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Taas on se aika vuodesta, jolloin on syyskuun 29. päivä. Se taas merkitsee sitä, että Nenänvalkaisu-

tapahtumaan on aikaa noin reilu kuukausi, joka taas ei merkitse mitään. 

Nenänvalkaisu, jatkossa lyhyesti NV, on tapahtunut jo vuosia, mutta varsin pienestä oli kiinni, että 

se ei olisi tapahtunut jo paljon pidempään. 

Laitilan alueella tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa on nimittäin löytynyt ikivanhan 

seiskapäivää-lehden numero, jossa on haastateltu Aatamia. Valitettavasti lehden ilmestymispäivää ei 

ole saatu selville, mutta muun käytettävissä olevan tiedon perusteella se on ajoitettu maailman 

luonnin aikaan tai vähän sen jälkeen. 

Haastattelussa Aatami kertoo suunnitelleensa paratiisiin lisää aksöniä ja yksi vaihtoehto, jonka 

valmistelut olivat jo varsin pitkällä, oli syksyinen paratiisin asukkaiden kuntokoe, nimeltä 

nenunvalkaisu, jatkossa myös NV. 

- Paratiisissa on erinomaiset suunnistusmaastot ja myös karttatilanne on hyvä. Täältä löytyy myös 

parkkipakkoja ja muuta tapahtuman vaatimaa infrastruktuuria, Aatami kertoo haastattelussa. 

Kuten tunnettua, Aatami järjesti paratiisissa kuitenkin ennen NV:tä toisenlaista äksönia ja joutui sen 

vuoksi karkotetuksi koko paikasta ja NV jäi silloin pitämättä. Eikä osanottajamääräkään olisi 

todennäköisesti noussut myöhempien aikojen tasolle. 

 

NV:n on vuosien aikana vaikuttanut suuresti koko yhteiskuntaan. Parhaana/pahimpana esimerkkinä 

voidaan pitää sote- ja maakuntauudistusta, jonka aikataulun NV on pistänyt uusiksi. 

Pääministeri Juha Sipilä on kertonut luottamuksellisessa haastattelussa, että hallituksen 

valmistelussa NV unohdettiin kokonaan ja se oli virhe. 

- Alkuperäisen aikataulun mukaan ensimmäiset maakuntavaalit olisi pidetty vuoden 2018 syksyllä, 

marraskuun alussa. Kukaan ei muistanut, että silloin tapahtuu NV. 

Samanaikaisuus olisi asiantuntijoiden mukaan vaikuttanut vaali-intoon ja sen tulokseen niin 

radikaalisti, että sellaista ei voida hyväksyä edes demokraattisessa valtiossa. 

- Koska NV:n unohtaminen oli kerta kaikkiaan noloa, järjestimme sitten hämäykseksi 

perustuslaillisen kriisin, jossa perustuslakivaliokunta, kovan painostuksen jälkeen, ”löysi” 

lakiesityksestä ongelmia, jonka vuoksi lain valmistelu piti aloittaa uudelleen. Siitä saimme hyvän 

syyn siirtää vaalit keväälle ja pelastaa yhteiskuntarauhan ja estää kansannousun. 

 

Tämän vuoden tapahtuman valmistelut ovat tiettävästi alkaneet. Luotettavat huhu-lähteet kertovat, 

että vip-majoitustilan (hinta 1 995 euroa / vrk) kerrossängyn yläpetille on valmistumassa tikkaat. 

Viime vuonna tikkaat puuttuivat, jolloin n. puolet vip-asukkaista joutuu yöpymään lattialla.  

NV ei mitenkään pahoittele tapahtumaa, mutta yllättävää kyllä, on ottanut siitä opikseen. Tosin 

tämä on täydellinen huhu. 


