
Terveisiä kansakouluun 

Poliittiset hahmot saattavat toisinaan lausahdella moniselitteisiä kommentteja. Taidetaan puhua kryptisistä 

puheenvuoroista. Me varsinaissuomalaiset voimme ylpeillä sillä, ettei maakunnastamme lähtöisin olevien 

presidenttien Mauno Koiviston ja Sauli Niinistön sanakoukeroista ole saanut tai ei saa välttämättä toisiaan 

mitään tolkkua. 

 

Metafora eli kielikuva taisi olla kyseessä myös maanantai-iltana Naantalin valtuustossa, kun sanojaan 

asetteli puhetuulelle intoutunut Mikko Rönnholm (sd.), joka on kiertänyt muutakin kuin kuntapoliittista 

tahkoa. Tosin Rönnholm muistutti jo etukäteen, ettei saa loukkaantua toiveesta, että asia esitettäisiin 

tavalla, jonka jopa kansankoulun opettajat ymmärtäisivät. Sitä paitsi järin monessa kunnassa ei enää ole 

kansakouluja. 

 

Rönnholm ei sentään esittänyt ta-vu-vii-vo-jen käyttöä, mutta sen sijaan hän ehdotti harkittavaksi 

Naantaliin pormestarimallia. 

 

Jos Rönnholm pyrkii vielä kansanedustajaksi, EU-parlamentaarikoksi tai jopa presidentiksi, niin kyllä 

kansankynttilöiden äänet taisivat nyt mennä sivu suun tai ainakin ohi äänestysuurnan. Maailman 

herkkähipiäisimmät ja pitkävihaisimmat ammattiryhmät ovat nimittäin täysin ilman perusteltua 

tutkimustulosta opettajat, maanviljeljät ja toimittajat. 

 

Ammattiryhmistä viimeksi mainittu on niin kosketusherkkä, että heti sattuu, jos joku vähänkin tökkää. 

 

Vaikka Naantalin valtuuston kokous meni osittain Mikko Rönnholmin yksinpuheluksi, niin kyllä 

konkaripäättäjän kritiikissä oli vinha perä. Ilman muuta pykälän esittelytekstistä pitää käydä ilmi se, mistä 

oikein päätetään. Ehkä veikkaus ei mene aivan pöpelikköön, jos arvaa, että kaikki valtuustotason päättäjät 

eri kunnissa eivät aina kaikkea liiteaineistoa ahmimalla ahmi. 

 

Naantalin valtuuston yhden päätöspykälän otsikko oli tällainen: ”Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n 

rahoitukseen liittyvän osakaslainojen ja rahoitukseen liittyvän etusijasopimuksen uusiminen”. Myös tähän 

kainosti kaivattiin lisäinfoa, mutta ehkä tähän päättäjien tarmo ei into piukassa suuntaudu. 

 

Aika pikainen oli Naantalin valtuuston kokous maanantaina. Valtuustoaloitteita tuli neljä. Nyt jos olisi 

huonon huumorin ystävä ja miksei olisi, niin voisi aloitteista viitata ilmastonmuutokseen, joka lienee 

kuitenkin totta ainakin asiantuntijoiden mukaan. Kun ilmasto lämpenee, niin tulevina vuosina Karvetin 

tekonurmikenttää ei tarvitse sulattaa kaupunkilaisten verovaroin. 

 

Naantaliin ei tarvita myöskään sisäuintipaikkaa, kun jäätiköiden sulaminen lisää mahdollisuuksia 

ympärivuotiseen ulkopulikointiin. Kuten Euroopan parlamentin tasolla on suomalaisittain Teuvo 



Hakkaraisen suulla (ps.) todettu: Taivaan Isä säätää säät. Annetaan ohjat sinne pilven reunalle 

kenttälämmityksen ja ulkouinnin järjestämiseen. 

 

Kun syyskuussa eduskunnalla oli poikkeuksellisesti täysistunto maanantaina, Naantalin valtuuston 

puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.) lähetti medialle viestin: ”Olen edelleen salissa puolustamassa hoitajien 

työoloja, jaksamista ja taloutta. Äänestys on puhujalistan pituuden vuoksi siirtymässä sen verran myöhään, 

etten millään kulkuvälineellä ehdi kaupunginvaltuuston kokoukseen”. 

 

Kiirettä on pitänyt myös varsinaissuomalaisilla puoluejohtajilla Petteri Orpolla (kok.), Annika Saarikolla 

(kesk.) ja Li Anderssonilla (vas.), jotka Turun Sanomien tilastoinnin mukaan eivät millään meinaa ehtiä 

aluevaltuuston kokouksiin. 

 

Varmaan harmittaa, kun juuri tähän on voimakkaasti panostettu puoluejohtajatasolla. 

 

Vesa Penttilä 


