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Uutiset  

VARKAUS
Kati Soininen

Jääpallo tunnetaan kyllä 
Norjassa ja Ruotsissa, mut-
ta monessa muussa maassa 
välttämättä ei.

– Sitä sai selittää, että mikä 
sellainen bandy oikein on, 
Juha Koivula kertoo. 

Varkauden ystävyyskau-
pungit ovat vuosien varrella 
tulleet tutuksi ja hän laskee 
vierailleensa  Kiinan Lu´ania 
lukuun ottamatta kaikissa: 
Petroskoissa Venäjällä, Rju-
kanissa Norjassa, Sandvike-
nissä Ruotsissa, Pirnassa ja 
Rüsselsheimissa Saksassa, 
Zalaegerszegissä Unkaris-
sa ja Nakskovissa Tanskassa.

Tottumattoman suussa 
kankeasti kääntyvät nimet 
Koivula lausuu vanhasta 
muistista kuin vettä vaan.

– Minun pitääkin osa-
ta, olin asiaa kaupungilla 
hoitamassa kaikkiin kau-
punkeihin päin, kun olin 

matkailupäällikkönä, Koi-
vula naurahtaa. 

Kaikkein eniten hän on 
ollut tekemisissä Petroskoin 
kanssa ja ystävyyskaupun-
kitoiminta ylipäätään onkin 
viime vuosina pitkälti ollut 
Suomi–Venäjä-seuran varas-
sa ja kohdentunut Petros-
koihin. 

Varkaus ja Petroskoi sol-
mivat ystävyyskaupunki-
sopimuksen vuonna 1965 
ja Koivula on ollut toimin-
nassa mukana 1970-luvul-
ta saakka. 

Edellisen reissun hän heitti 
pari vuotta sitten.

– En ole laskenut mones-
tiko olen käynyt, varmaan 
lähemmäs parikymmentä 
kertaa, mies arvelee.

Tänä syksynä Suomi–Venä-
jä-seura myönsi Juha Koivu-
lalle kultainen ansiomerkin.  

Seuran onnittelusanoissa 
todetaan, että Juha Koivu-
la, jos kuka, on merkkinsä 

ansainnut. Vuosikymmenten 
korvaamaton työ Varkauden 
osastossa Venäjä-yhteistyön, 
ystävyyskuntayhteistyön ja 
moninaisten tapahtumi-
en eteen on jättänyt pysy-
vän jäljen niin paikallisesti 
kuin alueellisesti. 

Seurassa Juha Koivula 
muistetaan Itä-Suomen pii-
rin monivuotisena puheen-
johtajana, joka tarmokkaasti 
luotsasi piiriä osana yhteis-
tä seuraa.

Petroskoista onnittelutilai-
suuteen osallistuttiin verkon 
välityksellä.

Varkauden ystävyyskau-
punkitoiminta on perintei-

sesti keskittynyt kulttuuri-, 
urheilu- sekä nuoriso- ja 
koululaisvaihtoihin. 

Viime vuosina toimintaa 
on kehitetty strategisen ja 
toimialakohtaisen verkos-
toitumisen ja elinkeinopo-
liittisen yhteistyön suuntaan. 

Etenkin liikuntapuoli on 
ollut läheinen kaupungin 
liikuntajohtajana ja valtuu-
tettuna toimineelle sekä  
TUL:n Savon piirin ja Poh-
jois-Savon Liikunnan hal-
lituksessa työskennelleelle 
Koivulalle.

– Yleisurheilu on sydäntä 
lähellä ja sen puitteissa on 
tullut matkustettua joukku-
eiden kanssa ja isännöityä 
kotona, Varkauden Tarmon 
puheenjohtajanakin kauan 
vaikuttanut mies kertoo. 

Hän on ilokseen huoman-
nut, että edistämänsä yhteis-
työ on joidenkin seurojen 
kesken jatkunutkin.

Suomi-Venäjä-seuran Var-

kauden osasto on toiminut 
jo yli 70 vuoden ajan.

Varapuheenjohtaja Moha-
med Hamed kertoo, että 
korona on jarruttanut toi-
mintaa, mutta sitä pidetään 
yllä koko ajan. 

Lasten ja nuorten hyvin-
voinnin edistämiseen täh-
täävään ESR-hankkeeseen 
osallistuivat Varkauden 
lisäksi Pieksämäki, Sorta-
vala ja Viipuri. 

Lisäksi on ollut yhteistyö-
tä Karjalan Kauppakamarin 
kanssa.

– Tuemme myös paikal-
lisia venäjän opiskelijoita, 
tulossa on nuorten iltoja 
kielen opiskelijoille, Hamed 
kertoo. 

Vaikka ystävyyskaupun-
kitoiminta ei ole niin tiivistä 
kuin aikaisemmin, Koivula 
näkee sen edelleen tärkeänä.

– Etenkin nuorison kan-
nalta. Siinä saa otetta kan-
sainvälisiin asioihin, Juha 
Koivula toteaa. 

Kaupunkien ystävyys 
on edelleen tärkeää
Juha Koivulaa muistettiin Suomi–Venäjä-seuran 
kultaisella ansiomerkillä. 

”
Sai selittää, 
että mikä 
sellainen 

bandy oikein on.
Juha Koivula

Juha Koivula on kuulunut Suomi–Venäjä-seuraan jo 1970-luvulta saakka. 

KATI SOININEN ITÄ-SUOMI
Aluevaali- 
lautakunnat on 
nyt asetettu
Itä-Suomen aluehallin-
tovirasto on asettanut 
aluevaalilautakunnat 
Etelä-Savon, Pohjois-
Karjalan ja Pohjois-Savon 
tuleville hyvinvointi-
alueille. Aluevaalilauta-
kunnan tehtävänä on 
aluevaalien ehdokasaset-
telun ja vaalituloksen 
vahvistaminen. Suomen 
ensimmäiset aluevaalit 
toimitetaan 23.1.2022 ja 
aluevaltuustot aloittavat 
toimintansa 1.3.2022. 

Pohjois-Savon 
hyvinvointialueen 
aluevaalilautakunnan 
puheenjohtaja on Olavi 
Haanketo, varapuheen-
johtaja Jarmo Välijärvi 
ja jäsenet Päivi Aho-
nen, Rauni Lamberg ja 
Maaret Väänänen sekä 
varajäsenet Mervi Höylä, 
Pasi Nupponen, Yrjö 
Waarna, Anna Hartikai-
nen ja Hillevi Ruuska-
nen.

Etelä-Savon hyvinvoin-
tialueen aluevaalilauta-
kunnan puheenjohtajana 
toimii Eero Aarnio, 
varapuheenjohtaja Antti 
Haapala, jäseninä Raili 
Pöyry, Vesa Himanen ja 
Tuire Paajanen ja vara-
jäseninä Unto Auvinen, 
Satu Ylönen, Eeva Vuo-
rinen, Karoliina Laukka-
nen ja Jouko Kervinen.

Aluevaaleissa valitaan 
aluevaltuusto, jonka 
alkuvaiheen tehtäviä 
ovat sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelas-
tustoimen järjestäminen. 
Aluevaltuusto valitsee 
myös hyvinvointialuejoh-
tajan, päättää aluehalli-
tuksen kokoonpanosta ja 
asettaa hyvinvointialu-
een muut toimielimet. 

MUUTTO
Valkoposki- 
hanhia on nyt 
Suomessa paljon
Valkoposkihanhien 
muutto eteni viikon 
aikana, mutta arktisilta 
alueilta ei lintuja juuri 
saapunut lisää. Sateiset 
säät ja vastatuulet ovat 
pidätelleet suurinta 
osaa arktisesta kannasta 
Suomessa. 
Hanhien painopiste 
siirtyi Pohjois-Karjalasta 
Kymenlaakson, Päijät-
Hämeen ja Itä-Uuden-
maan peltoalueille. 
Sateiset säät ja vasta-
tuulet ovat pidätelleet 
suurinta osaa arktisesta 
kannasta Kaakkois- ja 
Itä-Suomessa. 
Muutto piristyi sateen 
jälkeen sunnuntaina 
26.9. jatkuen maanan-
taina, jolloin useassa 
havaintopisteessä 
Helsingistä Etelä-Savoon 
havaittiin yli 10 000 val-
koposkihanhen muuttoja. 


