Tiedote viestimille 15.6.2012

Lavastettuun ilkivaltaan ei liiemmin puututtu Jyväskylän keskustassa
Sotkutonta päivää! -kampanja testasi, kuinka hanakasti ohikulkijat puuttuvat ilkivaltaan Jyväskylän
keskustassa. Testaus suoritettiin tiistaina 12.6. puolilta päivin Foorumin kauppakeskuksessa sekä
kävelykadulla. Ilkivaltatestauksen toteuttaneet vapaaehtoiset töhrivät kauppakeskuksen seiniä ja roskasivat
kävelykatua.
– Enimmäkseen ohikulkijat katsoivat pitkään, mutta kukaan ei suoraan puuttunut töhrimiseen, kertoo JAPA
ry:n koordinaattori Anna Sarkkinen. Onneksi asiaan puuttuneita ohikulkijoita kuitenkin löytyi. – Foorumissa
vartija tuli paikalle asiakkaan ilmoituksen perusteella, Sarkkinen sanoo. – Myös kävelykadulla ohikulkija
puuttui roskaamiseen, hän kertaa. Ilkivaltakokeilusta oli sovittu etukäteen niin kaupungin kuin Fooruminkin
kanssa. – Töhrimiseen käytettiin vesiliukoisia tusseja ja sotkut puhdistettiin heti kokeilun jälkeen tarkasti
pois. Samoin maahan heitetyt karkkipaperit kerättiin roskikseen, Sarkkinen kertoo.
Kokeilulla haluttiin testata olettamusta, jonka mukaan ohikulkijat eivät puutu ilkivaltaan vaikka sellaista
näkisivätkin. Nyt tehdyn testin perusteella asia on juuri näin. – Ollaan joko välinpitämättömiä tai sitten ei
uskalleta puuttua asiaan. Kuitenkin töhryt ja roskaaminen tulevat maksamaan yhteiskunnalle pitkän pennin,
Sarkkinen sanoo. – Sotketun näyteikkunan puhdistuksen maksamme me asiakkaat tuotteiden hinnoissa ja
rikottu puistonpenkki uusitaan verovaroin, hän kertoo. Ilkivaltaan olisi hyvä puuttua heti, jotta tekijät
saataisiin vastaamaan teoistaan. – Jos tuntuu, ettei itse rohkene suoraan puuttua ilkivaltaan, voi soittaa
poliisille, sanoo Sarkkinen.
Ilkivallasta koituu kaupungille satojen tuhansien lasku vuosittain.
– Nuo rahat ovat pois palveluiden järjestämisestä, sanoo Jyväskylän kaupungin katupäällikkö Tuula
Smolander. – Jokainen keksisi varmasti parempaakin käyttöä rahoille kuin sotkettujen seinien
puhdistaminen tai maalaus, hän sanoo. Ilkivallasta kiinnijääminen voi tulevaisuudessa vaikeuttaa
esimerkiksi kesätyön saamista. – Jo seitsemänvuotiaat ovat korvausvelvollisia aiheuttamastaan vahingosta.
Kaupungilla on käytäntönä, ettei korvausta voi maksaa rahana, vaan asiasta sovitaan sovittelutoimiston
kautta. Käytännössä korvaus tehdään työnä. Yli 15-vuotiaille tulee lisäksi sakkorangaistus, Smolander
kertoo.
Sotkutonta päivää! on Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan yhteinen roskaantumisen ja ilkivallan
vähentämiseen tähtäävä kampanja. Kampanjan suunnittelijana ja toteuttajana toimii JAPA ry.
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