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Nuorten asuinpaikkana Varkaus
“ Tiedätkö paikan, jossa takuuvarmasti saat asua rauhallista
elämää?
Vastaus on Varkaus! Varkaus on
turvallinen paikkakunta asua, niin
lapsiperheille kuin yksineläjille.
Täällä tutustuu helposti muihin
ihmisiin, rauhallinen ympäristö
antaa meille nuorille aikaa miettiä
tulevaisuuttamme, aikuistumistamme ja kuinka muuttaa asiat
täällä paremmiksi. Esimerkiksi
nuorisovaltuusto on hyvä keino
vaikuttaa nuorten oloihin Varkaudessa.”
“On iloista huomata, miten paljon luontoa tällä paikkakunnalla
onkaan. Puistot, kaduilla loistavat
pikkupuut, pensaat ja värikkäät
kukat antavat kesällä Varkaudelle
elämää ja loistoa. Eikä unohdeta
Könönpeltoa, Puurtilaa, Luttilaa,
Kangaslampea taikka Repokangasta! Niin ihanteellisia paikkoja nuorille, jotka kaipaavat omaa rauhaa
ja luontoa, jossa iltaisin voi käydä
kävelyllä mietiskelemässä. Nuoria
on monenlaisia. Joukkoon mahtuu
niitä, jotka eivät tupakoi taikka
juo, ja niitä jotka tekevät niin.
Ne jotka eivät halua terveydelleen
negatiivisia vaikutuksia joutuvat
kärsimään kavereistaan taikka hyvistä ystävistään, jotka tupakoivat
taikka menevät viikonloppuisin

juomaan.”
“Varkaudessa tärkeää nuorille on
se, että pääsee helposti paikasta
toiseen kavereidensa luokse. Ne,
jotka asuvat kaukana keskustasta
saavat etsimällä etsiä kyytiä keskustaan, kun linja-autovuoroja ei ole
riittävästi, tai ei ollenkaan. Tämän
vuoksi nuoria mopoilijoita on paikkakunnallamme paljon.
Liikenneturvallisuus on jokaisen
liikenteessä kulkevan vastuulla. Valitettavan moni tietää tosipohjaisen
vaaratilanteen arkipäivän likenteessä ja tässä nuorilla on parantamisen
varaa.”
“Harmittavaa on se kuinka puistoja ja julkisia paikkoja roskataan,
rikotaan ja piirrellään. Pienet
lapset itkevät kun lempikiikku on
viety pois, koska ei olla osattu käyttää sitä oikein. Käytös puistoissa
on myös karkoittanut lapsiperheet
iltaisin, kun suuri joukko nuoria
tulee pitämään kovaa melua, niin
että naapurustoon asti kuulee kirosanojen helinää.
Nuorilta puuttuvat omat tilat,
joissa hengailla kaveriporukassa.
Huolettavaa on myös se, kun
päivisinkin näkee kaikenikäisiä
vanhuksia istumassa päivät pitkät
puistoissa ja kaduilla huutelemassa
toisilleen sitä sun toista, mitä ei

selvinpäin tulisi sanottua. Silloin jää
miettimään maailman varjopuolia
niin että sydämeen koskee.”
“Ympäristönpuhtaudesta huolehtiminen on nykypäivänä tärkeää
kaikilla puolilla maailmaa. Se on
meidän kaikkien yhteinen asia ja
jokaisen olisi hyvä huolehtia ympäristönpuhtaudesta niin itsensä, kuin
muidenkin osalta. Näin meillä olisi
puhtaampi ja mukavampi ympäristö Varkaudessa.”
“Yläkoulujen välillä on eroja.
Oppilaskuntatoiminnan aktiivisuus
ja taso vaihtelevat. Kun luokat koostuvat jo ennestään toisille tutuista
oppilaista, on innostus yhteiseen
toimintaan aivan toista kuin luokissa, joiden jäsenet eivät tunne
ala-aste ajoilta. Viihtyvyys kouluissa
vaihtelee erilaisten oppilasryhmien
kesken. Kaikki nuoret eivät löydä
helposti paikkaansa kouluyhteisössä, osaa taas masentavat ongelmat
kotona. Aktiivinen oppilaskunta,
tukioppilastoiminta, ammattitaitoiset kuraattorit ja muu henkilökunta
parantaisivat ilmapiiriä koulussa.”
“Suurin osa nuorista on kunnollisia ja kohteliaita muita ihmisiä
kohtaan. Vanhukset ja aikuiset eivät
aina tohdi tätä muistaa, vaan yleistävät muutaman nuoren käytöksen

Kaupunginkirjasto Koivikkopuiston laidassa tarjoaa suojaisan levähdyspaikan ohikulkijoille, myös opiskelijoille.
kaikkiin.”
“ Nuorten viihtyvyys Varkaudessa
vaihtelee nuorten välillä. Harrastuksien saatavuus, tapahtumien
vähäisyys ja nuorten omien tilojen
puuttuminen haittaavat nuoria.
Näiden asioiden kehittämiseksi on
Wanuva, Varkauden nuorisovaltuusto, jossa nuoret saavat olla päättämässä nuoria koskevissa asioissa
Varkaudessa. Nuorisovaltuuston
toiminta perustuu nuorten omasta

aktiivisuudesta. Mukaan pääsevät
13-25 vuotiaat nuoret, löytämään
uusia tuttavuuksia ja järjestämään
tapahtumia nuorilta nuorille.”
“Varkaudessa on hyvä asua ja elää,
toisten ihmisten kanssa.”

Maiju Vaalimaa
Varkauden nuorisovaltuuston
puheenjohtaja

Vireyttä vihreästä – Vihervuosi 2008
järjestöjä ja muutamia kaupungin
hallintokuntia. Ohjelmassa olisi
erilaisia liikuntaesityksiä ja –näytöksiä sekä liikunnallista toimintaa
yleisölle. Onhan kyseessä Liiku
terveemmäksi –päivä. Mukana olisi
myös musiikkia. Ohjelma on kuitenkin vielä suunnittelun alla.

Ympäristöministeriö on nimennyt
kuluvan vuoden Vihervuodeksi.
Kyseistä vuotta vietetään tänä
vuonna maassamme neljättä kertaa.
Aiemmin sitä on vietetty vuosina
1985, 1995 ja 2000.
Vihervuoden tavoitteena on muistuttaa ihmisiä vihreän ympäristön
vaikutuksesta hyvinvointiin ja viihtyisyyteen, esitellä virikkeellisiä ja
innostavia lähiympäristöjä ja lisätä
keskustelua viher- ja ympäristöasioista. Näihin tavoitteisiin pyritään
järjestämällä sekä valtakunnallisia,
maakunnallisia että paikallisia
tapahtumia. Tärkeänä tavoitteena
on myös saada ihmiset, yritykset
ja muut yhteisöt toimimaan oman
lähiympäristönsä hyväksi.
Vihervuodelle 2008 on asetettu
kolme teemaa, aihealuetta. Ensinnäkin halutaan viheralueet ja
pihat viihtyisiksi kaikille. Toiseksi
halutaan ympäristökasvatus elävään käytäntöön. Kolmanneksi
on meille jokaiselle kehoitus: Liiku
terveemmäksi ja ulkoile!
Viheralueet ja pihat
viihtyisiksi kaikille
Viheralueilla on todettu olevan
vaikutusta niin ihmisen henkiselle
kuin fyysisellekin hyvinvoinnille.
Työskentely kotipihalla antaa monelle oivan tavan purkaa stressiä.
Samalla se tarjoaa niin tarpeellista
liikuntaa hyötyliikunnan muodossa. Käden jälki kohentaa itsetuntoa,
antaa mielihyvää ja iloa silmälle!
Samallahan voisi ’sipistellä’ myös
kadun tai tien vierustan aidan
toiseltakin puolelta. Eiväthän ne
’kaupungin miehet’ joka paikkaan
ehdi. Samalla tulisivat myös roskat
kerätyksi pois aluetta rumentamasta. Olisipa siinä ohikulkijoillekin

silmäniloa siistitystä tienreunuksesta. Jokainen meistä, varsinkin
nainen, tietää sen, että siivottua tilaa
ei kukaan huomaa, mutta jokainen
silmä näkee siivoamattomuuden!
Palkkana tekijällä olisi kauan kestävä mielihyvä ja arvostus omaa itseään kohtaan. Jos ei ole omaa pihaa,
niin aivan samanhan pystyy sekä
rivi- että kerrostalossakin tekemään:
Talkoilla piha viihtyisäksi! Makoisat
talkookahvit vielä töiden päätteeksi
puurtajille uusien tuttujen seurassa.
Tähän toteaa moni: Ei onnistu.
Yrittää kuitenkin kannattaa. Kenties seuraavan kerran joukko on
kaksin- tai jopa kolminkertaistunut.
Sananlasku toteaa: Hyvä kello kauas
kuuluu …
Ympäristökasvatus
elävään käytäntöön
Jo vuosikymmeniä koulut ovat
viettäneet keväisin siivouspäiviä,
ja kohteina ovat ollet koulun pihaalueet, koulun kenttä ja ympäristö
melko laajaltikin, varsinkin teiden
ja katujen varret. Talkoisiin osallistuneet oppilaat muistavat sen
’älyttömyyden’, jonka ovat kokeneet
toisten heittämiä roskia kerätessään.
Myös aikuiset olisi syytä saada kokemaan tämä turhautumista aiheuttava toiminta. Saattaisivat monet
paperit ja pahvit päätyä jonnekin
muualle kuin tien varsille! Onhan

tällaisessa yhteistoiminnassa toki
hauskatkin hetkensä. Ne koetaan
työn jälkeen nautitun mehun, kahvin tai jopa grillimakkaran parissa
porinaryhmissä. Tässä on haastetta
kylä- ja asukasyhdistyksille. Kannattaa kokeilla!

naisen luonnonsuojelun merkityksen. Tietämys ei kuitenkaan, syystä
tai toisesta ole siirtynyt käytännön
toiminnaksi. Mikähän siihen auttaisi? Tässäpä tavoitetta Vihervuoden
2008 toimintoihin.
Liiku terveemmäksi ja ulkoile!

Meillä Varkaudessa on runsaasti
kauniita puistoja sekä hyvin hoidettuja lenkkipolkuja ja liikuntapaikkoja. Ne pidetään kunnossa
kaupungin toimesta. Rahaa ei
kuitenkaan ole riittämiin siivoamaan alueilla käyneiden töhryjä ja
roskia. Moni varkautelainen toteaa,
ettei puistoihin voi mennä, kun ne
ovat epäsiistejä. Tässä on meille
jokaiselle haastetta. Siivotkaamme
jälkemme, jotta seuraavillakin tulijoilla olisi nautinnollisia hetkiä niin
puistojen penkeillä, lenkkipoluilla
kuin urheilukentilläkin!
Ympäristökasvatuksen yhdistämme kouluopetukseen, kuten yleensäkin kasvatuksen koulun tehtäviin
kuuluvaksi. Varmasti koulussa
ympäristötietous on esillä monissa
oppiaineissa ja usein, mutta se tieto
ei siirry käytännön tasolle. Parempi
nimitys tälle teemalle voisikin olla
Ympäristötietous elävään käytäntöön. Varmasti jokainen tämänkin
kirjoituksen lukija tiedostaa kierrätyksen ja kompostoinnin hyödyt,
päästöjen haitallisuuden ja kaikki-

Kolmantena teemana Vihervuoden 2008 ohjelmassa on Liiku
terveemmäksi ja ulkoile. Vihervuoden ohjelman osaksi on otettu
kansainvälinen Liiku terveemmäksi
–päivä, jota vietetään lauantaina
10.5. teemalla Liiku raittiissa ilmassa. Päivä on Maailman terveysjärjestön, WHO:n, kansainvälinen
hanke, jonka tarkoituksena on
edistää terveyttä liikunnan avulla.
Niinpä meillä Vihervuotena 2008
korostetaankin mm. viheralueilla
tapahtuvan liikkumisen merkitystä. Tavoitteena on, että aiemmin
liikkumattomat saadaan liikkeelle,
ja että vähän liikkuvat liikkuisivat
enemmän kuin ennen.
Miten Varkaudessa vietetään
Vihervuotta 2008?
Kaupunginpuutarhuri Timo Kinanen kertoi, että Vihervuoden 2008
avajaisia vietetään lauantaina 10.5.
ulkoilmatapahtumana mahdollisesti Joutenlahden maisemissa. Tilaisuutta on suunnittelemassa useita

Maailman ympäristöpäivää vietetään 5.6. Tämän päivän järjestelyt ohjelman osalta ovat vielä
avoinna.
Joillakin kylä- ja asukasyhdistyksillä heidän omissa kesätapahtumissaan huomioidaan Vihervuoden 2008 teemat. Vekara Varkaus
–viikon tapahtumia sijoitetaan
mahdollisesti eri puolille kaupunkia
puistoihin, jolloin useampia puistoja tulisi osallistujille tutuiksi.
Perinteisesti koulujen siivoustalkoot sijoittuvat toukokuulle.
Samoin monet kylä- ja asukasyhdistyksetkin lumien sulettua
siivoavat alueensa teiden varsia ja
viheralueita.
Toivottavaa olisi, että Vihervuosi
2008 teemoineen saisi ihmiset ajattelemaan ja pitämään huolta niin
itsestään kuin ainakin lähiympäristöstään, ja omalla toiminnallaan
myös kohentamaan sekä omaa että
lähimmäistensä niin henkistä kuin
fyysistäkin hyvinvointia.
Lisätietoja Vihervuodesta löytyy
osoitteesta www.vihervuosi.fi, joilta sivuilta tämänkin kirjoituksen
perustiedot on koottu.
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