurojen ja vahvaa julkista liikuntahallinnon yhteistyötä käyttäen pidämme Varkauden liikkeessä ja edistämme
Warkauden hyvinvointia. On hyvä myös arvioida uuden Varkauden elinvoiman, koulutuksen, sivistyksen ja liikunnan kokonaisuutta ajatellen olisiko syytä perustuu liikunta- ja urheilulautakunta omakseen – lisätäksemme myös sektorin painoarvoa ja kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia tulevaisuuden varmistamisen.
– Ainutlaatuista 66 järjestön panosta tarvitaan ja ääntä on kuunneltava. Vahvalla
tahdolla ja yhteistyöllä on rakennettu meilVarkauden Teatterin näyttämö mahdollisti rytmikkään permantovoimisteluesityksen, jonka toteutti le silta, jota jatkossakin on tuloksellisesti
kuljettava, Kari Rajamäki totesi.
Varkauden Naisvoimistelijoiden ryhmä.
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Varkauden 15. Urheilugaalassa Varkauden Urheiluseurat ry:n
palkitut ja muistetut
jäsenseurojen lajien parhaina
palkitut

Varkauden Urheilun ja Liikunnan Kunniagalleriaan nimetyt. Nro 15. Kerttu Pe- Miehet. Autourheilu: Juuso Häyrinen, Varsonen, hiihto, Warkauden Urheilijat, 16.
Pentti Pesonen, hiihto, Kangaslammin Kisailijat -45, 17. Olli Tyrväinen, speedway,
Warkauden Moottoripyöräurheilijat, 18.
Harri Vänni, lentopallo, Varkauden Tarmo,
19. Petteri Häyrinen, lentopallo, Varkauden
Tarmo ja 20. Risto Kovanen, lentopallo,
Varkauden Tarmo.

Varkauden kaupungin stipendit. Kari Hurri,

Keski-Savon Keilailuliitto/YSISATA, Markku Levänen, Savon Dynamo, Aki-Pekka
Mustonen, Varkaus Racing Team, Jesse Mustonen, Varkaus Racing Team, Laura Niinimäki, Ratsastusseura Hakkapeliitat -71, Timo
Pulkkinen, Pohjois-Savon Näkövammaiset
ry Varkauden osasto, Timo Seppä, Viljolahden Erä, Ossi Sippu, Leppävirran Urheilijat
ja Viivi Valutie, Savon Voima Veikot.

kauden Urheiluautoilijat, frisbeegolf: Esa
Kolehmainen, Disc Golf Varkaus, golf: Janne Aali, Kartanogolf, jalkapallo: Tommi
Lankinen, Warkauden Jalkapalloklubi –
Warkaus JK, judo: Mikko Koskinen, YamaArashi, jääkiekko: Joonas Miettinen, Warkis Varkaus, jääpallo: Niko Nissinen, WP
35, kaukalopallo: Samu Montonen, Varkauden kaukalopallo/EPA-TT, keilailu: Kari
Hurri, Keski-Savon Keilailuliitto/YSISATA, moottorikelkkailu: Kari Nykänen,
Varkaus Racing Team, moottoripyöräily:
Jesse Mustonen, Varkaus Racing Team, paini: Eetu Tolvanen, Varkauden Tarmo, pesäpallo: Roope Räisänen, Puurtilan Kisa-Pojat, salibandy: Roope Turunen, Varkauden
Tarmo ja shakki: Mikko Timonen, Varkauden Tarmo.

Naiset. Golf: Sonja Valtonen, Kartanogolf,
2016 Varkauden paras urheilija. Kari Hur- pesäpallo: Anu Kukkonen, Puurtilan Kisari, Keski-Savon Keilailuliitto/YSISATA.

Pojat, ratsastus: Laura Niinimäki, Ratsastusseura Hakkapeliitat, salibandy: Mari
2016 liikunta- ja urheiluteko. Varkaus Pietiläinen, Varkauden Tarmo, suunnistus:
Racing Team.
Iisa Lehtiniemi, Savon Suunta ja voimanosto: Viivi Valutie, Savon Voima Veikot.
Ohjaaja- ja valmentajatunnustus. Matti
Immonen, WJK Juniorit.
Miesveteraanit. Ammunta: Rauno Peippo,
Varkauden Ampujat, autourheilu: Hannu
Urheiluseurat ry:n ja Warkauden Lehden Pohjola, Varkauden Urheiluautoilijat, frisjunnustipendit. WJK Juniorit ry:n C-poi- beegolf: Maco Moilanen Disc Golf Varkaus,
kien futsal- joukkue ja Oona Ronimus, jää- golf: Yrjö Nykänen, Kartanogolf, jalkapalkiekko, Warkis Varkaus.
lo: Keijo Tarvainen, Warkauden Jalkapal-
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loklubi – Warkaus JK, jääpallo: Harri Kauhanen, WP 35, keilailu: Timo Koivula, Keski-Savon Keilailuliitto/YSISATA, kaukalopallo: Tero Iivanainen Varkauden kaukalopallo/EPA-TT, moottoripyöräily: Janne Tainio, Varkaus Racing Team, potkukelkkailu:
Markku Levänen, Savon Dynamo, shakki:
Timo Airas, Varkauden Tarmo, suunnistus:
Tapio Tikkanen, Savon Suunta, uinti: Lauri
Vilhunen, Varkauden Uimarit, vammaisurheilu: Timo Pulkkinen, Pohjois-Savon Näkövammaiset, voimanosto: Pentti Pitkänen,
Savon Voima Veikot ja yleisurheilu: Aki
Nyyssönen, Varkauden Kenttä-Veikot.

17–20 v. tytöt: Jalkapallo: Sara Välimäki,

WJK Juniorit, judo: Nea Pöysti, Yama-Arashi, lentopallo: Siiri Vehmanen, Varkauden
NMKY, pesäpallo: Elisa Honkanen, Puurtilan Kisa-Pojat, salibandy: Jenny Juntunen,
Varkauden Tarmo, suunnistus: Anu Pylkkänen, Savon Suunta, taitoluistelu: Elisa Tikanmäki, Varkauden Tarmo, uinti: Viivi Immonen, Varkauden Uimarit, voimanosto:
Jenna Pitkänen, Savon Voima Veikot ja yleisurheilu: Laura Ollikainen, Varkauden
Kenttä-Veikot.

13–16 v. pojat. Golf: Kaarle Muurikoski,
Kartanogolf, jalkapallo: Ilari Kekäläinen,

Naisveteraanit. Golf: Tuula Nykänen, Kar- WJK Juniorit, judo: Timi Simonen, Yamatanogolf, keilailu: Maritta Ruotsalainen,
Keski-Savon Keilailuliitto/WBT, lentopallo:
Erja Tulikanto, Varkauden NMKY ja suunnistus: Tarja Törmikoski, Savon Suunta.

Arashi, jääkiekko: Joona Timonen, Warkis
Varkaus, jääpallo: Juuso Eronen, WP 35,
keilailu: Onni Riikonen, Keski-Savon Keilailuliitto/Mainarit, moottoripyöräily: Viljam Lappi, Varkaus Racing Team, pesäpallo:
17–20 v. pojat. Jalkapallo: Jesse Simoinen, Santeri Räisänen, Puurtilan Kisa-Pojat, saliWarkauden Jalkapalloklubi – Warkaus JK ja bandy: Juho Karvonen, Varkauden Tarmo ja
WJK Juniorit, jääkiekko: Joona Kolehmai- yleisurheilu: Kaapo Kolari, Varkauden
nen, Warkis Varkaus, jääpallo: Juho Holo- Kenttä-Veikot.
painen WP 35, keilailu: Topias Venäläinen,
Keski-Savon Keilailuliitto/YSISATA, 13–16 v. tytöt. Jalkapallo: Oona Janhunen,
moottoripyöräily: Niklas Säyriö, Varkaus WJK Juniorit, judo: Pia Pöysti, Yama ArasRacing Team, nyrkkeily: Kalle Mikkonen, hi, jääkiekko: Oona Ronimus, Warkis VarVarkauden Voimailuseura, pesäpallo: Nes- kaus, keilailu: Nanna Salakka, Keski-Savon
tori Moisio, Puurtilan Kisa-Pojat, ratsastus: Keilailuliitto/WBT, lentopallo: Aino HynTeemu Tuovinen, Ratsastusseura Hakkape- ninen, Varkauden NMKY, pesäpallo: Sirkliitat -71, salibandy: Valtteri Hannelin, Var- ku Rouvinen, Puurtilan Kisa-Pojat, ratsaskauden Tarmo, shakki: Leo Hentunen, tus: Miila Pulkkinen, Varkauden UrheiluVarkauden Tarmo, suunnistus: Antti Jär- ratsastajat, taitoluistelu: Elvi Väliaho, Varvenpää, Savon Suunta, uinti: Ville Luukko- kauden Tarmo, uinti: Vilma Mikkonen,
nen, Varkauden Uimarit ja yleisurheilu: Varkauden Uimarit ja yleisurheilu: Pipsa
Juuso Kolari, Varkauden Kenttä-Veikot.
Lundberg, Varkauden Kenttä-Veikot.
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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!
Tulossa Varkauteen 1 0.4.201 7:

Nuori yrittäjä -seminaari!
Huippuesiintyjiä: Jere Räisänen, Tiitus
Hopia ja Nicolas Prieto. Yhteistyökumppaneita mm. Elcoline,
Lakimajakka Oy ja NEST-keskus.
Paikkana on Warkaus-sali.
Esimerkiksi Tiitus kertoo puheenvuorossaan nuoren yrittäjyyden haasteista
ja unelmien saavuttamisesta. Tiitus perusti 1 5-vuotiaana Lizardicin, joka tuottaa esim. it-tukea, tapahtumia, musiikin
julkaisupalveluita ja verkkosivustoja.
Koulut ja oppilaitokset, jos haluatte
osallistua, ottakaapa yhteyttä:
jaakko.ikonen@lakimajakka.fi
tai 040 374 41 58.
Järjestää Warkaus-seura ry

Nyt Sykkeessä-lehden
kaupunkilehti
Sykkeessä-lehti on visuaalinen ja dynaaminen paikallismedia Keski-Savon alueella.

Y: 2206498
Osoite: Ahlströminkatu 10 B,
78250 Varkaus
Internet: www.sykkeessa.fi

Julkaisija: VM-lehdet Oy
Päätoimittaja: Jaakko Ikonen
Toimitus:

Vesa Moilanen
toimitus@sykkeessa.fi

Myynti:

Timo Leppänen, 040 833 3232
Enni Niiranen, 045 112 3857

Ilmoitus- ja sivunvalmistus:
Mikko Lehtinen (Mihku.fi)
aineisto@sykkeessa.fi

Painatus: Lehtisepät Oy, Pieksämäki
Seuraava Sykkeessä-lehti ilmestyy
lauantaina 1.4.2017.

kannatustilaaminen

on mahdollista! Minne
päin maailmaa tahansa!
Vain 29 € vuodessa!
Printtinä tai sähköisenä!
Lisätietoa: toimitussihteeri
Mikko Häkkinen,
toimitus@sykkeessa.fi
Sykkeessä-kaupunkilehteä
jaetaan näissä paikoissa:
Warkauden portti, Piirakkapaja, Kahvila Aaretti, Sepon
Lihatori myymälät, KauraAhon kioski, Kukkakauppa
Pelakuu, Iskender,
M-Market, Könönpellon
baari, Autokari Varkaus ja
Pieksämäki, Sale Jäppilä ja
Ullan kellaripuoti.

Käsityönkatu 34–36, 7821 0 Varkaus
Yrjö Soininen puh. 0500 303 500
Jari Koistinen puh. 0400 720 290

www.lam.fi

Sykkeessä-nettilehti mukana
menossa ympäri vuoden. Uutta:
Sykkeessä-radio! sykkeessa.fi

Majakanvartijan lompakko kadonnut.
Ratkaisevasta vihjeestä palkkio. brott.fi

