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Kaupunginvaltuusto on hyväksy-
nyt Varkauden kaupungille vision, 
jonka mukaan Varkaus on kehit-
tyvä, kilpailukykyinen, ympäris-
töä arvostava ja kansainvälinen 
teollisuusseutu sekä turvallinen, 
elinvoimainen ja taloudellisesti 
vakaa kaupunki. Edelleen vision 
mukaan Varkaudella on moniar-
voinen ja innovatiivinen kulttuuri 
kaupungin ja kansalaisyhteiskun-
nan yhteistyön pohjana.

Visio tarkoittaa tavoitetilaa, 
johon tulevaisuudessa pyritään. 
Viime aikoina on keskusteltu 
kaupungin strategiatyön tehosta-
misesta. Strategian pitäisi kertoa, 
miten nykytilasta päästään vision 
mukaiseen tavoitetilaan. Yleensä 
näiden lisäksi määritetään myös 
arvot, jotka kuvaavat niitä kaikille 
yhteisiä periaatteita jotka ohjaavat 
esimerkiksi erilaisia valintatilan-
teita. Kunnan arvot tarkoittavat 
sekä kaupunkia työyhteisönä että 
julkisyhteisönä, johon kuuluvat 
viran- ja toimenhaltijoiden lisäksi 
luottamushenkilöt.

Strategia- ja arvoasioita on kes-
kusteltu ja kehitetty jo usean vuo-
den ajan, joten kyseessä ei ole uusi 
asia. Hyvää pohjatyötä on tehty, 
ja nyt on tavoitteena kirkastaa ne 
keinot, joilla kaupunkia kehitetään 
tulevina vuosina.

 Arvokeskustelu on asia, jota 
usein peräänkuulutetaan. Yleensä 
näin on silloin, kun keskustellaan 
jostakin kaupungin palvelus-
ta luopumisesta tai sen laadun 
heikentämisestä, tai silloin kun 
kyseenalaistetaan jonkin uuden 
hankkeen toteuttaminen. Arvo-
keskustelun käyminen eri kau-
pungin toimintojen pohjalta on 
osoittautunut vaikeaksi, sillä on 
hankalaa ja epätarkoituksenmu-
kaista esimerkiksi todeta, että vain 
terveys-, koulutus- ja perusturva-
palvelut ovat arvokkaita – tämähän 
tarkoittaisi sitä, että muut ovat 

Arvot ja palvelut
”arvottomia”:  On selvää, että 
edellä mainitut toiminnot ovat 
kaupungin keskeisiä peruspalve-
luita, jotka ovat kaupunkilaisille 
elintärkeitä ja /tai olennaisia. 
Niitäkin tulee kehittää toiminnan 
ja talouden näkökulmasta. Listaan 
voi helposti lisätä muita arvokkaita 
asioita: olemassa olevien ja uusien 
yritysten toimintaedellytykset ovat 
tärkeitä työllisyyden ja verotulojen 
kannalta; liikuntapalvelut edistä-
vät henkistä ja fyysistä terveyttä; 
yhteiskunta ei toimi ilman puh-
dasta vettä ja tieverkon kunnos-
sapitoa; kulttuuri ja alakulttuurit 
ovat elämän sisällön kannalta 
tärkeitä…

Aikaisemmat arvolistaukset ovat 
yleensä kasvaneet sitä mukaa kun 
keskusteluun on osallistunut eri 
toimialojen luottamushenkilöitä. 
Ei ole kuitenkaan järkevää tehdä 
listaa ”arvokkaista” ja ”arvottomis-
ta” kaupungin toiminnoista. Sen 
sijaan tarvitsemme suunnitelman 
siitä, miten eri palvelut tuotetaan 
ja missä määrin kaupunki osallis-
tuu niiden tuottamiseen.

  
Mitkä olisivat sitten Varkauden 

kaupungin arvoja? Ne täytyy 
keskustelun jälkeen yhteisesti 
määritellä, mutta niitä voisivat olla 
esimerkiksi asiakkaiden ja työyh-
teisön jäsenten kunnioittaminen, 
taloudellisuus, erilaisuuden hy-
väksyminen, ongelmatilanteisiin 
puuttuminen, oman työn ja oman 
toimialan kehittäminen, kaupun-
gin kokonaisedun huomioonot-
taminen, keskustelun salliminen, 
tärkeistä päätöksistä kiinni pitä-
minen, rehellisyys… Keskustelua 
yhteisistä arvoista tarvitaan – myös 
vaalien välillä.

Mika Hentunen
kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja

Kierrätyskeskus Ekotorilla jär-
jestettiin asiakaskysely, jossa tie-
dusteltiin ihmisten kokemuksia 
kierrätyskeskuksen tarjonnasta 
ja toiminnasta ylipäätään. Vas-
tauksia kyselyyn saatiin 70 kap-
paletta. Tietoisuuden Ekotorin 
toiminnasta asiakkaat ovat saa-
neet ensisijaisesti lehtien kautta, 
neljännes vastanneista oli kuullut 
toiminnasta tuttavaltaan ja 17 
prosenttia jostakin muualta. 

91 prosenttia vastanneista koki 
kierrätyskeskuksen valikoiman 
riittävän monipuoliseksi, eniten 
valikoimassa herätti mielenkiintoa 
huonekalut, astiat, tekstiilit ja 
kodinkoneet. Lisää valinnanvaraa 
kaivattiin mm. kausituotteiden 
osalta.

89 prosenttia vastanneista näki 
Ekotorin valikoiman myös laaduk-
kaana. Kierrätysmyymälään tuleva 
tavara puhdistetaan aina ennen 
myyntiin asettelua, ja sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet testataan aina 
ja tarvittaessa myös korjataan. Kuu-
kauden takuu myönnetään kaikille 
testatuille laitteille.

Kaiken kaikkiaan kierrätys koetaan 
positiivisena ja ympäristöä säästävä-
nä toimintana. Kierrättämällä vä-
hennetään kaatopaikkakuormitusta 
ja sitä kautta huolehditaan myös 
ympäristön hyvinvoinnista.

Muutamalta henkilöltä tiedustel-
tiin myös lähemmin kokemuksia 
kierrätyskeskuksesta sekä kierrätyk-
sen merkityksestä yleensä.

Heini Ihalmo ja Jouni Kosonen 

1. Kuinka usein asioitte kierrä-
tyskeskuksissa?

Aina kun on kaupungissa käyntiä, 
keskimäärin kolme kertaa viikossa.

2. Millaisia tavaroita ostatte 
kierrätyskeskuksista?

Kirjat ja vanhat tavarat kiinnos-
tavat, ja muita kodin käyttötava-
roita ostamme, mitä milloinkin 
tarvitsee

3. Millaisia tavaroita/tuotteita 
toivoisitte kierrätyskeskusten 
valikoimista löytyvän lisää?

Aika laaja valikoima jo täältä löy-
tyy, ei tule muuta mieleen

4. Mitä mieltä olette ylipäätään 
kierrätyksestä ja sen merkityksestä 
yhteiskunnalle ja ympäristölle?

Kierrätys on kyllä järkevin tapa 
säästää luontoa. Hyvä kun tavarat 
laitetaan näin uusiokäyttöön, ei 
mene silloin uuden valmistukseen 
energiaakaan.

Mia Hahtala- Koponen

1. Kuinka usein asioitte kierrätys-
keskuksissa?

Ehkä noin kerran kuussa
2. Millaisia tavaroita ostatte 

kierrätyskeskuksista?
Lapsille olen ostanut mm. luisti-

mia, jääkiekkovarusteita ja sadetak-
keja. Itselle esim. aidon nahkaisen 
laukun, kirjoja ja taulun.

3. Millaisia tavaroita/tuotteita 
toivoisitte kierrätyskeskusten 
valikoimista löytyvän lisää?

Huonekalujen osalta valikoima 
voisi olla vielä laajempi

4. Mitä mieltä olette ylipäätään 
kierrätyksestä ja sen merkityk-
sestä yhteiskunnalle ja ympäris-
tölle?

Kierrätys ylipäätän hyvä asia, siinä 
toteutuu parhaimmillaan kestävän 
kehityksen periaate. Antamalla 
tavaraa kierrätykseen voi ilahduttaa 
muita ja mahdollistamaan samalla 
luonnon säästämistä omalta osal-
taan. Kierrätys ei mielestäni ole 
turhanpäiväistä ja jopa muotiakin 
jollain lailla, koska vanhojen tava-
roiden liikkeistä voi tehdä todella 
hyviä löytöjä.

Seija Voutilainen

1. Kuinka usein asioitte kierrä-
tyskeskuksissa?

Asioin monta kertaa viikossa 
Ekotorilla, koska asun lähellä. Ja 
muutenkin käyn ahkerasti kirp-
putoreilla.

2. Millaisia tavaroita ostatte 
kierrätyskeskuksista?

Enimmäkseen ostan vaatteita, 
mutta myös astioita, kirjoja, lehtiä, 
kenkiä ja huonekalujakin joskus.

3. Millaisia tavaroita/tuotteita 
toivoisitte kierrätyskeskusten 
valikoimista löytyvän lisää?

Kaikenlaista jo löytyy
4. Mitä mieltä olette ylipäätään 

kierrätyksestä ja sen merkityk-
sestä yhteiskunnalle ja ympäris-
tölle?

Hyvä asia, kun ihmiset eivät viskaa 
käyttökelpoisia tavaroita roskiin, ja 
muutenkin hieno asia, kun kierrä-
tyskeskuksia on tullut ylipäätään 
Suomeen lisää.

Matti Semi

1. Kuinka usein asioitte kierrä-
tyskeskuksissa?

Noin kymmenisen kertaa vuo-
dessa.

2. Millaisia tavaroita ostatte 
kierrätyskeskuksista?

Olemme ostaneet Ekotorilta mm. 
sängyn ja olemme myös tuoneet 
kierrätykseen sekä kirpputoreille 
tavaraa.

3. Millaisia tavaroita/tuotteita 
toivoisitte kierrätyskeskusten 
valikoimista löytyvän lisää?

Valikoima on mielestäni ihan 
hyvä, erilaisia tuotteita jo paljon. 
Ja jos jotain erikoista tavaraa sattuu 
eteen, sitä täytyy tutkia sitten tar-
kemmin, jos olisi sille käyttöä.

4. Mitä mieltä olette ylipäätään 
kierrätyksestä ja sen merkityk-
sestä yhteiskunnalle ja ympä-
ristölle?

Hyvä asia, että kierrätetään entistä 
tarkemmin, ja positiivista myös se, 
että nuoret ovat oppineet kierrättä-
mään entistä enemmän. 

Muuten jäteasioiden kannalta 
harmillista, että muovin kierrätys 
on tyrehtynyt, toivottavasti asiat 
saataisiin järjestymään niin, että 
alkaisi pian uudestaan. Muovi tu-
lisi mielestäni ensisijaisesti käyttää 
energiana, eikä kaatopaikkaa kuor-
mittamassa.

Leea Oksiala

1. Kuinka usein asioitte kierrä-
tyskeskuksissa?

Nykyään keskimäärin noin kerran 
kuukaudessa. Kun lapset olivat 
pieniä, tuli asioitua kirpputoreilla 
yms. vielä ahkerammin. Neljän 
lapsen perheessä lastentarvikkeille 
oli todella käyttöä, ja käytettynä 
ostettuna sai hankittua ihan hyviä 
tuotteita.

2. Millaisia tavaroita ostatte 
kierrätyskeskuksista?

Olen ostanut lasten vaatteita- ja 
leluja, erilaista kodintavaraa kuten 
astioita, vaatteita myös itselle ja 
lisäksi huonekaluja.

3. Millaisia tavaroita/tuotteita 
toivoisitte kierrätyskeskusten 
valikoimista löytyvän lisää?

Valikoimat vastaa tarpeita.
4. Mitä mieltä olette ylipäätään 

kierrätyksestä ja sen merkityk-
sestä yhteiskunnalle ja ympä-
ristölle?

Käytetyn tavaran kierrättäminen 
on järkevä toiminto. Katson, että 
sitä tulisi harrastaa vielä enem-
mänkin. Vanha tavara ei tarkoita 
käyttökelvotonta tavaraa. Jos ajat-
telee esim. vanhempia astioita tai 
huonekaluja, nehän ovat todella 
kauniita. Uusiokäyttö on ympä-
ristön kannalta hyvin tervetullutta 
ja positiivista on se, että Suomessa 
kiinnitetään kiitettävästi ympäris-
töasioihin huomiota. Ekologista 
ajattelua kannatan lämpimästi.

Teksti ja kuvat:
Riikka Heikkinen

Mitä mieltä kierrätyksestä? Eduskuntaan varkautelaisia 
perinteitä jatkamaan
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