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Aleksis K – joulunaika  

 

Joulurauhaa 
 
Pääministeri Matti Vanhanen halusi rauhoittaa joulun ilmoittamalla, että hän ei etsi valtaa loistoa, 

vaan luopuu keskustan puheenjohtajan tehtävästä ensi keväänä. Näin joulun alla tällaisen 

ilmoituksen jälkeen ei tarvitse joka kulmassa haastattelupyyntöihin vastailla, kun etelän median 

veitikkaiset ovat jo kadonneet joulun viettoon alle sillan. Tai pöydän. 

 
Hyvinpä taas päämiehemme ajankohdan valitsi, sillä yhtä rauhallista mediajoulua kuin nyt ei ole 

taidettu viettääkään sen jälkeen kun Karpaattien nero Nicolae Ceausescu rouvineen päätti luopua 

vallasta Romaniassa jouluna 1989. 

 
Niille meistä, jotka joulunakin jaksamme olla töissä ja kyynisinä, tulee kuitenkin mieleen, mitä 

oikeasti on Vanhasen luopumisen takana. Hän on kertonut jalkaleikkauksesta, mutta ei kai sen 

luulisi estävän vallankäyttöä lopullisesti. Eihän tästä ole kuin vähän aikaa, kun Vanhanen ilmoitti 

jatkavansa sekä kepun puheenjohtajana että pääministerinä ainakin vuoteen 2015 saakka. Tuon 

ilmoituksen jälkeen hänet on varsinkin omassa puolueessaan julistettu maailmanhistorian kaikkien 

aikojen parhaaksi pääministeriksi. 

 
Matti ei siis ole näyttänyt pienessäkään määrin luovuttajalta, vaan pikemminkin tyypiltä, joka pitää 

vallasta kiinni kynsin hampain ja haluaa sitä lisää. Jos asiaa katsotaan tällaisesta näkökulmasta, on 

hyvin todennäköistä, että Vanhasella on tähtäimessään puheenjohtajuutta ja pääministeriyttä 

vaativampia tehtäviä, ja hän haluaa keskittyä niiden tavoittelemiseen. Siis vähän samaan tapaan 

kuin huippu-urheilijat jättävät piirikunnallisia väliin menestyäkseen olympialaisissa. 

 
Ensimmäinen mieleen tuleva vaihtoehto on tietysti tasavallan presidentin virka. Vanhanen on kai 

joskus tullut sanoneeksi, ettei hän siihen tähtää, mutta kuka tietää, vaikka tähtäisi sittenkin. Juuri 

äsken julkaistiin gallupkysely, jonka mukaan kansan enemmistö haluaa säilyttää presidentin 

valtaoikeudet, joten presidenttiys saattaa palata muotiin. 

 
Toinen mahdollisuus on se, että Vanhanen haluaa keskittyä käynnissä, vireillä ja näköpiirissä 

oleviin oikeudenkäynteihinsä. Hänhän ei suostunut haastamaan Yleä oikeuteen lautakasajutusta sen 

vuoksi, ettei halunnut pääministerinä ”roikkua hirressä” vuosikausia. Ehkäpä kiinnostusta olisi 

muussa asemassa kuin pääministerinä, varsinkin kun toinen hirressäroikunta Susan Ruususen 

jutussa on vielä kesken. 

 
Kolmas vaihtoehto on niin hurja, että tässä vaiheessa on pakko kieltää lapsilta tämän jutun 

lukeminen pidemmälle. On nimittäin mahdollista – kun ajankohta otetaan huomioon – että 

Vanhasen ilmoitus liittyy laajempaan virkapakettiin. Korvatunturin joulupukki on ylittänyt jo kaikki 

mahdolliset eläkeiät, ja jossain vaiheessa tilalle tarvitaan arvovaltainen seuraaja. Ehkä hetki on 

koittanut nyt: pukki väistyy eläkkeelle ja tilalle tulee Matti Vanhanen. Ei tällä mahdollisuudella 

kannata vielä silkohapsia pelotella, mutta voi heitä ruveta pikku hiljaa valmistelemaan: ”Olkaapas 

nyt kiltisti, tai ensi jouluna meille voi tulla raitis pukki…” 
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