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Jokin aika sitten uutisointiin järjettömistä tuhotöistä, joita tehtiin Harjavallan koulukeskuksessa. 
Siinä hommassa ei ollut järjen häivää. Toivottavasti tekijöiden ”päät saadaan vadille”, jos näinkin 
hyytävä ilmaisu sallitaan.  
 
Muutama vuosi sitten myös meillä Ulvilassa Naparannan WC-/huoltorakennus koki samanlaista 
vandalismia. Neljä nuorta, olivat päättäneet tuhota rakennuksen niin sanotusti p-päreiksi. Heidän 
”päänsä onneksi saatiin vadille”. Sovittelussa lupasimme, että he saavat korvata vakuutuksen 
omavastuuosuuden kaupungille. Se tapahtui tekemällä palkatonta työtä. 
 
Työksi annettiin alueiden siistimistä ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoa eli roskien 
keräämistä, ruohonleikkuuta, oksien ja puskien raivausta. Jokainen nuorista teki hommia noin 
pari viikkoa. Työaika oli 5 – 6 tuntia päivässä. Kaikki nuoret olivat luonnollisesti asianmukaisesti 
suojattu vaatetuksen ja turvavälineiden suhteen, niin kuin töissä kuuluukin olla.  
 
Arvokasta tässä se oli mielestäni se, että he oikeasti joutuivat kantamaan ainakin jonkinlaisen 
vastuun teostaan. Rahallinen merkitys kaupungille oli todellisuudessa melko vähäinen. 
Tunnustan, ettei jäänyt yhtään vaivaamaan se, että varmaankin paarmat ja ampiaiset tykkäsivät 
myös näistä pojista joka ainut työtunti. Ehkä kuitenkin toivon, etteivät nämä ”äidin pikku-petterit” 
saaneet tästä raakalaisuudestamme elinikäisiä traumoja? 
 
Asiasta toiseen. Verotuksessa on kuulemma rytmihäiriö. Rytmihäiriö näkyy kunnissa kuluvana 
vuonna ennakoitua alhaisempana verotulojen kertymänä. Mitään ei ilmeisesti jää kuitenkaan 
saamatta, mutta ne tulevat joskus ensi vuonna. Toivottavasti tulevat. Sellainen on verotuksen 
rytmihäiriö.  
 
Minusta kyllä tuntuu siltä, että kuntataloudessa on ollut aina joku rytmihäiriö. Kuntatalouden 
ennustettavuus kun on ollut varsin haasteellista, ellei jopa mahdotonta. Ikuisena optimistina 
kuitenkin uskon, että totta kai tästäkin selvitään. Ai juu, minä seuraankin tätä selviytymistarinaa 
ensi vuoden alusta alkaen täältä chillailu-katsomon puolelta, sorry vaan. 
 
Kyllä maailmassa rahaa on, huh! Vuoden suurin shoppailupäivä Singles' Day rikkoi jälleen 
ennätyksiä Kiinassa. Verkkokauppajätti Alibaban myynti saavutti miljardin dollarin rajan 68 
sekunnissa. ”Hey come on”, ihmiset ostivat sitä sun tätä tilpehööriä miljardilla dollarilla reilussa 
minuutissa. Ja ihan vaan muistin virkistämiseksi - miljardi tarkoittaa tuhatta miljoonaa, eli lukua 1 
000 000 000. Luvussa on siis yhdeksän nollaa. 
 
Nyt muuten odottelen lunta – että pääsisi hiihtämään. Hyvää talven odotusta – meille kaikille!. 

Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen  

KYLÄPÄÄLLIKÖN KOLUMNI 

  Järjettömiä tuhotöitä! 


