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Kuka viereesi jää

P

erustuslain 19.1 §:n mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 22 §:n
mukaan julkisen vallan on turvattava oikeuden toteutuminen. Tästä ollaan pahoillaan Kelan toimesta, ettei nämä oikeudet
toteudu juhlavuonna 2017.
Suomessa tilanne on yhä useammin yhteiskunnan jäsenellä niin huono, ettei enää
toimeentulotuen saaminen ole välttämättä
se suurin ongelma. Maksukyvyttömien
määrä Suomessa on kasvanut huimasti koko
2000-luvun ajan. Usein tätä tilaa lääkitään
erilaisin lisäveloin, mikä osaltaan pääsääntöisesti johtaa entistä heikompaan tilanteeseen.
8.2.1993 eduskunta hyväksyi yksimielisesti lain yksityishenkilön velkajärjestelystä. Lain idea on auttaa ihmistä tilanteessa,
jossa velat ovat niin suuret ettei ilmeisesti
tämä pysty niistä selviämään. Puhutaan
maksukyvyttömyysoikeudesta. Velkajärjestelyn päätavoitteena on maksukyvyttömän
velallisen talouden korjaaminen.
Kunnan velvollisuus järjestää palvelua
on jossain määrin tulkinnanvarainen, mutta kiistattomasti kaikilla kuntalaisilla on
oikeus saada maksutonta talous- ja velkaneuvontaa. Kunnan sivistyksestä ja toisesta
välittämisestä kuitenkin jää riippumaan todellinen palvelun laatu ja laajuus.
Varkaudessa ja yleisemmin Keski-Savossa (Varkaus, Joroinen, Heinävesi ja Leppävirta) tästä palvelun järjestämisestä ei ole
kilpailtu. Kun mikään edellä mainituista
kunnista ei halunnut ottaa asiaa hoitaakseen, on talous- ja velkaneuvonta jäänyt
Varkauden evlut-seurakunnan alaiseksi
tehtäväksi.
Viime vuonna toiminta-alueellamme
kirjattiin uusia asiakkaita 132. Tähän päälle lasketaan jo olemassa olleet asiakkaat.
Henkilöstö on käytännössä kaksi työntekijää. Velallisten avustaminen on äärimmäisen raskasta ja laaja-alaista työtä. Toisaalta
velallisten ahdinko on pääsääntöisesti vielä
raskaampaa.
Toiminta on ollut rajusti aliresursoitua jo
kauan. Kun aiheesta on puhunut useamman
vuoden ajan niin ei ketään päättäjää ole asia
kiinnostanut niin paljoa, että asialle olisi
haluttu tehdä varsinaisesti mitään. Pieni
henkilöstö painii päivittäin aliresursoidussa tilanteessa auttaakseen vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä ja perheitä. Oma lukunsa on joukko ihmisiä (suurimman
avuntarpeessa olevat), jotka eivät edes pääse palvelun piiriin – eri syistä.

Konkreettinen vuosipanos, jota neljältä
kunnalta edellytettäisiin, on 10 000–15 000
euroa per vuosi. Käytännössä siis palkattaisiin yksi työntekijä lisää, jotta ihmisen ei
tarvitse jonottaa 100 päivää. Tuohon jonoon
pahimmilaan kuolee ihmisiä. Suomi 100 ja
100 päivää odotusta.
Kun arjen peruspalveluita ei pystytä tai
haluta järjestää, herää kysymys, mikä on
julkisten varojen jakamisen taustalla oleva
arvomaailma. Minullekin tullaan kertomaan lähes päivittäin, mistä saa puhua ja
mistä ei. Minä olen sitä mieltä, että ihmisten olisi aika puhua asioista niiden oikeilla
nimillä. Ei tällaista silmien ummistamista
voi hyväksyä säästösyillä. Tässä on kyse yhteisvastuustakin.
Kun tässä kylässä yrittää, voi olla varma,
että työrauhan saa viimeistään konkurssin
jälkeen:
”Liikaa velkaa selkä taittuu / Tiliote kädessä pulloon vaihtuu / Annan kitaran laulaa vaan” (Dave Lindholm)
Usein ihmisen tilanne alkaa jo helpottaa
sillä, että pääsee purkamaan velkojen aiheuttaman paineen luottamuksellisesti ulkopuoliselle taholle. Tämän paineen purkautuessa oikein, uskallan väittää, että sotemenoista syntyy jo säästöinä raha, mikä tarvittaan ihmisten akuuttiin auttamiseen.
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus mitataan siinä, kuinka kohtelemme toista ihmistä. Heikoimman kohtelu kertoo yhteisön sivistystason harvinaisen selvästi. Tässä asiassa soisi tapahtuvan parannusta, koska edelleen olemme kaikki samassa veneessä. Solidaarisuus ei ole kuollut.

Jaakko Ikonen
toimitus@sykkeessa.fi

Katse tulevaisuuteen
SavonSampo-messuilla

Warkauden Nuorkauppakamari ry järjestää
SavonSampo-messut Varkaudessa 1.–2.
huhtikuuta 2017. Tällä kertaa messujen
teemana on ”Katse tulevaisuuteen”. Messupaikkana on Varkauden Liikuntatalo. Warkauden Nuorkauppakamari ry lahjoittaa
kaikille Varkauden alakoululaisille vapaalipun messuille. Lisäksi Warkauden Nuorkauppakamari ry tarjoaa vapaan sisäänpääsyn sotiemme veteraaneille.
Warkauden Nuorkauppakamari ry toteuttaa messut jo 22. toisen kerran – perinteiseen tapaan talkoovoimin. Messuille
odotetaan edellisvuosien tapaan 4.000–4.500
kävijää kahden päivän aikana. Messut ovat
avoinna molempina päivinä klo 10–17.
Waltterin koulun rakennustyömaan takia
pysäköintialueena on poikkeuksellisesti
Kisapuiston hiekkakenttä.
SavonSampo 2017 -messuille on ilmoittautunut 112 näytteilleasettajaa. Näytteilleasettajien joukosta löytyy monenlaisia ja
monen kokoisia toimijoita. Messuilla on
paljon nähtävää ja koettavaa – esimerkiksi
laaja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kalustovalikoima messujen ulkoalueella. Sisätiloissa on mahdollisuus kokeilla mm. Short
Golfia. Messuilla esiintyvät Arttu Wiskari
ja Ti-Ti-Nalle, minkä lisäksi ohjelmassa on
myös muotinäytöksiä.

Kaksi vuotta sitten SavonSampo-messuilla oli
esillä muun muassa Varkauden teollisuuden
200-vuotinen perinne. Nyt messujen teemana
on ”Katse tulevaisuuteen”. (Kuva: Vesa
Moilanen.)
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Lauantaiaamun paneelikeskusteluun osallistui kaksi kuntavaaliehdokasta jokaisesta tarjolla olevasta puolueesta.
Lumisade hieman säesti tilannetta.

Aatteiden teltat esittäytyivät
Taulumäen torilla
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Kuntavaalit lähestyvät. Ennakkoäänestys
on käynnissä 4.4. saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9.4. ja kuntavaalien
merkeissä puolueet olivat pystyttäneet lauantaina 25.3. Taulumäen torille Varkaudessa telttansa – tapahtuma nimeltään ”Suomi
100 Aatteiden teltat”.
Torilaiva Ilmarisen kannelle oli järjestetty vaalipaneeli, jossa oli mukana vanhoja
konkareita ja myös tuoreita kasvoja – puolueestaan kaksi kuntavaaliehdokasta oli
vastailemassa kysymyksiin. Liikkeelle vaalipaneeli lähti pakolaisten vastaanottopoli-

Hernekeittoa
oli yllin kylin
tarjolla
nautittavaksi.

tiikasta Varkaudessa ja julkisesta liikenteestä. Vaalipaneelin osanottajien kommenttien ohella ”aatteiden teltat” tarjosivat
näkemyksiään. Ja ravinnoksi tapahtuman
yhteyteen oli varattu runsain määrin hernekeittoa lusikoitavaksi.

Tarjotaan vuokralle loma-asuntoja kesäksi
Heinävedellä, Valamontie 23 ja Mökkikyläntie 1.
Lisätietoa mikko.hakkinen@talousmajakka.fi
tai puh. 050 341 5339.
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Mietteitä Ankkuripaikka-kaupungistani Varkaus,
elämässäni tuulimyllyjä vastaan
Olen asunut ja työskennellyt Rantasalmella, Leppävirralla, Varkaudessa 1975–79,
Haapavedellä, Lappeenrannassa, Kouvolassa, Mikkelissä, Rautalammella, Varkaudessa 2000–04, Heinävedellä ja Varkaudessa. Tällä matkalla on vaimo Anneli uskollisesti ollut mukana. Työmme on liittynyt
päivittäistavarakauppaan eli sinun palvelemiseesi yli 45 vuoden ajan. Matkalta on
kertynyt meille kolme lasta, jotka ovat
avioituneet ja jääneet eri paikkakunnille.
Sukukin on kasvanut parilla vävyllä ja yhdellä miniällä ”miniällä vain 16 vuoden
ajaksi”. Lapsenlapsia on jo kymmenen tervettä ja aktiivista nuorta miestä ja naista.
Olemme kolmannen kerran paluumuuttajia. Tällä kertaa eläkkeelle – siksi mietin
Varkauden tulevaisuutta. Geeniperimä antaa vielä jopa 25–30 elinvuotta, joten tulevaisuuden tämä jakso henkilökohtaisessa
tarkkailussani on etusijalla.
Ensi kertaa muuttaessani herkkutarjotinosaston päälliköksi Varkauden Sokokseen
1975, Varkaus oli pinta-alaltaan pieni, väkilukua oli tuolloin 24.415 henkeä, vireyden
aisti kaikessa. Kanavalla pauhasi Rockenroll,
oli paljon nuorta väkeä ja toimeliaisuutta.
Toisella kertaa, 2000-luvulla, Päiviönsaari oli autioitunut, Kauppakatu oli osittain tyhjillään ja aistittavana oli vahva taantuma ja osin oli luopumisen merkkejä. Suuryritykset vetäytyivät ja nähtävästi muita

yrityksiä ei haluttu. Kaupunkilaisten veropennit hupenivat vanhojen rakenteiden
pönkitykseen. Jonkinlainen apeus kaupunkikuvassa oli havaittavissa. Jo kymmenen
vuotta oli Sokos-kiinteistö ollut tyhjillään.
Siihen tehtiin ruokakauppa, ravintola, pubi,
kuntosalitoimintaa. Ilo on havaita toiminta
vielä tänään. Tehtyjen päätösten olleen oikeita ratkaisuja Varkaudessa, ainakin päiviönsaarelaisille.
Kolmannella kertaa, eläkkeelle siirtyessäni, havaitsin, että kiinteistöjä ja osakehuoneistoja on erittäin runsaasti kaupan ja
hintatasot olivat varsin kohtuulliset, Varkauden hintatasolla asunto 70.000! , vastaava Leppävirralla n. 110.000! ja Kuopiossa 150.000! . Nämä tietysti sen hetken
hintoja rivitalokolmioista, joita itse hain.
Tuttu paikka, halpa hinta ja kesäpaikka lähietäisyydellä. Hieno homma ja helppo ratkaisu valita Varkaus. Valintaan en ole pettynyt. Toki kaupunkia voisi johtaa tulevaisuuteen uskoen ja uutta luoden.
Varkaudessa oli vuonna 2000 työllisiä
9.419, työttömiä 2.093. 2015 työllisiä 7.343,
työttömiä 1.863.
Mietin huoltosuhdetta. Geeniperimä antaisi odottaa jopa 30 vuoden asumisjaksoa,
mikäli Luoja armossaan ei näe muuta ratkaisua kohdalleni.
Oletan, että edellä mainitun kehityksen
jatkuessa tilanne olisi seuraava jo 15 vuoden

kuluttua. Jos väkiluku olisi tuo n. 20.000.
Kolme neljästä olisi työelämän ulkopuolella.
Vuonna 2030 työllisiä 5.267, työttömiä 1.633.
Jos viimeaikaiset päätökset nostaa veroja
sekä kilpailuttamatta toimia kunnallisesti,
veronmaksajia ajattelematta, ei yrityksiä tai
ihmisiä saavu kuin sosiaalisten tukien ja
eläkkeiden varaan. Tästä kertoo se, että väkiluku pysyttelee sitkeästi yli 20.000. Demarit
pitää linnakettaan hamaan tappiin huolehtimatta vetovoimatekijöistä tai alueellisesta
voimakkaasta vetovoimaisesta kaupungista.
Todennäköisesti tänne ei haluta vireyttä ja
poliittisesti muutosta hakevia ihmisiä ympäristökunnista tai maailmalta.
Rahoituksellisesti taas ollaan kulloisenkin hallituksen ja tehtailijan armoilla ja loput veronkorotuksilla tulonsaajilta. Vuonna
2015 Varkaudessa aloitti yritystoiminnan 78
yritystä. Hyvä juttu, mutta yritystoiminnan
lopetti 88 yritystä. Tässä yrityksenvirrassa
tuli taantumaa 10 yrityksen verran. Suuri
saavutus Varkaudessa, ”Ohiajotie”, toimii
hyvin joka suuntaan usealla kaistalla. Jos
kalastaa isoa, vain isoa kalaa, saattaa käydä
niin, että jää tyhjä koukku. Olemalla 5 %
korkeampi kuntaverossa ja pitämällä 30 %
isompaa työttömyyttä, haukkumalla hallitusta, ei alueellinen kehitys kuku. Saattaa
olla jollekin poliittisesti merkittävää tekemistä, mutta ympäristölle tuhoisaa.
Humanitäärinen maahanmuutto nostaa
päätään Varkaudessa. Meillähän on ylikorostetusti työttömiä, syrjäytyneitä, sosiaalietuuksien varassa olevia, ei olisi nyt tämän
aika. Hetkellinen valtion tuki siirtyy kuntaveroon nopeasti.
Maahanmuutosta 75 % on rikollista toimintaa, huumebisnestä tuottoisampaa. Siihen on sekaantunut ahneuttaan kunniallisiakin yhteisöjä, järjestöjä, puolueita, seurakuntia, jopa valtioita ja tietysti rikollisjärjestöjä. Toiminta olisi kriminalisoitava ja
valtiolle tulisi palauttaa vääryydellä ansait-
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tu varallisuus.
Uusin vitsaus on paperittomuus. On ainut oikea ratkaisu, yleisen turvallisuuden ja
yhteiskuntarauhan vuoksikin, koota kaikki
laitokseen, joka huolehtii heidän hyvinvoinnistaan sekä mahdollisimman nopeasti
palauttaa heidät kotiinsa.
Mielestäni olisi järkevää pudottaa veroaste vähintään 1 % alle naapurikuntien
(nythän se on sen verran yli). Joukkoliikenne kaupunkialueella ilmaiseksi nuorille ja
työttömille. Rakentamisessa myös korjausrakentaminen – on otettava aina elinkaariajattelu käyttöön.
Työttömyys poistuu, kun yritysten virta
siirtyy, työlliset palaavat, pienetkin yritykset löytävät Varkauteen. Samalla yleinen
toimeliaisuus ja aktiivisuus kasvaisivat.
Todennäköisesti muutamassa vuodessa
verotulot euroina olisivat runsaammat,
väestönrakenne terveempi, yleinen terveys
ja tyytyväisyys kasvaisivat. Ja vuosittain
olisi tulojen kasvua ja hyvän jakamista,
leikkausta vain veroihin ja siitä tuskin kaupunkilaiset olisivat pahoillaan. Ja nuorisolle tätä hyvää erityisesti toivoisin.
Tähän olisi nyt hyvä tilaisuus, kun
”SOTE” siirtyy maakunnille ja siten heikoimmat saavat vahvemman hoitajan.
Tämän muutoksen haluaisin, vaikka se
toisikin toimeliaisuutta, työtä, kassajonoja,
nostaisi kiinteistöjen arvoja ja auttaisi tämän auringonlaskun kaupungin uuteen
kukoistukseen.
Olen isänmaallinen, evl. seurakunnan
jäsen, suvakiksi en taivu – toki rasismia en
hyväksy. Jokaisella on oltava sama ihmisarvo – uskontoon, syntyperään, poliittiseen
ajatteluun, ihonväriin, vammaan, rahapussin paksuuteen katsomatta.
Kimmo Repo
repokimmo@elisanet.fi
Twitter, Facebook

Sykkeessä-nettilehti mukana
menossa ympäri vuoden. Uutta:
Sykkeessä-radio! sykkeessa.fi
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Vattuvuoren
laskettelukeskuksen
avustuksesta
kunnallisvalitus
Varkauden kaupunginvaltuuston 27.3.2017
tekemästä päätöksestä, liittyen Vattuvuoren
laskettelukeskuksen hoitosopimuksen
avustukseen Savon Matkailupalvelut Oy:lle
vuosille 2019–2022, on tehty kunnallisvalitus 28.3.2017. Valituksen tekijänä on Isto
Markkanen (vas.). Valituksen perusteluissa
todetaan, että uusi vaalilaki siirsi vaalit
huhtikuulle ja että yhtenä tarkoituksena oli,
että 9.4 2017 valittava valtuusto pääsee jo
laatimaan vuoden 2018 talousarvion. Kunnallisvalituksen mukaan tämän hetkisellä
valtuustolla ei ole toimivaltaa päättämään
vuosien 2019–2022 tuesta Vattuvuoren laskettelukeskukselle, koska asiassa ei ole
osoitettu erityisiä perusteita poiketa valtuuston toimivaltasäännöksistä.
– On kohtuutonta, että tuleva kaupunginvaltuusto yritetään sitoa 100 000 euron
vuosittaisiin kustannuseriin, jotka myönnetään yksittäiselle yrittäjälle. Kyseenalaista on sekin, että näin toimimalla asetetaan
kaikki muu kaupunkilaisten harrastustoimintaan liittyvä yritystoiminnan kehittäminen epätasa-arvoiseen asemaan, kunnallisvalituksen allekirjoittanut Isto Markkanen toteaa ja jatkaa, että Varkauden kaupunki ei ole velvollinen nykyisen sopimuksen puitteissa korvaamaan yrittäjälle aiheutuneita tappioita.
Kunnallisvalituksessa todetaan edelleen,
että Vattuvuoren laskettelukeskusasiassa sivistysjohtaja esitti Savon Matkailupalvelut
Oy:lle 100 000 euron avustusta vuosille
2019–2022. Sivistyslautakunta äänesti ja
päätti äänin 9–1, että 35 000 euron lisätuen
osalta tuki on ehdollinen ja sidottu Vattuvuoren alueen kehittämiseen ja investointeihin. Yrittäjä saisi tuen vuosittain, kunhan esittää riittävät perusteet suunnitelmineen ja laskelmineen.
– Kun asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa, eivät kaupunginjohtaja eikä kaupunginhallitus käyttäneet otto-oikeutta,
vaan kaupunginjohtaja teki oman uuden
esityksensä, josta ehdittiin tehdä kaksi vas-

taesitystä, jonka jälkeen kaupunginjohtaja
päätyikin asian pöydälle panoon. Tämän
jälkeen kokouksessa keskustelua käytiin
vain pöydälle panosta, Markkanen sanoo
kunnallisvalituksessa ja jatkaa, että kun on
kyse pöydällepanoasiasta, niin se siirtyy
myöhempään kokoukseen yleensä muuttumattomana. Esittelijällä on kuitenkin pöydällepanon aikana oikeus muuttaa päätösehdotustaan.
Kunnallisvalituksessa todetaan, että
seuraavassa kokouksessa kaupunginjohtaja
muuttikin päätösesitystään 100 000 euron
vuosittaisesta tuesta varaumalla, joka tekee
lisätuen vastikkeettomaksi ja poistaa käytännössä yrittäjältä vastuut ja velvoitteet
myönnettävän tuen käytöstä. Hän voi halutessaan itse päättää vaikkapa vuoden viimeisenä päivänä avustuksen käyttämisestä
joko palkkoihin tai tulokseen osakeyhtiölain mukaisesti.
– Jos lisätuki käytetään palkkoihin ja liikevoittoa ei vuosittain synny, niin nyt esitetyllä hoitosopimuksella ei yrittäjä ole velvollinen investoimaan eikä kehittämään
Vattuvuoren laskettelukeskusta.
– Laissa taloudelliseen toimintaan
myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä
säädetään siten, että kansallisella yritystuella on oltava selkeä taloudellinen tai yhteiskunnallinen tavoite. Tuen on lisäksi
kohdistuttava sellaisiin tarkoituksiin, joilla
korjataan markkinoiden toimintapuutetta.
Tällaista ei käsillä olevassa asiassa ole,
Markkanen toteaa ja jatkaa kunnallisvalituksessa, että Vattuvuoren laskettelukeskuksen hoitamisesta olisi nykyisen sopimuksen päätyttyä syytä järjestää uusi, hankintalain mukainen kilpailutus tai vaihtoehtoisesti järjestää kaupungin omana toimintana. Näin ollen hän katsoo, että asiassa on toimittu valtuuston toimivalta ylittäen
ja lainvastaisesti. Kunnallisvalituksessa hän
esittää, että nykyisellä hoitosopimuksella
jatketaan ja siirretään sopimusasia v.
2019–2022 uuden valtuuston päätettäväksi.
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Kaupungin varhaiskasvatus
on nyt Vekarakaupunkia
Varkauden kaupungin varhaiskasvatus ottaa
viestinnässään käyttöön uudet logot. Logojen myötä Varkauden kaupunki ilmaisee
olevansa Vekarakaupunki.
Ennen kaikkea ulkopaikkakuntalaisten
mielikuvissa Varkautta ei koeta lapsiystävällisenä kaupunkina. Kuitenkin Varkaudessa on lapsille ja lapsiperheille samat elämän edellytykset kuin muissakin kaupungeissa – ja päälle vielä paljon ekstraa. Viimeistään nyt on tullut tilaisuus kertoa niistä.
Vekara-Varkaus on järjestänyt lapsille ja
lapsenmielisille ohjelmaa ja toimintaa kesäfestareina jo vuodesta 1995. Syksyllä 2016
saman Vekara-sateenvarjon alle koottiin
syysloman aikainen ohjelmatarjonta SyysVekaraksi. Hiihtoloma 2017 puolestaan on
Talvi-Vekaraa. Vekara-Varkauden, valtakunnallisesti tunnetun brändin kylkeen on
paketoitu edellä mainittujen lomien aikainen toiminta ja nyt valjastetaan Vekaraksi
kaikki muukin lapsiin liittyvän.

Varkauden kaupunki on Vekarakaupunki. Vekarakaupunki näkyy tästä lähtien
vuoden vaihteessa uudistetusta Warkausbrändistä johdetulla ilmeellä. Hahmot on
suunnitellut Vekara-Varkauden pitkäaikainen kuvittaja, graafinen suunnittelija Kirsti Pusa. Uusissa varhaiskasvatuksen logoissa seikkailevat nalle ja pupu. Uusia logoja
tullaan käyttämään kaikissa varhaiskasvatuksen lomakkeissa ja kirjeissä, verkkosivuilla jne.

Nalle ja pupu tarvitsevat nimet

Nyt onkin julistettu kaikille avoin nimikilpailu. Tavoitteena on keksiä nallelle ja pupulle nimet, jotka ilmentävät niitä ja Vekarakaupunkia kaikkein parhaiten. Nimiehdotukset voi lähettää osoitteeseen viestinta@varkaus.fi 7.4. mennessä. Kaikkien nimiehdotuksen lähettäneiden kesken arvomme yhden 10 kappaleen uimahallilippupaketin.

Jaakon
vaalivalvojaiset
Klubilla 9.4.2017
klo 18 alkaen.
Välkommen!

Warkauden Klubi on
varattavissa kevään
juhliin (esim.
ylioppilasjuhlat).

Ilmoittautumiset
neai@student.uef.fi

nea.ikonen@vmmajoitus.fi

Kysy lisää:

040 849 6665
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Kuopion musiikkitalossa pidetyn ”Naisen ääni” -konsertin jälkeen käynnistyi tapaaminen ja keskustelurupeama kabinetissa tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion kanssa. Maakuntaa edustivat Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki, Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossi, Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäinen , Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen ja maakuntajohtaja Marko Korhonen. (Kuva: Vicente Serra.)

Presidentti Niinistölle Keski-Savon kuulumiset
Teksti: Vesa Moilanen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja
rouva Jenni Haukio vierailivat Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kuopiossa sunnuntaina 19.3. – Minna Canthin eli tasa-arvon päivänä. Vierailunsa aikana presidentti Niinistö sai Kuopion musiikkitalon kabinetissa pidetyssä
tilaisuudessa kuulumiset myös Varkauden
ja Keski-Savon alueelta, joita toi esille Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki. Puheenvuorossaan hän toi esille maakunnan kansallisen elinvoiman tekijöitä.

Rajamäen mukaan maakunnan nousevia
aloja ovat terveysklusteri, vesi ja ilma – keihäänkärkiä ovat kone- ja energiateknologia,
metsäteollisuus, biojalostus ja elintarvikkeet.
– Kaksi kolmesta maailman suurimpien
lämpövoimalaitosten valmistajista sijaitsee
Varkaudessa, josta projektijohdetaan maailman suurimman lämpövoimalaitoksen rakentamista Etelä-Koreaan ja rakennetaan
maailman suurinta sellukattilaa Indonesiaan. Globaalin energiatekniikan osaamisen
erinomainen esimerkki on Riikinvoiman
jätteenpolttolaitos, sanoi Rajamäki, jonka

Tulossa Varkauteen:

Nuori yrittäjä -seminaari!
Warkaus-salissa 1 0.4.201 7 klo 1 3.
Tapahtuma on maksuton!
Huippuesiintyjiä: Jere Räisänen, Tiitus
Hopia ja Nicolas Prieto. Yhteistyökumppaneita mm. Elcoline,
Lakimajakka Oy ja NEST-keskus.
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

mukaan uhka Varkauden Stora Enson lopettamisesta kääntyi uudeksi nousuksi kartonkikoneella ja liimapuupalkkitehtaalla.
– Metsäteollisuus ei ole auringonlaskun
ala vaan kansallisesti ja maakunnassamme
vahvistuvaa teollisuutta.
Rajamäki myös totesi, että kansainvälisillä kone- ja energiayrityksillä on hyvät
menestys- ja kasvumahdollisuudet – mikäli yritysten osaava työvoima, infra ja saavutettavuus pidetään kunnossa.
– Varkauden, Itä-Suomen kansainvälisimmän kaupungin saavutettavuus on heikentynyt vakavasti viime vuosina. Huono
saavutettavuus ei siirrä yritystoimintaa Espooseen, vaan pahimmillaan, kuten meille on
ilmoitettu, maailmalla oleviin toimipisteisiin.
– Kansallisesti on varmistettava Finavian
infran palauttaminen ja kansainvälisen
teollisuuden syöttöyhteydet. Varkauden

lentoaseman ja läheisen infran merkitys on
tärkeää arvioida myös Puolustusvoimien ja
Ilmavoimien näkökulmasta.
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Rajamäen mukaan presidentti Niinistö oli
kiinnostunut Keski-Savon tilanteesta, jota
Rajamäki kuvasi muun muassa Joroisten
suuntautumisella Posoteen sekä keskusteluja Pieksämäen kanssa, laajemman yhteistyön kehittämisen tarvetta.
Keskustelun aiheina olivat Kuopion kehitysnäkymät, Viitostien kehityskäytävä,
maakuntauudistus ja sotepalvelut.
Vierailunsa yhteydessä presidentti Niinistö kiitti Kuopiota ja maakuntaa Oiva
Toikan sinivalkoisella linnulla, jonka Kari
Rajamäki otti vastaan Pohjois-Savon liiton
puolesta. Mäntyniemeen tuliaisiksi Rajamäki ojensi presidentille Varkauden kalankasvatuslaitoksen aitoa suomalaista kaviaaria.

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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Sykkeessä-lehden blogi: www.sykkeessa.fi
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Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jukka
Koponen avasi varkautelaisen palokuntatoiminnan
juhlavuoden. Hänen mukaansa kehityskaari näyttää
sangen hyvältä 100-vuotisen toiminnan jälkeen.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jukka Koponen ja Varkauden museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta äänihaastattelussa osoitteessa: sykkeessa.fi/radio

Palokuntatoiminnalla juhlavuosi Varkaudessa
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja
Varkauden palokuntatoiminnan aloittamisesta on myös aikaa kulunut vuosisadan
verran. Nimittäin – Varkauden Tehtaan Palokunnan perustava kokous kutsuttiin
koolle 15.3.1917, perustamiskokouksessa
käytiin asiasta kiivastakin keskustelua,
mutta kuitenkin palokunta päätettiin perustaa. Aluksi palokunta toimi vapaaehtoisen palokunnan luonteisena tehdaspalokuntana.
”Varkauden palokuntatoiminta 100
vuotta” -juhlavuoden avajaiset pidettiin
Varkauden paloasemalla 15.3. ja samalla
julkistettiin Varkauden palokuntatoiminnan satavuotisesta historiasta kertova verkkojulkaisu, jonka välityksellä palokuntatoimen kunniakasta historiaa saadaan esille
mahdollisimman laajasti. Keskeisessä roolissa usean vuoden ajan työstetyssä historiaprojektissa on ollut Varkauden museo.
”Varkauden palokuntatoiminta 100 vuotta”
-hanke on mukana Suomi100-juhlavuoden
tapahtumana ja osa Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden ohjelmaa.
– Tässä kokonaisuudessa on hienoa, että
verkkonäyttely kertoo kaikkien Varkaudessa toimivien palokuntien yhteistä historiaa.
Satavuotinen pitkä historia lähtee yhteisistä juurista, on toimittu rinta rinnan koko
ajan, sanoi Varkauden museotoimenjohtaja
Hanna-Kaisa Melaranta tähdentäen myös
sitä, että kyseessä oli kolmen palokunnan
yhteinen juhlapäivä – Tehtaan Palokunnan,
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Varkauden
paloaseman ja Varkauden nuorisopalokunnan. Hän myös toi esille, että verkkonäyttelyn kuvat ovat Tehtaan Palokunnan osalta
museon arkistoista, Stora Enson Varkauden
tehtaan tehdassuojelun kuvia ja muu kuvamateriaali on Pohjois-Savon pelastuslaitokselta ja Varkauden nuorisopalokunnalta.
Verkkonäyttelyn kokoamisessa on sisällöstä pääsääntöisesti vastannut tutkijana
Hilkka Lehtimaa tehden tiivistä yhteistyötä kolmen palokunnan kanssa. Verkkonäyttelyssä on artikkeleita lähtien 1800-luvun
suunnitelmista ja päätyen nykypäivään.
Verkkonäyttely on osoitteessa www.palokunta100.fi

Varkauden museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta (kuvassa vas.) tutkija Hilkka Lehtimaa
kertoivat, että juhlan kunniaksi tuotettu verkkonäyttely on usean vuoden uurastuksen tulos.

pelastusjohtaja Jukka Koponen totesi
verkkonäyttelyn olevan erittäin merkittävä
asia, koska sen kautta pystyy tutustumaan,
miten palo- ja pelastustointa on Varkaudessa toteutettu. Hän toi esille Varkauden
museon isoa työpanosta ja paneutumista
tutkimustyöhön projektin toteuttamiseksi.
Varkautelaisen palokuntatoimen synnyn
Koponen kertoi alkaneen Ahlströmin tarpeesta.
– Haluttiin suojella tehdasta, tehdasympäristöä ja työntekijöiden asuntoja tulipalojen vaaroilta. Silloin koettiin tarpeelliseksi perustaa palokunta, joka ennalta ehkäisee tulipaloja – hoitaen myös nuohoustointa, mutta lähtien kiireesti sammutustöihin tulipalon syttyessä.
– Tehdaspalokunnan syntyminen on ollut erityisen merkittävää, koska Varkaudessa ei tuolloin ollut muuta palokuntaa.
Vuonna 1917 Varkauden tehtaiden palokunta hoiti koko alueen palonsammutustyötä ja sittemmin vuonna 1929 sopimuksen
mukaisesti Varkauden kauppalan alueen
palokunnan tehtävät – koska kauppalalla ei
ollut omaa palokuntaa. Tätä kesti vuoteen
1967 saakka, kunnes Varkauden kaupunki
perusti kunnallisen palokunnan.
Pelastusjohtaja Koposen miestä nuorisopalokunta on erittäin tärkeä toimija. Hän
itse tuntee aihetta myös siltä osin, että aikanaan oli 10-vuotiaana liittynyt palokunnan
Nuorisopalokunta tärkeä
nuoriso-osastoon ja kokenut toiminnan hyVarkauden palokuntatoimen 100-vuotisuu- vänä nuorisotyönä.
den juhlavuoden ensimmäisen tilaisuuden
– Palokuntanuoret saavat oppia myös
avannut Pohjois-Savon pelastuslaitoksen siihen, etteivät joudu hätätilanteisiin, tuli-

paloihin, onnettomuuksiin ja tapaturmiin.
Ja jos joutuvat, kaveri tai läheinen joutuu,
niin palokuntanuorella on valmiuksia toimia hätätilanteessa – tehdä hätäilmoitus,
antaa ensiapua tai alkusammuttaa tulipaloa,
sanoi Koponen, jonka mukaan palokuntanuorisotyön kautta myös Pohjois-Savon
pelastuslaitos on saanut paljon ammattipalomiehiä ja ensihoitajia.
Nykypäivän ja lähitulevaisuuden asioista puhuttaessa Koponen nosti esille maamme hallituksen ajatukset ja suunnitelmat,
joiden mukaan nykyisellään Pohjois-Savossa kuntien ylläpitämä pelastustoimi
siirtyisi 1.1.2019 perustettavaan PohjoisSavon maakuntaorganisaatioon yhdessä sosiaali- ja terveystoimen sekä monien muiden toimintojen kanssa.
– Sen ei välttämättä tarvitse näkyä ja toivottavasti ei näy arkityössä paloasemaverkostossa ja palveluverkostossa, vaan uskon
ja toivon, että voitaisiin apua edelleenkin
tarjota lähellä ihmisiä koko maakunnan
alueella.
Stora Enso Varkauden tehtaan suojelu- ja
palopäällikkö Hannu Koistinen tähdensi
toiminnan jatkuvuuden merkitystä.
– Sata vuotta sitten on ollut nuorisotyötä ja kasvatusta palokunta-aatteeseen ja
–toimintaan. Tällä hetkellä tehdään tiivistä
yhteistyötä nuorisopalokunnan kanssa. Sitä
kautta saadaan sammutusreserviä valmiiksi
koulutettuna tehdaspalokuntatoimintaan,
joka palvelee pelastuslaitosta ja koko varkauden talousaluetta, hän totesi.

Palopäällikkö Jukka Tengvallin mukaan juhlavuoden merkeissä on runsaasti tapahtumia.

Tapahtumarikas juhlavuosi

Palokuntatoiminnan juhlavuoden merkeissä tapahtuu.
– Yhteistyössä tehdaspalokunnan ja nuorisopalokunnan kanssa osallistutaan SavonSampo-messuille omalla osastolla sisä- ja ulkotiloissa - on historiaan liittyvää asiaa, kalustoesittelyä ja ohjelmaa myös lapsille. Kesäkuun alussa Vekara-Varkaus-viikolla nuorisopalokunta järjestää työpajatyyppisen tapahtuman Varkauden paloasemalla - aiheena
vaikkapa ”Päivä palomiehenä”. Kesäkatutapahtumaan osallistutaan kulkueessa Kauppakadun läpi Taulumäen torille, jossa on kalustoesittelyä, kertoi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Varkauden paloaseman palopäällikkö Jukka Tengvall, jonka mukaan juhlavuoden varsinainen juhla on elokuun 31. päivänä, jolloin päiväsaikaan on erilaisia tapahtumia ja vierailuja sekä iltajuhla kutsuvierastilaisuutena. ”Päivä paloasemalla”-tapahtuma
on marraskuussa - vuosittaiseen valtakunnalliseen tapahtumaan liittyen. Tuolloin voi
vierailla Varkauden paloasemalla, tutustua
paloaseman toimintaan ja Varkauden palokuntatoimintaa 100 vuoden ajalta.
”Varkauden palokuntatoiminta 100
vuotta”-juhlavuoden ”lähtölaukaus” oli
15.3.2017 ja samalla se oli palopäällikkö
Tengvallin viimeinen työpäivä - nyt vapaille ja heinäkuun alussa eläkkeelle.
– Itselleni sattui merkkiaikoja pelastuslaitoksessa. Kun alueellinen pelastustoimi
perustettiin vuonna 2004, täytin 50 vuotta.
Jätän hyvillä mielin työelämän ja lähden
miettimään uusia ajatuksia vapaalla.
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Kotiseututyötä vuodesta 1956, Warkaus-seura Ry

”Kahvia vasta sitten, kun on rippikoulu käyty!”
Sirpa Ollikainen

Suomalaisten lempijuomaa on kahvi.
Juomme n. 10 kg vuodessa asukasta kohden
paahdettua kahvia. Se on eniten maailmassa! Kahvi tuli meille n. 300 vuotta sitten.
Ruotsin valtakunnassa oli kahvin kieltolaki
voimassa 1700-luvun loppupuolella kolme
kertaa terveydelle vaarallisena, mutta joka
kerta se kumottiin, kunnes v. 1802 vapautettiin lopullisesti. Meilläkin kahvia juotiin
salaa, ja kiinnijäämisestä sai sakkoja.
Aluksi kahvi oli säätyläisten herkkua,
jota nautittiin mustana sokerin kera. Sitten
juoma levisi sivistyneistön keskuuteen.
Myös tavallinen kansa omaksui kahvin juomakseen. Silloin mausteeksi oli tullut jo
kerma tai maito, voi tai suola. Työmies tarvitsi rasvaa jaksaakseen, ja työssä hikoava
tarvitsi suolaa korvaamaan hikoamansa.
Kielto- ja pula-aikoina kahviin oli totuttu
lisäämään korviketta. Sitten kehitettiin
juurisikurin juuresta kaupoissa myytävä
korvike, Sikuri, jota käytettiin vielä 1950luvun alussakin kahvin jatkeena.
Kahvittelusta tuli rouvasväen ompeluseurojen pääasia, ja huomattava syy kokoontumisille!
Kahvi ostettiin kotiin vaaleanvihertävinä papuina, irtomyynnissä olevana raakakahvina. Se oli halvempaa kuin paahdettu
kahvi, sitä voi ostaa tarvittavan määrän ja se
säilyi kauemmin kuin paahdettu kahvi. Lisäksi kahvin paahtaminen oli toimintaa,
joka kuului kahvihetken valmisteluihin.

Kuva: Varkauden museo/Tuomas Toratti.

Kun pula- ja sota-aikana kahvia ei ollut,
keitettiin korviketta mm. paahtamalla rukiin
jyviä tai kuivattuja voikukan juuria joko lisäksi tai kahvin puutteessa sellaisenaan.
Kahvia paahdettin vain kerrakseen.
Raakakahvipavut huuhdeltiin, kuivattiin
kankaan sisällä ja paahdettiin joko paistinpannulla tai padassa vispilällä sekoitellen.
Mukaan saatettiin lisätä hiukan voita
mausteeksi. Kun oli mahdollista, hankittiin
kahvinpaahdin. Sillä oli monia nimiä, ku-

ten brännäri, ruotsiksi bränna tarkoittaa
paahtamista, prännäri, kahvirännäri tai
hellarännäli Itä-Suomessa.
Varkauden museon kokoelmista Tuomas
Toratin ottamassa kuvassa on kaksi erilaista paahdinta. Kookkaampi, pyöreä malli
paahtaa kerralla runsaamman määrän papuja, ja sopii mielestäni perhekäyttöön.
Pienempi neliskulmainen malli sopii paremmin jyvien, voikukan juurten palasten
tai 1–2 kahvikupillisen papumäärän paah-

tamiseen. Pienempää rännäliä heiluteltiin
hellalla edestakaisin, ja välillä pomputeltiinkin, jotta ainekset paahtuisivat tasaisesti. Pyöreässä rännälissä oli nupista pyöräytettävä kansi. Aukosta kaadettiin ainekset
pannuun, ja kansi suljettiin. Rännälin keskellä olevasta kahvasta pyöritettiin tasaisesti pannun sisällä olevaa ”siipeä”, joka sekoitti aineksia paahtumaan tasaisesti. Molemmissa malleissa oli välillä kurkattava sisälle ja varottava, etteivät kahvipöönät
paahtuneet liikaa, jolloin olisi juomasta tullut kitkerää. Valmiit pöönät kaadettiin sanomalehdelle jäähtymään.
Jäähtyneet pöönit hienonnettiin pienessä huhmaressa tai puukupissa, myöhemmin
jauhettiin ostetussa kahvimyllyssä. Sitten
keitettiin pannukahvia. Sen annettiin ”kolmasti kuohahtaa”, jonka jälkeen pannu
nostettiin pois hellalta selviämään. Selvikkeenä saatettiin käyttää kalannahkapalasta
tai pientä puulastua. Ensimmäinen kahvikupillinen oli selvityskuppi, joka kaadettiin
takaisin pannuun.
Kahvia saatettiin keittää pannullinen.
Kun oli kerran kahvit juotu, kaadettiin kahvi hetkeksi kattilaan ja poistettiin kahvinporot, kahvinperät, jotka vietiin kunkkapenkkiin lannoitteeksi. Kahvi kaadettiin takaisin
pannuun, josta sumppi, soroppi, pöönavesi,
pannuvari, nautittiin myöhemmin.
Paljon on kahvin käsittely ja nauttiminen
muuttunut, mutta maku on säilynyt!

Seurantalojen korjaukseen vajaat kaksi miljoonaa euroa
Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä
vuonna valtionavustuksia 1,7 miljoonaa euroa. Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset. Puolet avustusta
saavista taloista on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi.
Vuonna 2017 seurantalojen korjausavustuksia jaetaan 168 yhdistykselle. Hakijoiden
määrä pysyi samalla tasolla kuin aiempina
vuosina. Eniten avustuksia haettiin Pohjanmaalta ja Uudeltamaalta. Suurimmista
avustuksista merkittävä osa myönnetään
vesikaton korjauksiin. Suurimpia avustuksia saaneista taloista valtaosa on rakennettu
ennen vuotta 1939.
Suurin yksittäinen avustus on 41 200 euroa ja se myönnetään Pohjois-Pohjanmaalle Tyrnävän Vasemmisto ry:lle työväentalon
korjauksiin. Toiseksi suurin avustus 39 000
euroa myönnetään Kanta-Hämeeseen Ja-

nakkalan Janan urheiluseurantalon vesikaton korjaamiseen. Keskimääräinen avustussumma on noin 10 218 euroa seurantaloa
kohti. Avustusta saa tänä vuonna 65 % hakijoista.
Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Korjausavustusten
tarkoituksena on ylläpitää seurantalojen rakennusperintöä, edistää niiden korjauksia
sekä parantaa talojen toimivuutta. Avustus-

ta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka
omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan
tarkoitetun seurantalon.
Seurantaloasiain neuvottelukunta tekee
avustusten jaosta esityksen, joka käsitellään
Suomen Kotiseutuliiton hallituksessa.
Neuvottelukunnassa edustettuina ovat seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö,
ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto. Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista.

Seurantalot

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen
rakentamista taloista. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia
seurantaloja on Suomessa nykyisin noin 2
500. Niiden korjaustyö on kansallisesti merkittävä haaste, josta vastaavat usein paikalliset
yhdistykset talkootyönä. Suomen Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen
jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

II PU T

P

Vapaaehtoistyöllä oletettua suurempi
merkitys kulttuuriympäristöasioissa
Hyvinvointi ja hyvä ympäristö tuovat vapaaehtoistyölle merkityksen. Suomen Kotiseutuliitto on tehnyt ensimmäisen valtakunnallisen selvityksen yhdistysten ja yksittäisten kansalaisten panoksesta kulttuuriympäristön hoitoon ja kehittämiseen.
Selvitystyössä oli mukana kahdeksan alan
keskeisintä kansalaisjärjestöä.
Tuloksista on julkaistu raportti ”Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristötyössä –
Tavoitteena hyvä elämä”. Julkistamistilaisuudessa ympäristöministeriössä keskusteltiin selvityksen tuloksista. Selvitys on
Suomen Kotiseutuliiton ja muiden kulttuuriympäristöalan keskeisten kansalaisjärjestöjen panos valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon.

Terveisiä #minunpaikkani kuvataidekilpailun palkintojen jakajaisista, sarja 3–4 lk. Kuvassa Miko
Lapin (Repokankaan koulu, Varkaus) teos Unelma, joka sai kilpailussa 4. palkinnon.

Vuosikokoustamassa
Lapinlahdella
Teksti: Sirpa Ollikainen, kuva: Susanna Tikkanen

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton
ensimmäinen uusittuje sääntöjen mukainen
vuosikokous pidettiin 25.3.2017. Tilaisuuden avasi liiton varapuheenjohtaja Seppo
Kononen.
Aluksi kuultiin kattava selostus menneistä ja nykyisistä oloista, elämisestä sekä
näkemisistä Lapinlahdella. Samoin kuultiin selostus historiaa ja nykyisyyttä käsittelevä katsaus kokouspaikastamme, Portaanpään kristillisestä opistosta.
Sitten seurasi Vuoden 2017 Kotiseututunnustusten julkistaminen ja palkintojen
jako: Vuoden 2016 Kotiseututeko, Vuoden
2016 Kotiseutukirja ja Vuoden 2016 Kotiseutuyhdistys.
Vuosikokouksen avasi liiton varapuheenjohtaja Seppo Kononen. Puheenjohtajana kokouksessa toimi lapinlahtelainen
Tiia Kyyrö-Harju ja sihteerinä liiton sihteeri Tuija Lepistö.
Liitossa on jäseninä 30 yhdistystä, seuraa
tai säätiötä Pohjois-Savon alueelta. Näistä
valtakirjalla oli kokouksessa 17 edustajaa.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömäätäiset
asiat, joista osa oli käsitelty jo entisten sääntöjen mukaisesti syyskokouksessa
12.11.2016. Kertaus on aina paikallaan!
Hyväksyttiin toimintakertomus, kuultiin
taloudenhoitajan selostus tileistä, tilinpäätös ja kokouksen puheenjohtajan lukemana
toiminnantarkastuskertomus. Vahvistettiin
tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilija vastuuvelvollisille.
Syyskokouksen päätöksen mukaisesti
toiminnantarkastajalle maksetaan korvaus
laskun mukaan. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvauksena kokouksiin matkakorvaus laskun mukaan.
Hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodeksi 2017. Jo syysko-

kouksessa v. 2016 hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan tehtiin tarkistus. Kun syyskokousta ei ole, niin sen tilalla järjestetään
jäsenistölle Seminaari marraskuussa. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Puheenjohtajaksi valittiin jo syyskokouksessa jatkamaan Marja-Sisko Pihl
vuosiksi 2017–2018. Hallituksen jäsenistä
erovuoroisten tilalle valittiin syyskokouksen päätöksen mukaisesti vuosiksi
2017–2018 jatkamaan Raimo Jalkanen
(Pirkko Annala), Anna-Maija Korhonen
(Risto Korhonen) ja Sirpa Ollikainen
(Maija Teppana-Karvinen). Toiminnantarkastajaksi valittiin Matti Niiranen ja varahenkilöksi Kaija Heiskanen.
Pohjois-Savon edustajaksi Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon päätettiin esittää
Anna-Maija Korhosta Tervosta. Edustaja
valitaan Pohjois-Savon kotiseututoimijoiden maakunnallisessa kokouksessa 3.4. 2017
Kuopiossa. Kokouksen järjestävät Suomen
Kotiseutuliitto ja Pohjois-Savon liitto.
Hanketyöntekijäksi on valintatoimikunta valinnut Paula Tuppuraisen. Hänellä on matkailualan ja media-alan koulutus,
myös tietokoneen käsittely on hallinnassa.
Hänen tehtävänään on auttaa yhdistyksiä
tietokoneasioissa, mm. kotisivujen tekemisessä. Hän toimii siis ”digisuutarina”! Paula Tuppuraisen toimikausi alkaa 1.4. ja kestää n. ½ vuotta. Hän toimii ½-päiväisesti.
Puheenjohtaja kiiti kokoustajia vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen.
Ruokailun jälkeen päivä jatkui Taidemuseo Eemilissä. Siellä palkittiin #minunpaikkani kuvataidekilpailun viisi parasta
jokaisesta sarjasta. Mahdollisuus oli tutustua myös ttnäyttelyn teosten esittelyyn.
Päivä päättyi Lapinlahti-seuran tarjoamiin
kahveihin.

dollista päästä kuuluville entistä paremmin
myös lainsäädännössä ja kehittämislinjoja
suunniteltaessa. Tulokset palvelevat myös
matkailualaa, yritystoimijoita kuin kolmatta sektoriakin.

Vapaaehtoistyöllä hyvinvointia

Useissa Euroopan valtioissa kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia on viime
vuosina kavennettu. Myös Suomessa huolta
herättää yhteiskunnan ääripäistyminen.
Kansalaisten osallistuminen ehkäisee syrjäytymistä, ja osallisuuden kokemukset mainittiin kyselyssäkin onnellisina ja palkitsevina
hetkinä toimijoiden elämässä. Jo aiemmin on
puhuttu paljon sosiaali- ja terveysalan vapaaehtoistyöstä. Tuore selvitys tukee näkemystä
vapaaehtoistyön ja hyvinvoinnin korrelaaValmiutta kulttuuriympäristön tiosta. Kulttuuriympäristöön kohdistuva työ
on ihmisille tärkeää hyvin henkilökohtaiselhyväksi
Kansalaisyhteiskunta on valmis antamaan la tasolla, ja paitsi työ, myös hyvä kulttuurunsaasti aikaansa ja työpanostaan hyvälle riympäristö vaikuttaa tutkimustenkin mulähiympäristölle. Kulttuuriympäristöalalla kaan suoraan ihmisten hyvinvointiin.
toimii tuhansia yhdistyksiä ja satoja tuhansia aktiivisia kansalaisia. Kulttuuriympäris- Kaavoitus laadukkaaksi
töalan toimintaa, osaamista ja siihen liittyviä ja yhteistyö toimivaksi
tietotarpeita selvitettiin laajalla kyselyllä ke- Jotta kulttuuriympäristöt olisivat mahdolliväällä 2016. Verkkokyselyyn saatiin 450 vas- simman hyvinvoivia, saavutettavia ja merkitausta järjestötoimijoilta ja aktiivisilta kan- tyksellisiä, tarvitaan tuloksellisempaa yhteissalaisilta ympäri maan. Vastausmäärä kuvaa työtä kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon vähyvin kentän aktiivisuutta: laaja joukko lille. Aluehallinto on juuri nyt muutosten
suomalaisia kokee kuuluvansa kulttuuriym- keskellä. Kulttuuriympäristöhallinnossa ei
saisi nyt ottaa askeleita taaksepäin ja kavenpäristötyötä tekevien joukkoon.
Lähes 40 % kyselyyn vastanneista kertoi, taa kansalaisten roolia osallistua päätöksenettä he käyttävät vuosittain yli 30 päivää kult- tekoon tai muutoksenhakuun. On myös haltuuriympäristöön liittyvään vapaaehtoistyö- linnon edun mukaista hyödyntää nykyistä
hön – kuukauden ilmaistyöpanos on merkit- paremmin vapaaehtoisjärjestöjen asiantuntävä havainto, ja näinkin laajan työpanoksen temusta ja paikallistason hiljaista tietoa.
Selvitystyön toteuttaneet valtakunnalliantajia on maassamme tuhansia. Toimijoilla
on myös runsaasti ammatillista osaamista, set järjestöt suunnittelevat yhteistyön tekun useat toimivat kulttuuriympäristön hy- hostamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi kulttuuriympäristöfoorumia, joka kokoaa
väksi sekä työssään että vapaa-ajallaan.
Selvityksen myötä tiedetään, mitä suo- yhteen kaikki alan toimijat. Järjestöjen täymalaiset jo tekevät lähiympäristönsä hy- tyy myös löytää keinot tavoittaa vielä lisää
väksi ja mitä he tarvitsevat toimiakseen pe- ihmisiä – kaikki aktiiviset kansalaiset eivät
rustuslain, maankäyttö- ja rakennuslain kuulu yhdistyksiin.
Lisäksi tarvitaan edellytyksiä paikallisekä valtion kulttuuriympäristöstrategian
tavoitteiden mukaisesti. Tulokset hyödyttä- seen yhdistystoimintaan: joustavia rahoivät muun muassa ympäristöhallinnon ja tusmuotoja, toiminnan tehostamisen työkaopetustoimen viranomaisia tulevissa suun- luja sekä koulutusta vaikuttamisen menenitelmissa. Kansalaisten äänen on nyt mah- telmistä ja näkyvyyden kasvattamisesta.

Tyyskänhoville uusi yrittäjä
Teksti: Vesa Moilanen

Varkauden Kotiseutukeskus ravintolatoiminnoista vastaava, Ravintola Tyyskänhovin yrittäjä vaihtuu viimeistään tulevan
heinäkuun alkuun mennessä. Warkausseura ry on perjantaina 24.3. allekirjoittanut
sopimuksen Jevel Invest Oy:n kanssa. Kyseisen yrityksen aputoiminimien alla toimivat Varkaudessa Päiviönsaaren Ahlströminkadulla Helmen Kivi, Ruukin Hautauspalvelu ja Kukkakauppa Pelakuu.
Jevel Invest Oy on perheyritys, joka laajentaa ja kehittää toimintojaan. Toimitusjohtaja Tim Ruusunen kertoo, että aiemmin
hautaustoimisto on käyttänyt ulkopuolisen
pitopalvelun tarjoamia palveluja. Pelkän
pitopalvelun nimissä ravintolabisnekseen

Jevel Invest Oy ei lähde.
– Tarkoitus on lähteä rekrytoimaan ravintola-alan ammattilaisia, huippukokkia ja
nostaa tasoa. Arkisin on lounasta, viikonloppuisin mahdollisesti brunssia ja toimiminen tilausravintolana, visioi Ruusunen,
jonka mukaan Ravintola Tyyskänhovi jatkaa entiseen tapaan muun muassa kokousten, synttäreiden, häiden ja muistotilaisuuksien järjestämispaikkana.
Tim Ruusunen kertoo harrastavansa
ruuanlaittoa ja olevansa ”viittä vaille” ravintolakokin tutkintoa – siitäkin mielenkiinto ravintolatoimintaan.
– On tuttu ala, mutta itse en pystyisi vetämään ravintolakeittiötä, hän toteaa.
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Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Tämän Sykkeessä-kaupunkilehden kansikuvassa on kuva Warkauden Klubin sisääntuloaulasta toiseen kerrokseen johtavat portaat. Kurkistetaan hieman Klubin asioihin.
Portaiden suunnittelija on Kalevi Väyrynen, joka teki rakennuksen eli tuolloin nimeltään Villan muutossuunnitelmat. Sotaaikaan muutossuunnitelmat oli tehnyt Alvar
Aalto, mutta sodanjälkeisen pula-ajan vallitessa ”pitsihuvilan” muutostyöt toteutettiin
tietyiltä osin Alvar Aallon suunnitelmien
pohjalta – joskin vaatimattomammin. Muutostöiden yhteydessä tehtaanjohtajan asuntona toimineesta Villasta muun muassa purettiin pois talon päädyssä ollut torni.
Muutostöiden jälkeen rakennuksen otti
käyttöönsä Warkauden Tehtaan Klubi, joka
muutti aiemmin klubihuoneistona toimineesta Tienkorva-rakennuksesta. Hannu
Itkosen kirjoittama kirja Tehtaan Klubilta
Teollisuusklubille kertoo, kuinka uuteen
klubihuoneistoon pääseminen kirjattiin
kohokohtana vuoden 1948 toimintakertomukseen – ja sanottiin näin:
”Päättynyt vuosi oli klubin kolmaskymmenes toimintakausi ja kului se yleensä samojen harrastusten ja tarkoitusten merkeissä kuin lähinnä edellisetkin kertomusvuodet. Erikoisuutena ja uutta toimintavirikettä antaneena on tältä vuodelta mainittava uuden klubihuoneiston valmistuminen, josta klubi – suuresti kiitollisena A.
Ahlström Osakeyhtiön johtokunnalle sekä
paikalliselle tehtaanjohdolle – sai käyttöönsä ajanmukaiset ja viihtyisät huoneistotilat
19.4.48 lähtien.”

Teollisuuden ylempien toimihenkilöiden ja johdon kulttuurielämän keskus oli virkamiesklubi. Siellä järjestettiin läpi koko 50-luvun tansseja, naamiaisia
ja monia muita juhlia. Klubin juhlat olivat merkkitapauksia ja ne suunniteltiin huolellisesti. Usein niiden suunnittelusta vastasi insinööri Sven Björklund.
Hänen suunnitelmiensa mukaiset lavasteet rakennettiin tehtaan puusepänverstaalla. Kuvassa vietetään naamiaisia klubilla maaliskuussa 1955.
(Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, Valokuvaamo Jäniksen kokoelma.)

On kuitenkin luotettava Ivar Ekströmin
antamiin tietoihin, s. 1891, k. 1971. Hän
tutki ja hoivaili Wahlin arkistoa. Hänen
kertomanaan on Villa purettu Karjalan
kannakselta, lastattu Uuraassa lotjaan ja
tuotu hinauksella Varkauteen ja uudelleen
rakennettu v. 1876. Nykyistä edellinen Saimaankanava oli tähän aikaan jo olemassa, se
saatiin liikennöitävään kuntoon loppukesällä v. 1856.”
”Vilassa asuivat tehtaanjohtajat v. 1876
jälkeen niin Wahlin kuin Ahlströmin aikana. Viimeinen paikallisjohtajista, joka asui
Villassa, oli Dipl.ins. Rudolf Boedeker, sanottiin Bädekker. Hän oli johtajana vv.
1930–1942. Hänen jälkeensä johtajat ovat
Villan alkuvaiheista
asuneet Kosulanniemessä Rantala nimisesSeuraava on lainauksena Tapio Kautovaa- sä talossa.
ran Lisäjuttuja Varkauden historiaan-kirVillan puisto oli varkautelaisille vieras
jasta:
alue. Maleksijat saivat nopean lähdön.
”Paul Wahl & Co arkisto on Jyväskylässä Meille, jotka muistamme Boedekerin aikaa,
Maakunta-arkistossa. Siellä penkomalla tulee mieleen johtajan lastenhoitaja. Hän
löytyisi jotain Villan alkuvaiheista tietoja. työnteli lastenvaunuja puiston käytävillä ja
Warkauden Klubi-rakennuksen piharakennuksineen ja tontteineen äskettäin ostanut yrittäjä,
lakimies Jaakko Ikonen istahti yläkerran takan reunalle. Oletettavasti takan on suunnitellut Paul
Pernoulli, joka aikanaan työskenteli Alvar Aallon toimistolla ja sittemmin Varkaudessa talotehtaan
suunnittelukonttorissa.

joskus nurmikollakin. Hänellä oli täyspitkä
valkea puku, tärkätyn valkean hatun takaa
riippui valkea vekattu huntu.”
Näin kirjoitti Tapio Kautovaara vuonna
1983 lehdessä julkaisussa kirjoituksessaan.
Ja hän jatkaa muisteloissaan seuraavasti:
”Ivar Ekströmin mukaan Villassa oli
alunperin 12 huonetta. Nythän rakennus on
aivan toisenlainen. On rakennettu toinen
kerros ja purettu Uimahallin puoleisessa
päädyssä ollut torni. Nyt on Villassa eli Virkamiesklubin rakennuksessa noin 20 huonetta, lisäksi muita tiloja, joissa ei oikeastaan asuta. Koska kaikki varkautelaiset eivät ole Virkamiesklubilla käyneet, niin
luettelen nykyiset huoneet: 4 kabinettia,
halli, kirjasto, isosali, kassahuone ja keittiö,
nämä alakerrassa, yläkerrassa ovat: yläkerran ruokasali ja 9 vierashuonetta.
Kyllä Villalla on perinnerikas historia
takanaan. Varsinkin siltä ajalta, kun Wahlin
tai yhtiön johtajat siinä asuivat. He joutuivat osoittamaan vieraanvaraisuutta niin
omille kuin virmankin vieraille.”

Artek

Warkauden Klubin toisessa piharakennuksessa on aikanaan sijainnut biljardisali, jonka seiniä ovat koristaneet klubijäsenistä
tehdyt karikatyyripiirustukset. Osa näistä
piirustuksista on Varkauden museoiden ar-

kistoissa – kuten myös yksittäisiä esineitä,
kuten pienkalusteita ja klubikeittiöstä esineistöä.
– Warkauden Klubin kalusteet lähtivät
pääsääntöisesti Noormarkkuun ja Kauttuan
Klubille. Kaikki kalusteet ovat olleet Artekia
ja ovat edelleen käyttökelpoisia. On hyvä,
että kalusteet ovat tallessa ja käytössä – tavallaan saman kaltaisissa yhteyksissä kuin Varkaudessa. Olisi tietysti ollut kiva, jos kalusteet olisivat edelleen olleet Varkaudessa rakennuksen mukana, koska kalusteet olivat
aikanaan tänne suunniteltu, toteaa Varkauden museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta, jonka mukaan 1940–1960-luvuilla
kaikki sisustussuunnitelmat tehtiin Artekissa – myös Warkauden Klubille.
– Kaikki majoitushuoneet yläkerrassa
olivat Artekia ja koko sisustus oli tehty erittäin huolellisesti. Warkauden Klubi kannattaisi ehdottomasti sisustaa Artekin tuotteilla, joita on saatavilla – vanhaa ja myös
uustuotantoa.
Museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta sanoo, että on aihetta olla iloissaan
Warkauden Klubi-rakennuksen muuttuneesta tilanteesta.
– Aina on positiivinen asia kaikille rakennuksille, että omistajana on ihminen,
joka on kiinnostunut rakennuksen säilyvyydestä, hän ilmaisee.

Warkauden Klubin sisustusta helmikuussa 1949.
(Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, Valokuvaamo Jäniksen kokoelma.)
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Kolmen
naivistin
näyttely
Väinölään
Vesa Moilanen

Olipa kerran – ja kun tätä kerrottiin
tarpeeksi monesti, siitä tuli totta.
Kolme ystävystä tapasivat toisensa
maalatessaan naivistisia teoksia tapahtumassa nimeltään ”In Memoriam ofJana Hrušky – III International working meeting ofnaive artists”
20–27.8.2016. Tapahtuman paikkana
oli The Lysice National Chateau eli
Lysicen linnassa Tsekissä. Tapahtumassa oli maalaamassa 14 naivistia
eri puolilta maailmaa.
Tapahtuman yhteydessä Lysicen linnassa kolme ystävystä unelmoi yhteisestä näyttelystä Suomessa. Nyt yhteinen näyttely
avataan torstaina 6.4. klo 15–18 Taidekeskus
Väinölässä Varkaudessa. Avajaisissa ovat
paikalla ystävykset, naivistitaiteilijat Natasha Villone Sloveniasta, Minna Lehväslaiho Porvoosta ja Marja-Muusa Hämäläinen Varkaudesta. Ja he kutsuvat ilolla ja
lämmöllä kaikki tervetulleiksi avajaisiin.
Natasha Villone on syntynyt Venäjän
Orelissa, pienessä kaupungissa Moskovan ja
Kievin välissä. Vuonna 2001 hän muutti
Yhdysvaltojen Seattleen, perheensä kanssa
hän muutti vuonna 2014 Sloveniaan ja kes-
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Sata päivää sataan Varkaudessa

Lähtölaskenta kohti Suomi100-juhlavuo- tullaan kutsumaan poliitikkoja sekä yritysden huipentumaa käynnistyy elokuun vii- ten ja yhdistysten väkeä mm. vanhusten
meisenä viikonloppuna 26.8.2017 – tuolloin mattojen pesutalkoisiin ”Yhdessä”-teeman
on sata päivää Suomen satavuotissyntymä- mukaisessa hengessä. Ranta-alueella yhdispäivään. Nyt Varkaudessa haastetaankin tykset, liikuntaseurat ja yritykset voivat esikaikki kuntalaiset mukaan toteuttamaan tellä toimintaansa – esimerkiksi lajiesittemaamme juhlavuoden ”Yhdessä”-teeman lyjä, jumppatuokioita ja tanssihetkiä.
mukaisesti koko kansan juhlaa lauantaina
Alueelle yritykset ja yhdistykset voivat
26.8. Tapahtumapäivään voivat yritykset ja tulla myymään kahvia, makkaraa ja syötäyhdistykset – kuten myös jokainen oman vää soppatykki-periaatteella. Ja myös pop
halukkuutensa mukaan osallistua. Ilmoit- up-ravintoloilla on mahdollisuus tarjota
tautua voi ilmoittautua lomakkeella osoit- tuotteitaan. Tapahtuman yhteydessä on
teessa: varkaus.fi/suomi100 tai Varkauden mahdollisuus tutustua myös eläimiin ja kaSuomi100-koordinaattorille sähköpostitse: lakukko-katujuna on liikenteessä.
janne.juutilainen@soisalo-opisto.fi tai puJo tässä vaiheessa, edellä kerrottujen esihelimitse 040 713 8656.
merkkien valossa, vaikuttaa siltä, että tulosTapahtumapaikkoja on päivän aikana sa on todella koko kansan juhla. Mukaan
useita. taulumäen torilla on Maaseutu- ovat jo lupautuneet mm. Soisalo-opisto,
markkinat ja Torilaiva Ilmarisen lavalla oh- Varkauden Teatteri, Varkauden seurakunta
jelmaa. Kauppakatu on elävä ostoskatu, jos- ja Lastenkulttuurikeskus Verso. Ja nyt on
sa on mm. katusoittoa ja katutaiteilijoita. kaikilla mahdollisuus, yksin tai yhdessä,
kittyy entistäkin tiiviimmin taiteeseensa. Huruslahden ja Hertunrannan alueella on ideoida lisää, heittää ”pölyt pois harteilta”
Minna Lehväslaiho on Porvoon vanhas- paikallisia esiintyjiä, nuorisobändejä, stand ja ilmoittautua mukaan – maamme juhlasa kaupungissa työskentelevä taide- ja pos- upia, runonlausuntaa ja lapsille toimintaa. vuoden merkeissä.
tikorttimaalari. Koulutukseltaan hän on
Alueella sijaitsevalle matonpesupaikalle
luonnontieteilijä ja luova kirjoittaja, mutta
sydämeltään syntyperäinen naivisti.
Naivistitaiteilija Marja-Muusa HämäläiHukka-Pallon B- ja A-tytöt hakevat
nen – tuttu varkautelainen. Hän on Suomen
Naivistit ry:n puheenjohtaja, nukketeattekaudelle 2017–18 päävalmentajaa.
rikasvattaja ja jo usean vuoden ajan on toiminut kuraattorina ”Iloa Itä-Suomeen,
Yhteydenotot mari@hukka-pallo.fi,
NAIVISTIT Varkaudessa”-näyttelylle.
040 3744 158.
Yhteisnäyttelyyn palaamme avajaisten
jälkeen osoitteessa: www.sykkeessa.fi
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Play off -turnauksen avausottelussa HukkaPallon vastustajana oli koko turnauksen
ennakkosuosikki SPV Seinäjoelta. Lopputulos
oli 9–3 vierasjoukkueen hyväksi. Turnauksen
molempina päivinä yleisöä oli paikalla
parisataa ihmistä. (Kuva: Vesa Moilanen.)

Hukka-Pallon C1-pojat SM Play off -karsintaturnaus Varkaudessa
Hukka-Pallon C1-pojat voittivat kaudella
2016–2017 Savo-Karjalan aluesarjan ja etenivät valtakunnallisen SM Play off-karsinnan ensimmäiseen vaiheeseen, joka pelattiin
18.–19.3.2017 Varkaudessa Liikuntatalolla.
Hukka-Pallon isännöimään turnaukseen
osallistui kahdeksan aluesarjojen voittanutta joukkuetta ympäri Suomea.
Osallistujat oli jaettu kahteen neljän joukkueen lohkoon. Joukkueet pelasivat omissa
lohkoissaan yksinkertaisen sarjan ja lohkojen
voittajajoukkueet pelasivat vastakkain finaalissa sunnuntaina 19.3. ratkaisten jatkoonpääsijän turnauksesta. Turnauksen finaalissa
pelasivat vastakkain ÅIF Sipoosta ja HukkaPallon lohkon voittanut SPV Seinäjoelta.
SPV voitti finaalin 10–3 ja eteni suoraan 1.
divisioonan välieräotteluun 1. divisioonan
voittajajoukkuetta Happeeta vastaan. Kyseinen välierä on pelattu 25.3. Seinäjoella.
Turnauksen ensimmäisessä ottelussa lauantaina Hukka-Palloa vastaan tuli koko turnauksen ennakkosuosikki, Pohjanmaan
lohkon voittanut ja SM-sarjaakin aiemmin
pelannut, SPV Seinäjoelta. Ottelu oli odotetun kovatempoinen ja vastustaja pääsi käyt-

tämään fyysistä, rikkovaa pelityyliään hyväkseen tuomarilinjan sen salliessa. Ottelu
ratkesi lopullisesti toisessa erässä kolmeen
nopeaan maaliin Hukka-Pallon vähämiehisen pelaajiston hiukan väsyessä. Erälukemat
(0–2, 1–5, 2–2) ja lopputulos SPV:lle 9–3.
Lauantain toisessa Hukka-Pallon ottelussa vastaan tuli SB Vantaa. Ottelu sai huonon
alun Hukka-Pallon joutuessa pelin alkusekunneilla jäähylle ja vastustajan rokottaessa
ylivoimalla. Ottelun ensimmäinen erä oli alkua lukuun ottamatta Hukka-Pallon hallintaa, mutta hallinta ei siirtynyt tulostaululle.
Peli ratkesi toisen erän loppupuolella 1–2
tilanteessa, vastustajan pelaajan numero 12
tekemään, kahteen todella komeaan maaliin
20 sekunnin sisällä. Ensin maali koko ketjun
upean vaparikuvion päätteeksi ja heti perään
toinen hienon henkilökohtaisen yksilösuorituksen jälkeen. Kolmannessa erässä SB
Vantaa hallitsi peliä, ja Hukka-Pallo ei pystynyt uhkaamaan Vantaan voittoa. Erälukemat
(1–1, 0–4, 1–2) ja lopputulos SB Vantaalle 7–2.

pelinsä sunnuntaiaamuna Mynämäen SBS
Wirmoa vastaan. Kuten aikaisemmissakin
peleissä, Hukka-Pallo pysyi mukana ensimmäisen erän hyvin, mutta ei pystynyt paikoistaan maalintekoon, laukausten määrän
ollessa yleisesti liian vähäinen. Wirmo pystyi
taas tekemään maalit harvoista paikoistaan
hyvällä prosentilla ja johti ensimmäisen erän
jälkeen 0–2. Toinen erä jatkui saman kaltaisena, tosin Wirmo pääsi paremmin peliin
mukaan ja oli vaarallinen varsinkin vastaiskuissaan, toinen erä myöskin Wirmolle 0–2.
Kolmanteen erään Hukka-Pallo aloitti
riskillä kovan karvauksen korkealta, pelitempo kasvoi ja maalipaikkoja alkoikin syntyä roppakaupalla pelin avautuessa. HukkaPallon epäonneksi Wirmon kookkaat hyökkääjät pystyivät nopeilla vastaiskuillaan ja
hyvillä laukauksillaan tekemään terävät ratkaisut ja pelin voittajasta ei jäänyt epäselvyyttä. Erälukemat (0–2, 0–2, 3–7) ja lopputulos
SBS Wirmon hyväksi 11–3. Wirmon maaleista numero 11 teki viisi ja numero 12 neljä.
Hukka-Pallon saldoksi kauden päättäB-juniorisarjaan
neessä turnauksessa tuli kolme tappiota.
Hukka-Pallo pelasi alkulohkon kolmannen Vastustajien taso oli odotetun kova. Voi to-

deta, että vastustajien olivat yleisesti parempia perustaidoissa, kuten laukomisessa ja
syöttämisessä. Hukka-Pallon pieni pelaajien
määrä ja parin pelaajan ei paras mahdollinen
terveystilanne vaikutti pelien edetessä. Pärjätäkseen tällä tasolla, pitäisi pelaajia olla
enemmän kuin kaksi kenttää, jotta pelaajien
rasitus ei nouse liian korkeaksi ja keskittyminen pysyisi paremmin sovituissa asioissa.
Tehot turnauksessa: Antti Pulkkinen
3+1, Miika Pulliainen 1+2, Jesse Pehkonen 2+0, Topi Leppänen 0+2, Kalle Hartikainen 0+2, Leevi Launo 1+0, Aleksi
Rissanen 1+0 ja Arsi Rosenberg 0+1.
Kausi 2016–2017 yleensä oli C1-pojilla
kohtalaisen hyvä. Pienehköstä pelaajamäärästä huolimatta oma Savo-Karjalan aluesarja voitettiin saldolla 13 voittoa, 1 tasapeli ja 1
tappio. Joukkue kehittyi kauden mittaan
etenkin pallollisessa pelaamisessa. Kuitenkin, kuten kauden päättänyt play off-turnaus
osoitti, parantamisen varaa on vielä paljon
ihan perusasioissa. Ensi kaudeksi joukkue
siirtyy pelaamaan B-juniorisarjaan ja yhdistyy yhdeksi joukkueeksi vuonna 2000 syntyneiden Hukka-Pallon pelaajien kanssa.

Yläasteiden joukkueet kamppailivat
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Varkauden Liikuntatalolla pelattiin keskiviikkona 22.3. kaupungin yläkoulujen salibandymestaruuksista kaksi ottelua, joissa
vastakkain olivat Päiviönsaaren koulu ja
Kuoppakankaan koulu. Tyttöjen ottelun
voitti Kuoppakankaan koulu maalein 3-1.
Poikien ottelu päättyi tasapeliin 4-4. Tiukan aikataulun takia ottelua ei ratkaistu jatkoajalla/rankkareilla. Molemmat pelit olivat
kovatasoisia ja molemmilta joukkueilta
nähtiin rehtiä kamppailua. Otteluita seurasi
katsomossa noin 200 katsojaa, mikä loi tunnelmaa Liikuntatalolle. Katsomo sai nauttia
jännittävistä hetkistä, hienoista maaleista ja
upeista torjunnoista. Ottelua tuomaroi viime vuoden tapaan Jaakko Ikonen.
– Viime vuonna pelasimme samanlaiset

kamppailut ja positiivinen kokemus kannusti jatkamaan. Oppilaille nämä ottelut ovat
vuoden kohokohtia ja niistä jää muistoja. Heti
syksystä oppilaat ovat kyselleet, että järjestetäänkö tänä vuonna ottelua. Oppilaat osallistuvat itse joukkueen kasaamiseen omasta
koulustaan opettajien avustuksella. Lisäksi he
osallistuvat järjestelyihin, kertoo Päiviönsaaren liikunnanopettaja Mika Sarkkinen.
Ensi vuonna yläkoulut yhdistyvät Waltterin kouluksi.
– Uskon, että jatkamme siellä tätä perinnettä hieman erilaisessa muodossa. Suuri oppilasmäärä mahdollistaa esimerkiksi järjestää
turnauksia, joissa luokat kamppailevat keskenään. Puhetta tämän vuoden otteluista riittää
taas koko loppukevääksi, uskoo Sarkkinen.

Tyttöjen ottelun
voitti Kuoppakankaan koulu
maalein 3-1.

Poikien ottelun lopputuloksena oli
tasapeli 4-4. Tiukan aikataulun
vuoksi ratkaisua ei lähdetty
hakemaan jatkoajalla/rankkareilla.

Salibandyn G-junnuilla turnaus
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Kaikkiaan 13 joukkuetta Savo-Karjalan alueelta oli pelaamassa Varkauden liikuntatalolla salibandyn G-junioreiden turnauksessa
lauantaina 25.3. Järjestävältä seuralta, Hukka-Pallolta oli pelaamassa kaksi joukkuetta.
Tuloksia G-junnujen otteluista ei kirjata.
– Olennaista on joukkueiden ja pelaajien

kehittyminen sekä lasten yhdessä olo, toteaa
Hukka-Pallo ry:n puheenjohtaja Jaakko
Ikonen, jonka mukaan Hukka-Pallon F-pojilla on kauden 2016–2017 viimeinen SSBL:n
turnaus 8.4. Kajaanissa. Huhtikuun lopulla
Hukka-Pallon B-pojat ja B-tytöt matkaavat
Tampereelle Ilveksen turnaukseen.

Siellä on – reikäpallo
maalissa! Salibandyn
G-junioreiden turnaukseen Varkaudessa
osallistui 13 joukkuetta.
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StopDia-tutkimuksen tavoitteena kansallinen toimintamalli
Diabetesriskitestistä voi tulla pääsylippu
StopDia! tutkimukseen kolmessa maakunnassa. StopDia-tutkimushankkeessa
selvitetään, miten tyypin 2 diabetesta ehkäistään mahdollisimman tehokkaasti nykyisessä ja muuttuvassa Suomessa. Tutkimukseen etsitään nyt Etelä! Karjalasta,
Päijät-Hämeestä ja seitsemästä Pohjois-Savon kunnasta osallistujiksi henkilöitä, joilla on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabeteksen alueeseen. Pohjois-Savosta mukana ovat Kuopio, Iisalmi, Sonkajärvi, Kiuruvesi, Vieremä, Varkaus ja Joroinen.
Tyypin 2 diabetes voidaan välttää terveellisillä elintavoilla. Nyt tutkitaan, mitkä
ovat parhaat keinot tukea terveyttä edistäviä ruoka- ja liikuntatottumuksia.
Kaikkia kannustetaan testaamaan oman
diabetesriskinsä osoitteessa www.stopdia.fi.
Mukaan tutkimukseen voivat päästä tutkimusalueilla asuvat 18–70-vuotiaat, joilla on
kohonnut riski sairastua, mutta ei kuitenkaan diabetesta. Diabetesriskiä lisää esimerkiksi diabetes sukulaisella ja ylipaino.
– Diabetesriskitesti on kohtuullisen luotettava tapa löytää ne yksilöt, joiden olisi erityisen tärkeää kiinnittää huomiota elintapoihinsa, kertoo tutkimuspäällikkö Jaana Lindström Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.
StopDia! tutkimukseen valitut voivat
saada tukea elintapoihinsa. Osa tutkittavista saa käyttöönsä kännykkäsovelluksen ja
osalle on tarjolla myös ryhmämuotoista oh-

jausta. Lisäksi tutkimuksen aikana osalla alueen työpaikoista ympäristöä pyritään muokkaamaan terveellisiä elintapoja tukevaksi.
– Yksilöllä on vastuu omista elintavoistaan, mutta ympäristö ja yhteiskunta vaikuttavat paljon siihen, miten ihminen pystyy tekemään terveellisiä valintoja, korostaa
hankkeen päätutkija, professori Jussi Pihlajamäki Itä-Suomen yliopistosta.

Vakava sairaus

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy on aikamme
kalleimpia kysymyksiä. Noin 30 prosenttia
suomalaisista on riskissä sairastua tyypin 2
diabetekseen. Jos edes osalla sairastuminen
saataisiin ehkäistyä, merkitsisi tämä suurta
säästöä terveysmenoissa. Suomessa kuluu
vuosittain arviolta miljardi euroa diabeteksen hoitoon. Tämän lisäksi kustannuksia
aiheuttavat sairauspoissaolot ja varhaiset
eläköitymiset.
Koska tyypin 2 diabetes on niin yleinen
sairaus, unohtuu usein, kuinka vakava ja
elämänlaatua heikentävä se pahimmillaan
voi olla. Uhkaamassa ovat sydän! ja verisuonitaudit, munuaisten vajaatoiminta,
amputaatiot ja näkökyvyn heikkeneminen.

Varkauden Sydänyhdistyksen aktiivitoimijat Marja-Leena Rahkonen (kuvassa vas.) ja Kari Liukko
vaihtoivat kuulumisia illan asiantuntijan, Reija Männikön kanssa ennen Sydänkahvilaillan alkua.
(Kuva: Vesa Moilanen.)

Sit tiijät jot onks siull jottai syytä muuttaa
noit elintapoja, toivoo Tuula Partanen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali- ja terMaakunnat mukana talkoissa veyspiiristä.
– Lähetää yhess, Sie ja Mie, StopDia talkoiPäijät-Hämeessä on jo tehty pitkäjänsii. Pysäytettää ainakii Etelä-Karjalas tään teistä työtä diabeteksen ehkäisyssä ja hoisokertauvi lissääntyminen. Mää nyt sinn tie- dossa. Perusterveydenhuollon yksikön ylitokonneelles ja tee tää testi: www.stopdia.fi. lääkärin Risto Raivion mielestä diabetesriskin varhainen tunnistaminen on tärkeää,
sillä pienilläkin terveyttä edistävillä toimilla voidaan vähentää sairastumisen riskiä.
– Hienoa, että Päijät-Häme on mukana
StopDia! tutkimus! ja kehittämistyössä!
Ota riski haltuun ja tule mukaan! Pysäytetään yhdessä tyypin 2 diabetes Päijät! Hämeessä, Raivio toivottaa.
– StopDia! projekti tukee hyvin Kuopion tavoitetta olla edelläkävijä asukkaittensa hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.
Terveysteknologiset ratkaisut, voimaannuttavat ryhmäohjausmallit ja työympäristön muutokset tukevat uudella tavalla yksilöiden elintapojen muutosta, kertoo puolestaan Kuopion kaupungin palvelualuejohtaja Markku Tervahauta.
– Varkaudessa ”StopDia! tutkimushanke
nähdään mahdollisuutena vaikuttaa omaan
hyvinvointiin ja järjestää ennaltaehkäiseviä
palveluja uudella tavalla, kertoo Marja-Liisa Honkanen Varkauden kaupungilta.
Joroisten terveyskeskuksen avohoidon
esimiehen Salme Viljakaisen mukaan nyt
ei kannata joroislaisen aikailla.
– StopDia-hanke tarjoaa kunkin lähtökohdista, arkirealismilla terveyttä tukevaa ja
edistävää muutosta. Räätälöit hyvinvointiasi
tukevan arjen itse, ammattihenkilöiden tuputtamatta. Jokaiselle löytyy varmasti se oma
StopDia-juttu, joka lisää hyvää oloa ja ter-

veyttä. Kuule, näe ja koe itse, mitä hanke voisi tarjota sinulle, et tule katumaan, hän sanoo.
StopDia on Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama tutkimushanke. Hanketta johtaa Itä-Suomen
yliopisto ja se toteutetaan yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja
VTT:n kanssa.

Mukaan etsimään tutkittavia?

StopDia! tutkimushankkeeseen etsitään
nyt tutkittavia Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Savon alueelta. Jos ja kun
työpaikat tai järjestöt haluavat lähteä mukaan kutsumaan osallistujia tutkimukseen,
niin materiaaleja, kuten esitteitä ja postereita, niitä voi tilata suoraan tilauslomakkeella: http://bit.ly/stopdia
Hankkeesta saa lisätietoa osoitteessa:
http://www.uef.fi/web/stopdia/etusivu
Hanketta voi seurata myös sosiaalisessa
mediassa, Twitterissä:
https://twitter.com/StopDiaFinland
(Keskusteluun pääsee tutustumaan aihetunnisteella #stopdia)
Facebookissa pääsee aiheen pariin hakusanalla StopDia.
Varkaudessa StopDia-tutkimushanketta
esiteltiin Varkauden Sydänyhdistyksen Sydänkahvilassa torstai-iltana 23.3. – diabetesasiasta ja hankkeesta oli kertomassa terveystieteiden tohtori, tutkijatohtori, laillistettu ravitsemusterapeutti Reija Männikkö.
Mielenkiintoista asiaa saatiin kuulla useasta näkökulmasta tarkasteltuna.
Terveystieteiden tohtori, tutkijatohtori,
laillistettu ravitsemusterapeutti
Reija Männikkö äänihaastattelussa
osoitteessa: sykkeessa.fi/radio

Hukka-Pallon A-pojat järjestää
Try Outin toukokuussa.
Yhteydenotot: päävalmentaja
Samuli Laitinen, 0400 548 824.
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Lasten
fysioterapia
Teksti: Laura Korpisalo,
kuva: Varkauden Medifys Oy

Fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka avulla voidaan pyrkiä muun
muassa liikkumis- ja toimintakyvyn parantumiseen tai ylläpitämiseen sekä kivun lievitykseen/poistamiseen. Se on yhdistelmä
arviointiin, tutkimiseen, suunnitteluun ja
erilaisiin hoitomuotoihin perustuvaa ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista terapiaa, joka on tarkoitettu kaiken ikäisille, myös lapsille.
Kuten nuoret, keski-ikäiset ja vanhemmat ihmiset, myös vauvat ja pienet lapset
voivat tarvita fysioterapiaa.
Pienten lasten fysioterapia on fysioterapian osa-alue, joka edellyttää laaja-alaista
asiantuntemusta lasten kasvuun ja kehitykseen. On tunnettava lapsen normaali motorinen kehitys ja sen muutokset tai poikkeavuudet eri ikäkausina. On myös ymmärrettävä vamman tai sairauden aiheuttamat vaikutukset liikuntaelimistöön sekä asento- ja
liikemalleihin.
Meillä Medifysissä lasten fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet vauvojen, eriikäisten lasten ja nuorten perusliikkumisen
ja toimintakyvyn arviointiin sekä kuntoutukseen. Fysioterapeuttimme havainnoivat
ja analysoivat lapsen liikkumista, joiden
pohjalta valitsee asiakkaalle sopivat kun-

toutusmenetelmät. Fysioterapialla voidaan
saada jo varhaisessa vaiheessa tukea ja vahvistaa vauvan motorisia taitoja tai tarvittaessa herätellä niitä. Vauva-ikäisestä lähtien voidaan tukea muun muassa liikkeiden
koordinaation ja tasapainon vahvistumista,
lisätä tai ylläpitää nivelten liikelaajuuksia
sekä vahvistaa lihasvoimaa. Näin voidaan
tukea tai mahdollistaa lapsen osallistuminen arjen eri toimintakokonaisuuksiin, kuten leikkiin, koulunkäyntiin, harrastamiseen ja itsestä huolehtimiseen.

Fysioterapeutti työskentelee yhteistyössä perheen kanssa ja tarvittaessa myös lasta
tutkivan, hoitavan ja lähettävän tahon, kuten päiväkodin sekä muiden kuntoutukseen
osallistuvien kanssa. Hoidamme niin neurologisesti vaikeavammaisia lapsia kuin
myös tuki-ja liikuntaelinvaivaisia tai motorisesti vain viiveisiä lapsia. Lapsi voi ohjautua meille erikoissairaanhoidosta, neuvolasta tai vanhempien toiveesta. On siis hyvä
muistaa, että fysioterapiaan voi tulla ilman
lähetettäkin. Mikäli pohdit, onko lapsesi

motorisessa kehityksessä esimerkiksi viiveisyyttä, ota rohkeasti yhteyttä, niin tutkitaan asia yhdessä. Tutkimme fysioterapiassa lapsesi motorisen kehityksen ja tarvittaessa annamme kotiin ohjausta ja neuvontaa, jotta voit auttaa lastasi edistymään.
Monipuolisessa ja osaavassa joukossamme on kolme lasten fysioterapiaan erikoistunutta terapeuttia, Tuula Nissinen, Raija
Koskinen ja Laura Korpisalo, jotka auttavat sinua, lastasi ja perhettänne mielellään
motoriikan suhteen askarruttavissa asioissa.
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Sykkeessä-lehden
menovinkkejä
Atte Laitilan taidenäyttely
Leppävirran kunnantalo
3.1.–30.6.2017

Out and About -taidenäyttely
Varkauden taidemuseo
27.1.–14.5.2017

Ice Cave – jääveistoksia
Sport & Spa Hotel Vesileppis
18.2.–14.5.2017

Flooran päivät

Kuopion taidemuseo
18.3.–31.8.2017

Weston – 4 sukupolvea
VB-valokuvakeskus, Kuopio
24.3.–28.5.2017

Kuopion kansalaisopiston
kevätnäyttelyt

Vehmersalmen lähikirjasto, Kuopio
29.3.–25.4.2017

Kallasvesj' 2017

Tulipunaruusut

Kari Tapio Paalupaikka Areena/Veturitori,
Pieksämäki
la 1.4.2017

Valamon yksinäinen

Kulttuurikeskus Poleeni, Pieksämäki
su 2.4. klo 13, su 9.4. klo 13

Yhteisvastuukonsertti
Alavan kirkko, Kuopio
su 2.4.2017 klo 18

Tuliset treffit keittiössä
Samruai, Kuopio
ma 3.4. klo 17–20

Yleisöluento: Pietarin
naapurina ennen ja jälkeen
itsenäistymisen

Partalan Kuninkaankartano, Huttulantie 1,
Juva
ti 4.4.2017 klo 18–19:30

Klubi Teatteri-Baarissa

Kuopio-halli 31.3.–2.4.2017

Varkauden Teatteri
ke 5.4.2017 klo 19

Olavi Uusivirta

Muuttuvat laulut – Georg Ots

Teatteri Vivat: Viimeiset
mohikaanit

Henna Hartikainen: Nolo olo

Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio
la 1.4.2017 klo 21

Päämajatalon sali, Mikkeli
1.–9.4.2017

Rajamailla

Kuopion taidemuseo 1.4. klo 13

Kuopion Musiikkikeskus
ke 5.4.2017 klo 19
Sotku, Kuopio
6.4.–8.4.

Manillaköysi – ennakko
Varkauden Teatteri
pe 7.4.2017 klo 19

Pete Poskiparta – Mentalisti 2.0 Yleiset pilkkikilpailut
Kulttuurikeskus Poleeni, Pieksämäki
la 1.4.2017 klo 19

Suur-Haveri, Kuittua
8.4.2017 klo 10–13

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 8.4.2017.
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kannatustilaaminen

Tarjoaa paikallista ja
asiantuntevaa
perintätoimintaa.

on mahdollista! Minne
päin maailmaa tahansa!
Vain 29 € vuodessa!
Printtinä tai sähköisenä!
Lisätietoa: toimitussihteeri
Mikko Häkkinen,
toimitus@sykkeessa.fi

Ota yhteyttä
asiakasneuvojaamme
ja sovi tapaaminen.
toimisto@lakimajakka.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.

Tehdään yhdessä
yrittämisestä
kannattavampaa.

LakiMajakka Oy

