
K e v ä t t ä  r i n n a s s a . . .

Telkkari tulvii aivan järjetöntä skeidaa; Maikkari, Nelonen ja Subbari survovat tavan 
takaa  olohuoneisiimme  älytöntä  halpisformaattikamaa  ilta  toisensa  jälkeen   - 
parhaaseen katseluaikaan.
Amerikan Huippumalli Haussa, Britannian Huippumalli Haussa, Suomen Huippumalli 
Haussa, Erilainen Huippumalli Haussa, Huippuhurtta Haussa...
Törkytalojakin tongitaan ja siinä sivussa laitetaan  pientä kivaa   kodillekin;  Vinkkejä 
viihtyvyyteen  saat  tietty  TV:stä;  Siistiä  kotia,  Pientä pintaremonttia,  Koti  kauniiksi, 
Innoa, Joka kodin asuntomarkkinoita, Tilaa, Ihanaa pihaa...
Hiukopalaako  vailla?  Tunnetta  voit  lievittää  tsekkaamalla  Makuja,  Kokkisotaa, 
Kauhukeittiötä, Mitä tänään syötäisiin...

Paikallisen paperikaupungin valtalehdessä estaripalstan  ahkerimpia tekstaajia ovat 
olleet  Ankeriaantien  koiranpaskoista  valittavat,  parvekkeella  tupakkaa  vetäviä 
kyttäävät,  venäläisten  tonttikauppoja vastustavat  ja  paperimiesten  palkoista  kaikki 
perin pohjin perillä olevat..
Mikä ihme nätä ihmisiä oikein riivaa? Miten joku viitsii vaivata pääkoppaansa toisten 
asioilla? Vai onko kaikki  sittenkin pelkkää feikkiä!  Yhdet ja samat kirjoittavat nuo 
tutut  juttunsa päivästä toiseen. Ihan kiva niiku  keksiä jotain,  niiku mihin tahansa 
tarrata.
Paperikaupungin pilvien alle  saattaa toki olla  pesiytynyt  ihan oikeitakin idiootteja. 
Niitä, joiden ainoana elämäntehtävänä sattuu nyt vain olemaan  toisten mollaaminen.

Päivän  Berlusconi  pari  viikkoa  takaperin  oli,  että  maanjäristyksen  pahoin 
runteleman italialaisen Abruzzon  alueen ihmisten  olisi  elämäänsä helpottaakseen 
kannattanut  suhtautua evakkomatkaansa ikäänkuin telttaretkeen.
Niinpä  niin.  Mediajätti  Mondadorissakin  rahojaan   peseskellyt  Berlusconi  vähät 
välittää  kansalaistensa hyvinvoinnista  muutoinkaan.  Benen printtaamon  lehtiin  ja 
katalogeihin kaukaalaisten tekemä paperia taitaa silti kelvata entiseen malliin.

Ammattikoulun paperilinjalle  ei tätä nykyä taida olla järin valtavaa tunkua. Sääli, 
sillä alan ahdingon voisi olettaa jossain vaiheessa hiukka laantuvankin.
Nuorison  ammatinvalintatoiveet  kohdistuvat   aloihin,  joissa  isoin  odotusarvo  on 
nopea työllistyminen.
Raskaan teollisuuden nykykäänteet eivät  listoilla jyllää. Nostetta kaivataan! Taitaa 
kuitenkin  olla,  että  omankin  yrityksemme  brändinluojat  ovat  jo  aikoja  sitten 
unohtaneet "henkilöstö on tärkein voimavaramme" -tyyppiset tulevaisuustekijät.
Auta  armias  jos  alalla  ajaudutaan  tilanteeseen,  jossa  vuokratyöfirmamoniosaajat 
alkavat paperikoneitakin ajella.

Takeita ei  ole, etteikö tällaista olisi jossain päin maailmaa jo tapahtunutkin.


