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Totta tuo näyttää olevan

L

ainaan tähän alkuun viime kevään Hesaria: ”Ilmastonmuutoksesta on väitelty jo pitkään, mutta
nykyisin suurin osa tutkijoista on asiasta yhtä mieltä. Ilmasto maapallolla muuttuu koko ajan hieman
lämpimämmäksi. Maailmalla ilmastonmuutoksen uskotaan aiheuttavan entistä enemmän äärimmäisiä
sääilmiöitä. Suomessa lämpenemisen ennustetaan näkyvän eniten talvisin siten, että lunta saadaan vuosi
vuodelta vähemmän, sade tulee useammin vetenä ja paukkupakkasia on yhä harvemmin.” Tämä talvi on ollut
taas yksi osoitus edellä kerrotusta – totta tuo näyttää olevan.
Kaupungin kannalta tämänkaltainen talvi on haasteellinen. Ensin on melkein kesä, sitten tulevat paukkupakkaset
ja seuraavaksi pyyhkäisee myrskytuuli kuin syksyllä. Olemme tehneet kaikkemme, että saisimme esimerkiksi
luistelukenttämme ja kiekkokaukalomme edes joksikin ajaksi kuntoon. Jäädyttäjät tekevät sopivalla pakkasella
töitä yötä päivää. No – muutama päivä saadaan niistä nauttia, mutta sitten tulee taas lämmin henkäys ja se oli
siinä. Pakkasviikon aikana luistelubaanoillamme oli väkeä tungokseen asti – niin pitää ollakin. Kenttämiehille
työ ei ole erityisen palkitsevaa, mutta minkäs teet. Väylien aurauksista olemme toistaiseksi selvinneet melko
vähällä, toisaalta hiekoitusta on tarvittu.

T

oisaalta kiva, toisaalta ei. Joulun tienoilla sai taas huomata, että suomalainen yhteiskunta toimii täysillä
vain osan aikaa vuodesta. Esimerkiksi joulu-tammikuussa toimittiin useassa paikassa puolitehoilla
lähes kuukausi eli itsenäisyyspäivästä loppiaiseen. Jos koko vuoden ajalta lasketaan eri puolella maata
porrastetut talvi-, kesä-, syys- ja joululomat niin yhteiskunta on auki täydellä tohinalla ehkä vain 8 kuukautta
vuodessa. Neljän kuukauden ajan aina on joku lomalla, joten koko tarvittavaa ”orkesteria” ei saada koolle. Toki
lomailu on mukavaa, mutta toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus käyvät melko haasteelliseksi. Tämä tuli taas
mieleeni, kun pohdin ensi kesää. Olisiko taas parempi, että kaupungintalolla laitetaan ovet lähestulkoon kiinni
vaikka kuukaudeksi, mutta toimitaan sitten muu aika täydellä teholla. Toki tietyt palvelut pitää kaupungin
tuottaa kokoaikaisesti ympäri vuoden. Asioilla on aina puolensa – niin on tälläkin.

K

untaliitto ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu on
kutsunut kymmenkunta valtakuntamme kunnallisjohtajaa
tutkimuksensa haastatteluun. Olen yksi kutsutuista.
Meitä haastattelemalla on tavoitteena selvittää, millaista
osaamista tulevaisuuden kuntien johtaminen edellyttää, miten
osaamistarpeiden ja kuntien erilaisuus liittyvät toisiinsa ja miten
kuntajohtajien osaamispääomaa voidaan vahvistaa.
Taidanpa vastata, että kunnallisjohtajalla tulee olla suuret
korvat, terävät silmät, vilkas mielikuvitus, virtahevon nahka,
urheilijan kunto, puliukon vatsa, kotkan katse, Pelle Pelottoman
innovatiivisuus, Mikki Hiiren rohkeus, Tintin uteliaisuus ja
riskienottokyky, muurahaisen ahkeruus ja kaiken lopuksi
sammumaton toive siitä, että asiat ovat naapurikunnassa vieläkin
huonommin.
Aurinkoista kevättä odotellessa!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

