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Tämä tarina on tosi. Eräänä päivänä ulvilalaisen koulun päätyyn käveli kesken koulupäivän kaksi tyttöä. 
He laittoivat siinä koulun seinustalla tupakaksi eli röökiksi. Yksi talossa työtään tekevä aikuinen kävi 
pyytämässä tytöiltä, etteivät he tupakoisi siinä seinustalla, koska kaikki savu tuli suoraan ikkunasta 
sisään. Varsinaisesti tupakoinnin kieltovaltuuksia hänellä ei ollut. Ystävälliseen pyyntöön tytöt totesivat, 
että he kyllä muutoin menisivät muualle tupakoimaan, mutta kun koululaiset eivät saa poistua 
koulupäivän aikana piha-alueelta. Sellainen kun on sääntö. Kuka se väittää, etteivät nuoret tottele 
sääntöjä. Vai ymmärsinkö oikein? Röökiä saa vetää, mutta alueelta ei saa poistua, ei kai nyt sentään?  

Yleensä en halua puhua, saati kirjoittaa, ikävistä asioista. Nyt kirjoitan. Satakuntalaisissa kunnissa 
asukasmäärä laskee hirmuista vauhtia. Muutama esimerkki; Harjavallan asukasluku on nyt pudonnut alle 
7000, Huittinen lähestyy 10000 ja meillä alittui 13000 asukkaan raja. Suurin yksittäinen syy on 
syntyvyyden suorastaan romahtaminen. Satakunnassa syntyi 80-luvulla 3100 – 3300 lasta vuodessa. 
Vuonna 2018 vastaava luku oli 1600 lasta. Ulvilassa on syntynyt viime vuosina noin 50 – 60 lasta 
vähemmän kuin vielä muutama vuosi sitten.  

Määrä vastaa muutamaa luokallista oppilaita tai lasten iästä riippuen paria kolmea päiväkotiryhmää. Tällä 
tahdilla varsin nopeasi tulee luokkahuoneita ja päiväkotitiloja jäämään vaille käyttöä eli tyhjiksi. Olin 
muutama viikko sitten ammatillisen oppilaitoksemme Sataedun strategiaseminaarissa. Myös heidän 
suurimpia huolia oli jo ihan lähivuosina, että tarpeettomia tyhjiksi jääviä tiloja ja luokkahuoneita on 
tuhansia neliöitä ympäri maakuntaa.  

Nyt pitää laittaa jäitä hattuun, ennen kuin tehdään ainuttakaan päätöstä uusien tilojen rakentamisesta. 
Ennen uudisrakennuspäätöstä pitää arvioida perusteellisesti kaikki hyväkuntoiset ja/tai saneerattavissa 
olevat tilat. Mikäli ovat kelvollisia, ne pitää ottaa ensiksi käyttöön. Elleivät ole, tiloista tulee luopua. Tyhjät 
tilat pitää joko myydä parempiin tarkoituksiin tai jos ovat kovin huonokuntoista, ne pitää purkaa. Tosin 
purkaminen itsessään on kallista, ja aiheuttaa lisäksi kaupungin tilinpäätökseen purkukohteen tasearvon 
verran alaskirjausta eli tappiota. Ennen tätä kokonaisarviota, uudisrakentamisesityksissä ei ole järjen 
häivää.  

Robottirannikon automaatiomessut järjestetään ensi kesänä torstaina 18.7.2019. Tuo on nyt lähes 
satavarma tieto. Messujen järjestäminen on nimittäin ollut uhattuna, koska perinteisessä pitopaikassa 
Ulvilan Sataedussa on meneillään sellainen remontti, ettei sinne sovi sekaan. Korvaava tila löytyi. Se on 
Ulvilan Yhteiskoulu. Tila soveltuu tarkoitukseen hyvin. Ei muuta kuin päivämäärä kalenteriin ja tervetuloa 
- eikä maksa mitään. 

Kaupunki tarjoaa jälleen kesätöitä viidellekymmenelle nuorelle. Lisäksi olemme varanneet yrityksille 
ja yhdistyksille kesätyöpaikkatukea, kun ne järjestävät kesätyöpaikan ulvilalaiselle nuorelle. 
Kesätyöpaikkatukea maksetaan enintään neljältä viikolta korkeintaan 400 euroa. Yhteistavoitteena on 
järjestää 100 kesätyöpaikkaa. Hieno homma, eikö niin? 

Hyvä johtajuus, ei kriisiä. Heikko johtajuus, varma kriisi.  

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen  

 

KYLÄPÄÄLLIKÖN KOLUMNI 

     Kuka se väittää? 


