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Ilmoitin tammikuussa, että jään eläkkeelle vuoden 2020 alussa. Halusin olla lojaali ja fiksu 
työnantajaani kohtaan, koska viran täyttöön liittyviin neuvotteluihin ja valmisteluun tarvitaan riittävästi 
aikaa. 

Nyt on sitten kysytty, että miksi jään? Asiaan ei liity mitään dramatiikkaa. Toukokuun 28. päivä 
vuonna 2012 valtuusto valitsi minut kaupunginjohtajan virkaan. Tuolloin asiaa kysyttäessä, lupasin 
hoitaa virkaa seitsemän vuotta. Olen sanojeni mittainen mies. Tuo seitsemän vuotta täyttyy, ylittyykin 
jonkin verran. Yksinkertaisesti yli 45 vuotta kunnallista työuraa on yhdelle miehelle riittävän pitkä 
pesti. Kirjoitin ensimmäisen kunnallisen työsopimukseni Harjavallan kauppalaan 1.6.1973. 
Virkavuodet ja eläkeikä ovat tulleet reilusti täyteen. Nyt on (varmaankin kohteliaisuudesta) kyselty, 
että voisitko kuitenkin jatkaa vielä muutaman vuoden, kun olet noin hyvässä kunnossakin. Kiitos 
vaan kysymästä, mutta kyllä minä jään eläkkeelle.  

Pojanpoikani Reko kysyi, teetkö sitten Vaari eläkkeellä muuta kuin chillailet? Vastasin, että 
sporttailen, musailen ja chillailen. Chillata tarkoittaa; ottaa rennosti, oleilla rauhallisesti ja hengailla - 
mitäpä sitä eläkeukko muuta? No katsotaan, josko vielä jotakin kevyttä. 

Vanhakylän katukuva muuttuu. Oman aikansa hyvin palvellut Salen kauppakeskus väistyy uuden 
kaupparakennuksen tieltä. Samalla tämän jokipuolen kaupalliset palvelut uudistuvat, nykyaikaistuvat 
ja paranevat myös postipalvelujen osalta. Kauppaan tulee siis uudistettu postin palvelupiste.  

Rakennustyöt käynnistyvät vanhojen tilojen purkutöillä. Osuuksittain etenevät purkutyöt aloitetaan 
lähiaikoina. Uusi rakennus pyritään toteuttamaan siten, että nykyinen kauppa palvelee asiakkaita 
koko rakennustyön ajan. Tarkoitus on, että uusi kaupparakennus avataan jouluksi. Pihatöiden 
viimeistely jäänee seuraavalle keväälle. Tässä yhteydessä myös kaupan pihaliikennöintiin saadaan 
nykyistä parempi järjestys. Myös tämän rakennusprojektin toteuttaa tuttu ulvilalainen rakennusliike. 

Haluamme järjestää nuorille kesätöitä – mahdollisimman monelle. Vuonna 2018 kaupunki 
järjesti koululaisille ja opiskelijoille lähes 100 kesätyöpaikkaa. Niistä 40 oli kaupungin ja 54 oli 
yritysten ja yhdistysten antamaa työpaikkaa kaupungin maksaman tuen avulla.  

Kesään 2019 olemme varautuneet siten, että yhteensä 100 koululaista ja nuorta saisi kesätöitä 
kaupungin, yritysten ja yhdistysten yhteistyöllä. Maksamme ulvilalaisen nuoren vähintään neljäksi 
viikoksi työllistävälle yritykselle tai yhdistykselle tukea 400 €/nuori. Nuorten tulee olla iältään 16 – 20-
vuotiaita. Otamme itse kaupungille kolmen viikon työjaksoihin noin 50 nuorta. Toivonkin nyt 
aktiivisuutta sekä yrityksiltä että nuorilta itseltään, jotta nuo 100 kesätyöpaikkaa saadaan täytetyksi, 
ja eiköhän ne saada. 

Minulle sopiva Arvo Ylpön elämänviisaus: ”Minun elämäni yhtenä johtotähtenä on ollut: kun 
unohtaa sen, mitä ei voi muuttaa, on onnellinen.” 

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen  

 

KYLÄPÄÄLLIKÖN KOLUMNI 

  Kiitos kysymästä, mutta.... 


