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Suomi äreenä 
 

Joutilaat ovat vetelehtineet tämän viikon Porissa. Siellä on vietetty taas kerran jatsijuhlia, joissa ei 

pitkään aikaan ole ollut jatsia haitaksi asti. Siellä on myös keskusteltu asiasta, jota sitäkään ei ole 

ollut asiaa haitaksi asti. Pori Jazzin nimi voitaisiinkin pikku hiljaa vaihtaa esimerkiksi Pori 

Pornoksi. Ei siellä tietysti näkyisi pornosta vilaustakaan, mutta tuollainen tapahtumannimi voisi olla 

jotenkin nykyistä houkuttelevampi. Suomi Areena puolestaan olisi paremminkin Suomi Äreenä, 

koska kaikki keskustelijat kuitenkin keskittyvät ärisemään siitä, kuinka huonosti muut ovat taas 

asioita talvella hoitaneet.  

 

Porin päivät ovat sillä lailla mielenkiintoiset, että sinne on tapana kyörätä joukko takavuosien 

kuuluisuuksia, joista ei ole vähään aikaan kuulunut mitään. Siis sellaisia kuin Tom Jones, Elton 

John, Esko Aho ja Raimo Sailas. Kaksi ensmmäistä örisivät, kaksi muuta ärisivät.  

 

Kiinnostavin tapaus näistä oli tällä kerralla ilman muuta Esko Aho. Kuten muistamme, hän on 

muiden toimiensa ohella entinen Kannuksen elinkeinoasiamies, valtiotieteen maisteri, Hiihtoliiton 

entinen pomo, Suomen keskustan entinen puheenjohtaja, entinen presidenttiehdokas, entinen 

kännykkäisä, entinen Harvardin yliopiston opintopiiriohjaaja, entinen Sitran yliasiamies, 

Teknologiateollisuuden hallituksen varapuheenjohtaja ja Nokian yhteistyösuhteista vastaava johtaja. 

Jos ihan tarkkoja ollaan, hän oli tullut jatsijuhlille yksinomaan Nokian yhteiskuntasuhteiden 

hoitajana eikä minään muuna. Täytyyhän Nokian pitää yllä yhteiskuntasuhteita edes kännyköidensä 

soittoäänten tuottajiin. 

 

Jostakin syystä paikalle oli kuitenkin osunut myös tyhmää mediaa, joka yritti kysellä Hiihtoliiton 

entisen pomo kantoja Hiihtoliiton entisiin asioihin, kuten dopingiin. Tyhmä media ei meinannut 

millään suostua uskomaan, että eihän Hiihtoliiton entisenä johtajana voida pitää Hiihtoliiton entistä 

johtajaa, joka ei edes saanut vaatimaansa kärsimyskorvausta siitä, että STT väitti hiihtäjien joskus 

käyttäneen dopingia. Sitä paitsi, mitä ihmeen asiaa Hiihtoliitolla olisi jatsijuhlilla? Aholla ei ollut 

edes suksia jalassa! Ei kai tuota, -kele, ole niin vaikea ymmärtää, -tana, totesi Aho asialliseen 

tyyliinsä. Hänethän muistetaan nimenomaan kaiken kestävänä ja ikirauhallisena teflon-

pääministerinä – anteeksi, Nokian yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana.  

 

Esko Ahon kyky keskittyä yhteen ajankohtaiseen rooliin käy malliksi meille muillekin. Itse kukin 

pystyy varmasti valitsemaan, missä ominaisuudessa milloinkin esiintyy, vaikka kaikilla ei ole yhtä 

laajaa valinnanvaraa kuin Aholla. Jos esimerkiksi portsari ravintolan ovella alkaa väittää, että herra 

näyttää jo nauttineen, herra voi vastata siihen, että ei hän ole täällä nauttineen ominaisuudessa, vaan 

ympäri päissään. Kotona selityksen voi vaihtaa toisin päin ja torjua rouvan epähienot utelut 

sanomalla, että ei tässä päissään olla, vaan edustetaan nauttineita.  
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