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Tämä pro gradu -tutkielma etsii vastausta kysymykseen suomalaisen 

maahanmuuttovastaisen ajattelun äärioikeistolaisuudesta. 2000-luvulla 

maahanmuuttovastaisuus on noussut tärkeäksi teemaksi suomalaisessa politiikassa, ja 

tämänkaltaisilla mielipiteillä on saavutettu poliittista menestystä. Joskus 

maahanmuuttovastaisuudesta puhutaan äärioikeistolaisuutena. Samalla keskustelun 

ilmapiiri maahanmuuttovastaisten ja maahanmuuttoon suopeammin suhtautuvien välillä on 

kärjistynyt. Tutkielmassani kysyn, kuinka mielekästä eduskuntaan asti päätyneen 

maahanmuuttovastaisen ajattelun näkeminen äärioikeistolaisena on. 

Tutkimuksen pääasiallinen aineisto koostuu kolmen suomalaisen maahanmuuttovastaisen 

poliitikon internet-blogeista sekä Suomen Sisun ja Perussuomalaisten julkaisuista.  

Aineistoa on tutkittu temaattisesti tarkastelemalla niissä esiintyvien käsitteiden käyttöä, sekä 

vertaamalla tätä käsitteiden käyttöä siihen, miten eurooppalainen äärioikeistolainen ajattelu 

on tavallisesti käsitteitä hyödyntänyt ja ymmärtänyt.  

Tutkimuksen tulos vihjaa äärioikeistolaiseksi miellettävän ajattelun olevan varsin yleistä 

aineistossa ja ehdottaa maahanmuuttovastainen-käsitteen uudelleentarkastelua. 

 

Avainsanat: nationalismi, identiteetti, kansa, rasismi, hegemonia, monikultturismi, 

äärioikeisto   
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1. JOHDANTO 

 

Minä ja Suomen Kansallisrintama kannatamme niin sanottua 

kansallisuusoppia. Se eroaa suurestikin rotuopista, jota eräät muut Suomen 

äärioikeistolaiset järjestöt kannattavat. Suomen Kansallisrintaman kannattama 

kansallisuusoppi lähtee siltä periaatteelta, että jokainen ihminen asuu 

kotimaassaan, siis siinä maassa mihin hän on syntynyt. Suomalainen asuu 

Suomessa, vietnamilainen Vietnamissa, ja somali luonteisestikin tietysti 

Somaliassa. On ihmeellistä, jos jossakin kaukaisessa maassa joku somali 

haluaa tulla Suomeen asumaan, koska hänen kulttuuriperimänsä ja hänen 

rotuperimänsä on täysin erilainen, kuin meidän suomalaisten - sama koskee 

vietnamilaisia. (Aalto 1994.) 

Näin totesi ”valtakunnanjohtajanakin” tunnetun Pekka Siitoimen ystävä sekä 

Kansallisdemokraattisen puolueen (KDP) varajohtaja Kai ”Michael” Aalto vuonna 1994. 

Adolf Hitleriä avoimesti ihannoivat uusnatsit, kuten Siitoin, tarjosivat ensisijaisen kuvan 

suomalaisille kotimaisesta äärioikeistosta vuosien ajan. Muutama vuosi ennen Aallon 

lainausta oli Suomeen alkanut saapua etenkin somalialaisia pakolaisia. Maahanmuutto, joka 

siihen asti oli ollut verrattain vähäistä, kasvoi merkittävästi tai ainakin laajalti julkisuudessa 

keskustelluksi ilmiöksi.  Vuonna 1990 Suomeen saapuvien pakolaisten määrä 15-kertaistui 

edelliseen vuoteen verrattuna, ja marraskuun 26. päivään mennessä Suomeen oli vuoden 

alusta saapunut jo yli 2000 turvapaikananojaa (Koivisto 1995, 292). Suomen tasavallan 

presidenttinä tuolloin toiminut Mauno Koivisto joutui ottamaan kantaa tilanteeseen sen 

yllättävän ja nopean kehityksen vuoksi vuonna 1990, todeten sisäministeri Jarmo Rantaselle 

ja kansliapäällikkö Juhani Perttuselle:  

Somalialaiset on syytä pysäyttää rajalle. Otetaan nimet ylös ja luvataan harkita. 

Todetaan, että Neuvostoliitto on turvallinen maa. Jos joku on eri mieltä, niin 

sitten riidellään. Sanoin, että ellei näitä pysäytetä, miten sitten muitakaan. 

(Koivisto 1995, 292.) 

Aallon lausahduksesta on nyt kulunut yli neljännesvuosisata. Sitä myötäilevää tai 

muistuttavaa retoriikkaa on mahdollista edelleen kuulla. Koiviston lainauksesta on 

vastaavasti myös helppo löytää samankaltaisuuksia siihen keskusteluun, jota Suomessa on 

viime vuosina käyty. Samalla itseään maahanmuuttokriitikoiksi ja kansallismielisiksi 

kutsuvien sekä vastapuolella maahanmuuttoon positiivisemmin suhtautuvien ihmisten 

välinen keskustelu on ajoittain yltynyt jopa äärimmäisen rumaksi ja vastenmieliseksi. 

Yksi mielenkiintoinen havainto, joka aiemmasta Kai M. Aallon lausahduksesta on 

mahdollista tehdä, on rotuopin kieltäminen. Rodullisilla seikoilla ei Kansallisrintamassa 
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virallisesti ole merkitystä, vaan sen vastustus maahanmuuttoa koskien perustuu Aallon 

mukaan kulttuurisille seikoille. Kuitenkin jo pari lausetta myöhemmin Aalto puhuu 

rotuperimästä pohtiessaan sitä, miksi ylipäätään kukaan somali haluaisi tulla Suomeen 

asumaan. Maahanmuuttovastaista keskustelua värittää näkemykseni mukaan ajoittain 

ristiriitaiset näkemykset aiheesta kirjoittavien henkilöiden kesken. Heidän omat 

näkemyksensä saattavat olla ristiriidassa heidän aiemmin kirjoittamiensa tekstiensä tai 

puheenvuorojensa välillä (kuten Aallon tapauksessa), mutta vielä useammin näyttäisi siltä, 

ettei varsinaista konsensusta aiheen termistöstä ole.  

Kulttuurilla, identiteetillä, kansakunnalla, rasismilla tai vaikkapa rodulla näytetään 

tarkoittavan hyvin monia eri asioita, riippuen siitä kuka puhuu, kenelle puhuu, koska puhuu 

ja missä puhuu. Maahanmuutonvastustajat itse saattavat kiistää esimerkiksi rasismin tai 

äärioikeistolaisuuden ajattelussaan, mutta toisella vastakkaisella puolella näkemys 

maahanmuuttokriittisistä puheista voi olla varsin erilainen. Kirjoittajat saatetaan esittää 

rasisteina tai natseina. 

Jos Kai M. Aalto ja hänen ystävänsä eivät aikoinaan saavuttaneet erityistä poliittista 

menestystä tai nousseet politiikassa erityisen korkeaan asemaan maahanmuuttovastaisilla 

näkemyksillään, voisi tänään tilanne olla erilainen. Hyvin vastaavanlaisia näkemyksiä, joita 

Aalto aikoinaan esitti, voidaan tänään kuulla myös huomattavasti vaikutusvaltaisempien 

poliitikkojen suusta. Nämä henkilöt voivat hyvin edustaa jopa hallituspuolueita tai istua 

kansanedustajina eduskunnassa. Mikä mahdollisti tämän muutoksen? 

 

 

1.1 Tutkimuskysymys 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa kysyn, onko suomalaisen maahanmuuttovastaisuuden 

ymmärtäminen äärioikeistolaisena ajatteluna mielekästä vai onko käsite liian kaukainen 

kuvastamaan eduskuntatason maahanmuuttovastaisuutta. Jos monen mielestä normaaliksi 

miellettävää ajattelua voidaan kutsua ääriajatteluksi, on tilanne jokseenkin absurdi; 

äärimmäisestä on tullut normaali. 



5 
 

Tähän tutkimuskysymykseen etsin vastausta tutkimalla käsitteitä ja niiden käyttöä. Keskityn 

tutkimaan sitä, miten Suomessa maahanmuuttokriitikoiksi itseään nimittävät kirjoittajat 

käsittävät ja käyttävät aiheelleen oleellista sanastoa. Olen kiinnostunut siitä, miten heidän 

ajattelunsa reflektoi yleisemmin äärioikeistolaiseksi koettua ajattelua ja miten he näitä 

äärioikeistolaiseen ajatteluun liittyviä käsitteitä käyttävät ja mieltävät.  

Toisaalta samalla kartoitan myös sitä, miten suomalaisten maahanmuuttovastaisten esittämä 

retoriikka internetin blogeissa sopii yleiseurooppalaiseen kontekstiin eurooppalaisesta 

äärioikeistolaisesta ajattelusta. Pyrin jäljittämään sitä kehitystä, joka mahdollisesti on 

johtanut suomalaisen maahanmuuttovastaisen sekä ”kansallismielisen” retoriikan 

kehittymiseen ja kuinka, jos mitenkään, se eroaa muusta eurooppalaisesta 

maahanmuuttovastaisesta, äärioikeistolaisesta ajattelusta. 

 

  

1.2 Aineiston valinta ja sen rajaaminen 

 

Koska aineisto tuli jotenkin rajata niin, ettei se kasva liian suureksi, muttei toisaalta jäisi 

liian suppeaksikaan, jouduin tekemään valintoja aineiston suhteen. Päädyin materiaalissani 

tutkimaan erityisesti kolmen maahanmuuttoa vastustavan poliitikon ajattelua. Perehdyn 

heidän ajatteluunsa pääasiallisesti heidän ylläpitämiensä internet-blogien kautta. 

Pääasiallinen kriteeri henkilöiden valinnassa oli heidän yhteiskunnallinen tunnettavuutensa, 

poliittinen asemansa sekä heidän julkaisemansa ja kirjoittamansa aineiston määrä ja 

relevanssi aiheeni kannalta. Koen, että kirjoittajien saavuttama julkisuus ja poliittinen 

menestys nostavat heidän sanansa painoarvoa maahanmuuttovastaisessa keskustelussa. 

Nämä kolme valitsemaani henkilöä ovat seuraavat nykyiset sekä entiset Suomen eduskunnan 

kansanedustajat: 

1. Jussi-Halla-aho, nykyinen europarlamentin jäsen (2014–), entinen 

kansanedustaja (2011–2014), Perussuomalaiset, Suomen Sisun jäsen, 

Perussuomalaisten puheenjohtaja (2017–) 
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2. James Hirvisaari, entinen kansanedustaja (2011–2015), entinen 

Perussuomalaisten jäsen, entinen Suomen Sisun jäsen, nykyisen Reformi-

koalition jäsen 

3. Olli Immonen, nykyinen kansanedustaja (2011–), Perussuomalaiset, Suomen 

Sisun puheenjohtaja (2013–) 

Valitsemiani kansanedustajia yhdistää heidän aktiivisuutensa sosiaalisessa mediassa ja 

internetissä. He kaikki myös kirjoittavat enemmän tai vähemmän säännöllisesti 

maahanmuuttokysymyksiin liittyen. Tästä esimerkkinä vaikkapa Jussi Halla-aho, joka 

11.4.2017 mennessä on julkaissut omalla blogi-sivustollaan 401 kirjoitusta. James 

Hirvisaaren blogista taas vastaavasti löytyy 25.9.2017 mennessä 409 päivitystä. Tämä 

blogeista löytyvien kirjoitusten määrä osoittaa, että vaikka kaikki sivustoilta löytyvät tekstit 

eivät olisikaan erityisen pitkiä ja kattavia poliittisia julistuksia, on materiaali silti varsin laaja.  

Ymmärrän, että rajatessani aineistoni näin näihin kolmeen henkilöön, on tutkimukseni 

tutkimus siitä, mitä kyseiset henkilöt ovat sanoneet ja kirjoittaneet. Uskon kuitenkin, että 

ottaen huomioon heidän poliittiset asemansa, on varsin perusteltua uskoa ja olettaa, että 

heidän mielipiteitään peilaavia ihmisiä löytyy myös heidän kannattajistaan, äänestäjistään ja 

lukijoistaan. Tutkimalla näitä tekstejä on näin mahdollista saada laajempi kuva 

maahanmuuttoon liittyvistä mielipiteistä. Blogitekstejä lukiessa on kuitenkin huomioitava 

niiden omalaatuisuus julkaisunmuotona ja väylänä. Toisin kuin esimerkiksi parlamentaarisia 

puheita koskien internetin blogeihin ja sosiaalisen mediaan ei yleensä liity tarkkoja 

määriteltyjä sääntöjä, tai edes suosituksia, joiden puitteissa puhujan tai kirjoittajan on asiansa 

esitettävä. Ne voivat olla liberaaleja rakenteessaan (ne saattavat esimerkiksi sisältää kuvia 

tai rivoa kielenkäyttöä) mutta antavat tästä huolimatta lujan poliittisen viestin suurelle 

ryhmälle lukijoita ja seuraajia. 

Lisäksi vertaan kirjoitusten sisältöä myös Perussuomalaisten sekä Suomen Sisun omiin 

julkaisuihin viime vuosilta, nähdäkseni kuinka vahvasti näkemykset korreloivat virallisten 

ohjelmien kanssa.  
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1.3 Metodologia 

 

Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa käytän temaattista analyysia. 

Temaattinen analyysi alkaa normaalisti datan keräämisellä (Aronson 1995, 1–2). Tämä data 

tutkimuksessani koostuu pääasiallisesti tutkimistani kolmesta internetblogista sekä Suomen 

Sisun ja Perussuomalaisten virallisista julkaisuista. Datan ja aineiston keräämisen tai 

valitsemisen jälkeen temaattisessa analyysissa tähdätään teemojen löytämiseen valitusta tai 

kerätystä aineistosta (Aronson 1995, 1–2). 

Teemat ovat suurempia kokonaisuuksia, eräänlaisia malleja, joita analysoimalla aineistosta 

on mahdollista saada perustavanlaatuinen kuva. Teemat voivat myös sisältää alateemoja ja 

teemaan yleensä kytkeytyy myös muita aiheita. Teema tuo näin kokonaisuutena yhteen osia, 

jotka yksinään saattaisivat olla hyödyttömiä tiedon pirstaleita varsinaisen tutkimuksen 

kannalta. Temaattinen analyysi yhdistää aineistoa mahdollisesti useista eri lähteistä 

suuremmaksi kokonaisuudeksi pyrkien luomaan näistä koherentin, yhtenäisen kuvan. 

(Aronson 1995, 1–2.)  

Objektiivisuuden ihanteen vuoksi olen päätynyt tekemään myös eräitä tietoisia valintoja siitä, 

mitä sanastoa itse käytän. Yksi tällainen valinta koskee valitsemaani termiä, jolla 

maahaanmuuttovastaisiin kirjoittajiin viittaan. Vaikka tiedostan, että olisin voinut valita 

usean eri sanan väliltä kirjoittaessani maahanmuuttoa vastustavista henkilöistä, olen silti 

päätynyt pohdinnan jälkeen maahanmuuttovastaiseen. Valitsin kyseisen sanan vaihtoehtojen 

kuten ”maahanmuuttokriittinen” tai ”maahanmuuttajavastainen” joukosta sen verrattain 

neutraalin luonteen vuoksi. ”Maahanmuuttokriittinen” esimerkiksi on termi, jota 

maahanmuuttovastaiset kirjoittajat itse toivovat itsestään käytettävän. Näin tekee 

esimerkiksi Jussi Halla-aho vuoden 2008 kirjoituksessaan Minäkö muukalaisvastainen, 

samalla teilaten termin maahanmuuttajavastainen (Halla-aho XXI). Koen, että 

merkityksellinen ero maahanmuuttovastaisen ja maahanmuuttajavastaisen välillä on siinä 

määrin riittävä, että maahanmuuttovastainen olisi terminä käyttökelpoinen ja 

mahdollisimman vähän poliittisesti värittynyt.  

Myös maahanmuuttovastaisuus kuitenkin saattaa joidenkin mielestä olla liian negatiivinen 

tai positiivinen termi. Ymmärrän, että esimerkiksi Nuivassa vaalimanifestissa (Eerola, 

Halla-aho & ym. 2011) kaikki kolme tutkimaani kirjoittajaa kiistävät olevansa 



8 
 

maahanmuuttoa vastaan, vaan sanovat olevansa ”paremman maahanmuuton puolesta”. 

Samassa manifestissa he kuitenkin myös kyseenalaistavat maahanmuuton ja vaativat, 

että ”Suomen tulee luopua nykyisestä, muualta Länsi-Euroopasta ja varsinkin Ruotsista 

kopioidusta monikultturistisesta valtioideologiasta, erilaisuuden ihannoimisesta ja 

itsetarkoituksellisesta ylläpidosta”. Lisäksi manifestissaan he vaativat esimerkiksi 

maahanmuuton uudelleentarkastelua ja rajoittamista sekä kansalaisuuden myöntämisen 

vaikeuttamista.  

Käsittelen aineistoani teemoittain ja olen sitä myös tästä näkökulmasta tutkimustani 

tehdessäni tutkinut. Sen sijaan että olisin tehnyt esimerkiksi puhtaasti retorisen analyysin ja 

tutkinut sitä, miten aineistossani käytetään esimerkiksi metaforia, olen halunnut tutkia sitä, 

miten valitut teemat aineistossani esiintyvät. Näiden eri teemojen ympärille olen lopulta 

muodostanut myös tutkielmani rakenteen. Koen, että tämä lähestymistapa aineistoon 

mahdollistaa minulle riittävät keinot arvioida ajattelun samankaltaisuutta 

äärioikeistolaisuuden kanssa, ja pystyn vastaamaan varsinaiseen tutkimuskysymykseeni. 

Teemoiksi olen valinnut käsitteitä. Kuten aiemmin totesin, olen kiinnostunut siitä, miten 

suomalainen maahanmuuttovastaisuus käsittää oman aiheensa kannalta oleellisen termistön. 

Teemat muodostavat käsitteet olen valinnut sen mukaan, miten olen niiden aineistossani 

havainnut muodostavan kokonaisuuksia, sekä sen mukaan, mitkä yleensä mielletään 

tärkeiksi teemoiksi radikaalin oikeiston retoriikalle.   

Aiheeseen liittyen politiikan tutkija Jouko Jokisalo (2016, 3) kirjoittaa, kuinka 

eurooppalaisen radikaalin oikeiston ideologialle luonteenomaista on ”ultranationalismi”, 

jonka ”ydintekijänä on kansallisen koheesion konstruktio, joka määrittää yksilön kansallisen 

jäsenyyden ennen muuta etnisten, kulttuurillisten tai uskonnollisten kriteerien kautta”. 

Näiden avulla radikaali oikeisto myös pyrkii oikeuttamaan ajatuksiaan siitä, ketkä kuuluvat 

heidän yhteisöihinsä täysivaltaisina jäseninä (Jokisalo 2016, 3).  

Politiikan tutkija Cas Mudde (2011, 12) toisaalta taas kirjoittaa, kuinka radikaalille 

oikeistolle on luotu lukuisia eri kutsumanimiä äärioikeistosta maahanmuuttovastaisiin. 

Tässä tutkimuksessa itse käytän radikaalioikeistoa ja äärioikeistoa toistensa synonyymeina. 

Mudde (2011) näkee radikaalioikeiston yhdistävän ajattelussaan nativismia, autoritarismia 

sekä populismia. Nativismin hän katsoo edustavan ajatteluna nationalismin ja ksenofobian 

yhdistelmää. Se sisältää ajatuksen siitä, että valtioiden tulisi olla ainoastaan alkuperäisen 

kansakunnan asuttamia ja että vieraat elementit, olivat ne sitten ihmisiä tai ajatuksia, 



9 
 

uhkaavat perustavanlaatuisella tavalla kansakunnan homogeenisyyttä. Autoritarismia taas 

kuvaa usko siitä, että yhteiskunnan tulisi olla tiukasti komennettu ja auktoriteetin vastaisesta 

toiminnasta tulisi ankarasti rangaista. Populismia Mudde kuvailee ideologiaksi, jonka 

mukaan yhteiskunta on pohjimmiltaan jaettu kahtia homogeenisiksi, toisilleen vastakkaisiksi 

ryhmiksi: puhtoiseen kansaan ja korruptoituneeseen eliittiin. Tämän vuoksi populistit 

näkevät, että kansan tahdon pitäisi muodostaa se perusta, jolle poliittinen päätöksenteko 

rakentuu. Mudden mukaan populistinen radikaalioikeisto on kaikkien näiden kolmen 

ideologian yhdistelmä. (Mudde 2011, 12.) 

Tutkija Kyösti Pekonen (1999, 1) taas kirjoittaa, kuinka ”uutta radikaalia oikeistoa” 

luonnehtii ”henkinen sukulaisuus seuraavien teemojen suhteen: nationalismi, ksenofobia, 

kulttuurinen rasismi, demokratian kritiikki tai vastaisuus ja vahvan kansallisvaltion 

puolustaminen”. Pekonen kuitenkin kysyy: ”Miksi tutkia uutta radikaalia oikeistoa 

Suomessa, kun tällaista ei oikeastaan ole?” (Pekonen 1999, 1) Pekonen ei vuonna 1999 siis 

katsonut, että Suomessa varsinaisesti edes olisi radikaalia oikeistoa. Ymmärrykseni mukaan 

näkemys edusti aikanaan valtavirtaa. Pekonen myös katsoo, että ”Ainakaan toistaiseksi 

Suomi ei ole seurannut Lännen esimerkkiä uusnatsismin, uuden radikaalin oikeiston tai 

radikaalin oikeistopopulismin suhteen” (Pekonen 1999, 1). Sopii kuitenkin kysyä, onko 

tilanne nyt muuttunut. Ovatko teemat, jotka Pekonen mainitsee radikaalille oikeistolle 

tyypillisiksi, nousseet nyt myös Suomessa osaksi poliittista retoriikkaa? 

Tämän vuoksi tutkimassani aineistossa merkittävissä määrin esiintyvät termit, joihin 

pohjaten aineistoni kirjoittajat ovat kirjoittaneet kokonaisia artikkeleita, kuten kulttuuri, 

kansa, etnisyys, rasismi, rotu, identiteetti, monikultturismi sekä vasemmiston hegemonia 

muodostavat kaikki tutkielmassani omat loogiset kokonaisuutensa, omat teemansa. Vaikka 

en olekaan eksplisiittisesti näitä tutkimuksessani aina teemoiksi määritellyt, on 

tutkimuksessani silti selkeä temaattinen jako. Huomioitavaa on myös se, että usein nämä 

teemat ovat päällekkäisiä sekä risteävät toisiaan, mikä johtuu niiden käsitteellisestä 

läheisyydestä. Tästä huolimatta uskon ja toivon, että lukija tämän tematiikan löytää. Näiden 

teemojen ja niihin perustuvan temaattisen jaottelun pohjalta pyrin muodostamaan 

kokonaislaatuisemman kuvan siitä ajattelusta, jota aineistoni kirjoittajat edustavat. 

Tavallaan kysyn aineistoltani kysymyksiä siitä, miten sen kirjoittajat ovat käyttämiään 

termejä (jotka itse olen valinnut tutkimukseni kannalta olennaisiksi teemoiksi) hyödyntäneet 

sekä mieltäneet. Olennaisimpia teemoja ja käsitteitä (etenkin sellaisia, jotka esiintyvät läpi 
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tutkielmani) olen tämän vuoksi pyrkinyt myös avaamaan omissa erillisissä luvuissaan ja 

kappaleissaan. Käsitteiden avaamisen olen tehnyt pääasiallisesti sellaisen tutkimuksellisen 

kirjallisuuden kautta, jossa kyseisten käsitteiden käyttöä on tutkittu historiallisesti. 

 

 

1.4 Tutkimusaineistosta ja sen alkuperästä 

 

Tutkimusaineistoni koostuu pääasiallisesti kolmen etenkin suomalaisessa politiikassa 

vaikuttavan ja vaikuttaneen henkilön internet-blogeista. Jotta blogien sisällön voi paremmin 

ymmärtää kontekstissa, koen tarpeelliseksi käsitellä lyhyesti näiden blogien kirjoittajien 

henkilötaustaa. Tämä auttaa myös käsittämään sitä poliittista vaikutusvaltaa, joka näillä 

kirjoittajilla kullakin mahdollisesti on.  

Jussi Halla-ahoa voisi pitää mahdollisesti tunnetuimpana näistä kolmesta kirjoittajasta ja 

hänen mukaan ottamisensa tutkimukseen on itsestään selvä valinta. Politiikan tutkija Tuula 

Vaarakallio (2015, 204) kirjoittaa, että koko suomalaisen maahanmuuttovastaisen kannan 

voisi katsoa henkilöityvän Halla-ahoon. Halla-aho on toiminut useissa eri poliittisissa 

vastuutehtävissä uransa aikana. Vuosina 2011–2014 hän toimi Perussuomalaisten 

eduskuntaryhmän kansanedustajana ja sen jälkeen hän on työskennellyt edustajana 

Euroopan parlamentissa. Huhtikuussa 2011 hänet valittiin eduskunnan hallintovaliokunnan 

puheenjohtajaksi, mutta hän luopui tästä vuonna 2012 muiden puolueiden eduskuntaryhmien 

johtajien tätä vaadittua.  Poliittisen uransa lisäksi Halla-aholla on myös akateemista taustaa 

ja filosofian tohtorin arvo Helsingin yliopistosta. 

Halla-ahon blogi Scripta, Kirjoituksia uppoavasta lännestä löytyy internetistä osoitteesta 

<www.halla-aho.com/scripta>. Blogi oli etenkin aiemmin Halla-aholle merkittävä 

julkaisukanava, mutta kirjoitusten julkaisutahti blogissa on sittemmin laantunut. Halla-aho 

vaikuttaa siirtyneen sen sijaan kirjoittamaan esimerkiksi Facebookiin. Vuonna 2016 Halla-

aho julkaisi vain 3 kirjoitusta (jokainen koskien ampuma-asedirektiiviä), kun 2015 

kirjoituksia ilmestyi 12 kappaletta ja vuonna 2014 Halla-aho julkaisi yhteensä 17 päivitystä. 

Halla-ahon blogi on kuitenkin erityisen merkittävä siksi, että sen ensimmäinen teksti löytyy 

jo vuodelta 2003.  
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Osaa näistä vanhemmista kirjoituksistaan Halla-aho tuo sivullaan aktiivisesti esille 

tekstissään Uudelle lukijalle (Halla-aho II). Siihen hän on omien sanojensa mukaan 

kerännyt ”17 yleisluontoisempaa kirjoitusta, jotka sinun ’ainakin’ kannattaa lukea, jos haluat 

tutustua ajatteluuni ja sen perusteluihin.” Samassa yhteydessä Halla-aho myös kuvailee 

bloginsa sisältöä kertoen lukijalleen, että se ”sisältää pääasiassa maahanmuuttoa, 

monikultturismia, suvaitsevaisuutta, rasismia, ilmaisunvapautta ja poliittista korrektiutta 

käsitteleviä kriittisiä mielipidekirjoituksia”. Kirjoitustapaansa Halla-aho taas kuvailee 

sanoin: ”kärkevä, sarkastinen ja ajoittain aggressiivinen, mikä jättää lukijalle paljon 

vastuuta”. (Halla-aho II.) 

Toinen tutkimani blogi-aineiston kirjoittaja Olli Immonen kirjoittaa omaan blogiinsa 

osoitteessa <www.olliimmonen.net/>. Verrattuna Halla-ahoon Immonen on kirjoittanut 

aktiivisesti myös viime vuosina ja esimerkiksi vuonna 2016 hän julkaisi yhteensä 16 eri 

kirjoitusta. Vanhimmat Immosen kirjoitukset löytyvät vuodelta 2009. 

Immonen esittelee itsensä kotisivuillaan seuraavasti:  

Olen perussuomalaisten toisen kauden kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, 

Yleisradion hallintoneuvoston jäsen ja kahden lapsen isä Oulusta. Toimin 

Suomen Sisu ry:n puheenjohtajana ja jäsenenä Suomalaisuuden liitossa. Olen 

syntynyt Nivalassa 18. helmikuuta 1986, mutta asunut suurimman osan 

elämästäni Kuhmossa ja sen jälkeen Oulussa. Valmistuin Kuhmon 

yhteislukiosta vuonna 2005. Sitä seuraavana vuonna muutin Oulun seudulle 

turvallisuusalan ammattiopintojen perässä. Valmistuin turvallisuusvalvojaksi 

vuonna 2008. Turvallisuusalan opintojen jälkeen olin mukana työelämässä ja 

suunnitelmissani oli aloittaa lakiopinnot yliopistossa. Ennen opiskelujen 

aloittamista tulin kuitenkin valituksi vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 

kansanedustajaksi Oulun vaalipiiristä 6 419 äänellä. (Immonen 2017.) 

Arvomaailmansa Immonen kertoo rakentuvan kansallismielisyyden ja isänmaallisuuden 

pohjalle. Immonen kirjoittaa kannattavansa ”ajatusta itsenäisestä kansallisvaltiosta, jossa 

arvostetaan ja vaalitaan suomalaisuutta ja paikallista kotiseutuhenkeä”. Sanojensa mukaan 

hänen poliittisen ajattelunsa ytimessä ”on aina ollut Suomen ja suomalaisten etu”. 

Harrastuksikseen Immonen ilmoittaa kirjallisuuden, kirjoittamisen, suomalaisen kulttuurin, 

talouden, historian, musiikin, antiikin ja luonnossa liikkumisen. (Immonen 2017.) 

Immosen merkittävyyttä tutkimusaineistoni kannalta lisää etenkin hänen 

puheenjohtajuutensa Suomen Sisussa (2013–). 

James Hirvisaari on lyhytsanainen omassa henkilökohtaisessa esittelyssään kotisivuillaan 

(Hirvisaari 2017): ”Metafyysikko, teologi, apologeetta, demagogi, maahanmuuttokriitikko. 
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Vihapuhuja”. Tämän lisäksi Hirvisaari listaa koulutustaustaansa, poliittisia virkojaan sekä 

työuraansa. Näihin kuuluvat muun muassa kansanedustajana toimiminen 2013–2015, 

eduskuntaryhmän puheenjohtajuus 2013–2015 sekä veturinkuljettajan ammatti ja teologian 

ylioppilaan arvo Helsingin yliopistosta (Hirvisaari 2017).  

Silmiinpistävänä erona Halla-ahon ja Immosen blogeihin on se, että Hirvisaari käyttää 

blogissaan aktiivisesti myös kuvia ja kirjoittamisen tyylin voisi katsoa olevan myös 

muuten ”vapaampaa”. Immosen ja Halla-ahon kirjoitukset ovat lähes poikkeuksetta 

kirjoitettu artikkelimuotoon, ikään kuin esimerkiksi sanomalehdessä julkaistaviksi 

kolumneiksi. Hirvisaarella sen sijaan on myös paljon lukuisia lyhyitä, jopa erittäin lyhyitä 

tekstejä. Lyhimmillään Hirvisaaren päivityksessä ei edes välttämättä ole tekstiä, vaan se 

saattaa olla jopa pelkkä otsikko ja sen perään liitetty kuva. Osittain tämän vuoksi aineistossa, 

johon olen tutkimuksessani viitannut, Hirvisaaren tekstejä on määrällisesti eniten. Myös 

kielellisesti Hirvisaaren teksti on vähemmän korrektia, ja hän käyttää toistuvasti ilmaisuja, 

joita voisi pitää yleisen tapakulttuurin vastaisina. Hirvisaaren voisi väittää poikkeavan 

tyyliltään kahdesta muusta tutkimastani kirjoittajasta, ja hänen kirjoitustensa tutkiminen 

tarjoaa näin mielenkiintoisen kontrastin aineistojen välillä. Vaikka asiat, joista he kaikki 

kolme kirjoittavat, ovat usein temaattisesti samoja tai hyvin samankaltaisia, on tyyli, jolla 

asia ilmaistaan, monesti hyvin erilainen. 

Tätä eroa selventää hyvin Halla-ahon kirjoitus kuvien käyttöön liittyen. Halla-aho (Halla-

aho III) kirjoittaa, ettei hän juuri ole käyttänyt niitä kirjoitustensa ”koristeena”, sillä hän 

mieltää omien argumenttien painottamisen tai omien teesien todistelemisen 

kuvamateriaalilla ”halpana propagandana”. Näin etenkin silloin, kun 

käsitellään ”monikultturismin tai islamin kaltaisia herkkiä ja tunteita herättäviä kysymyksiä”. 

Halla-aho kirjoittaa, ettei hän pyri tekemään propagandaa, ”koska minulla ei ole ideologiaa”, 

näin tehden eroa itsensä ja ideologisten ryhmittymien välillä. Hän myös toteaa 

vastustavansa ”ideologiaan pohjautuvia käsityksiä todellisuudesta” ja juuri tästä syystä 

vastustavansa myös ”mm. monikultturismia.” (Halla-aho III.) Samalla Halla-aho tietenkin 

implikoi, ettei monikulttuurisuuden vastustaminen ole ideologia itsessään. 

Hirvisaaren ”värikästä”, usein mahdollisesti epäsovinnaiseksi miellettävää ulosantia kuvaa 

taas osaltaan se, että Hirvisaari erotettiin Perussuomalaisten jäsenyydestä puoluehallituksen 

yksimielisellä päätöksellä vuonna 2013. Tämä tehtiin siitä huolimatta, että Hirvisaari 

tuolloin toimi puolueen istuvana kansanedustajana. Ennen erottamistaan Hirvisaari oli 
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joutunut skandaalin keskelle kutsuttuaan äärioikeistolaiseksi kuvatun Seppo Lehdon 

eduskuntaan vieraakseen ja kuvanneen tämän tekemässä natsitervehdystä eduskunnassa. 

Kuvat levisivät internetissä, ja eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma antoi huomautuksen 

aiheesta Hirvisaarelle. (Orjala 2013.)  Hieman tämän jälkeen Hirvisaari erotettiin puolueesta, 

sen jälkeen hän liittyi Muutos 2011 -puolueeseen ja toi vaaleissa ilman paikkoja jääneelle 

puolueelle yhden kansanedustajan (Turun Sanomat 2013). 

Jo ennen erottamistaan Hirvisaari oli ollut mukana samankaltaisissa tapahtumissa. Vuonna 

2012 eduskuntaryhmä suositteli Hirvisaarta erottamaan tämän henkilökohtaisen avustajan 

Helena Erosen, joka oli ehdottanut blogissaan ulkomaalaisille pakollisia hihamerkkejä 

näiden tunnistamisen helpottamiseksi. Myös Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 

puheenjohtaja Ruohonen-Lerner paheksui tekoa. Hirvisaari kuitenkin kieltäytyi erottamasta 

avustajaansa, minkä seurauksena Hirvisaari päätettiin erottaa koko eduskuntaryhmästä 

määräaikaisesti. (Pajunen 2012.) 

Internet ja blogikirjoittaminen yhdistävät aineistoani ja sen kirjoittajia. Blogit ja internet on 

mahdollista käsittää osana suurempaa kokonaisuutta uusmediaa (new media), joka on 

muodostunut viimeisimpinä vuosikymmeninä hyvin tärkeäksi väyläksi vaikuttaa 

perinteisten poliittisten kanavien ulkopuolella. Merkittävä uusmedian käyttötaito onkin 

karisman ohella joskus nähty tärkeänä syynä uuden oikeiston nousuun (Wodak 2013, xviii). 

Tämä uusmedian käyttö on ollut merkittävää myös suomalaisessa kontekstissa. Suomen Sisu, 

jota tutkija Tuula Vaarakallio (2015, 203) kutsuu metapoliittiseksi järjestöksi, muodosti 

Vaarakallion mukaan käytännössä katsoen Perussuomalaisten maahanmuuttovastaisen 

ryhmittymän ydinjoukon. Suuri osa Sisun toiminnasta ja julkaisuista tapahtui, ja tapahtuu, 

juuri internetissä. Samalla Suomen Sisusta on kiistatta muodostunut myös yksi Suomen 

johtavista järjestöistä maahanmuuttokriittisen keskustelun kannalta (Vaarakallio 2015). 

Metapoliittiseksi ryhmää kutsuu myös yksi Sisun perustajajäsenistä sekä usean vuoden ajan 

sen puheenjohtajana toiminut Teemu Lahtinen (Hannula 2011, 47). 

Suomen Sisun toiminnassa vuosien ajan mukana ollut Milla Hannula (2011) näkee Suomen 

Sisun olevan jopa se järjestö, johon koko nykyisen suomalaisen maahanmuuttovastaisuuden 

voisi katsoa pohjaavan. Internet ja sen rooli tulee hyvin ilmi Suomen Sisun historiassa, jota 

haluan lyhyesti nyt käsitellä.  
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1.5 Suomen Sisusta ja Perussuomalaisista 

 

Milla Hannula (2011) kirjoittaa, kuinka Suomen Sisu syntyi aikoinaan Helsingissä vuonna 

1996 perustetun kirjakauppa Burning Booksin tiloissa. Kirjakauppa oli erikoistunut vaikeasti 

saatavilla olevien kirjojen myyntiin, ja sen perustaja Mikko Mikonmaa oli itse 

kiinnostunut ”valtavirtaa kyseenalaistavista poliittisista näkemyksistä” (Hannula, 2011, 26). 

Mikonmaa oli ennen kirjakauppiaaksi ryhtymistä mukana politiikassa. Hän oli perustanut 

esimerkiksi Etelä-Afrikan ystävät ry:n sekä toiminut jäsenenä Itsenäisyyden Puolesta ry:ssä, 

joka oli osa laajempaa ”World Anti-Communist Leaguea”. Kuitenkin vasta 

kirjakauppatoimintansa aloitettuaan Mikonmaa tuli tapaamaan kolme muuta 

samankaltaisesti ajattelevaa henkilöä, joiden kanssa hän perusti Suomen Sisun vuonna 1998. 

(Hannula, 2011, 26–30.)  

Suomen Sisun alkutaival ei ollut pelkästään ruusuinen ja järjestön muotoutuminen nykyisiin 

uriinsa kesti aikansa. Toisin kuin esimerkiksi Suomalaisuuden liitto, jonka kanssa Sisulla 

alkuaikoina oli hyvin paljon yhteistoimintaa ja joka toimi eräänlaisena emojärjestönä Sisulle, 

ei Sisu keskittynyt juurikaan ruotsin kielen asemaan Suomessa.   Tiet Suomalaisuuden liiton 

kanssa erkanivat vuonna 2000, kun Suomalaisuuden liitto yhä enenevissä määrin karsasti 

Suomen Sisun maahanmuuttoa vastustavaa retoriikkaa ja ideologiaa. (Hannula 2011, 38–

39.) 

Hyvin aikaisin syntynsä jälkeen Suomen Sisu omaksui Internetin julkaisuvälineekseen ja 

Suomen Sisun internetsivut muodostuivat ”Sisun varsinaiseksi kivijalaksi” (Hannula 2011, 

39). Tämä Suomen Sisun ylläpitämä keskustelupalsta menetti myöhemmin merkitystään 

keskustelun siirtyessä muualle internetiin, mutta kuten Hannula kirjoittaa: ”Siellä muotoutui 

interaktiivisesti se kritiikki, joka tänä päivänä suodattuu erilaisissa henkilökohtaisissa 

blogeissa tai Homma-foorumin sivuilla” (Hannula 2011, 41). 

Sisun ja internetin väliseen suhteeseen liittyen Hannula kirjoittaa: 

Maahanmuuttokriittiseksi kutsutun liikkeen synnyn ytimenä olivat internetin 

keskustelusivut ja niiden mahdollistama verkostoituminen ja 

maahanmuuttopolitiikan ongelmiin liittyvä tiedonjako. Se oli olennaisin osa 

itse ”toimintaa”, tai oikeastaan koko toiminta koostui siitä (Hannula 2011, 52). 

Edeltävän kaltaiset esimerkit kertovat Internetin suuresta roolista Suomen Sisulle ja 

maahanmuuttovastaiselle ajattelulle. Etenkin internet-sivusto Hommaforum muotoutui ajan 
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kuluessa tärkeäksi maahanmuuttovastaisenkeskustelun alustaksi. Hommaforumin ylläpitäjät 

esittelevät sivustonsa seuraavasti:  

Homma itsessään voitaneen tulkita käsitteeksi, joka pitää sisällään 

yhteiskunnallista keskustelua ja josta yleisölle näkyvin osa, joskaan ei ainoa - 

on nuiva suhtautuminen hallitsemattomaan maahanmuuttoon. Homma on 

saanut alkunsa Jussi Halla-ahon Scripta blogista, joskin sittemmin yhteisöstä 

on noussut kansanedustajia (Juho S.A. Eerola, James Hirvisaari, Olli Immonen, 

Vesa-Matti Saarakkala) ja keskusteluun on osallistunut monia tunnettuja 

kirjoittajia (Pauli Vahtera). Valtaosa keskustelijoista esiintyy anonyymisti, 

joskin moni on muuttanut nimimerkkinsä myöhemmin oikeaksi nimekseen. 

(Homma 2012.)  

Kaikki kolme tutkimaani kirjoittajaa kytkeytyvät Hommaforumiin ja sen 

keskustelupalstoihin, jopa niin kiinteällä tavalla, että Homma katsoo oleelliseksi heidät 

erikseen nimetä. Hommaforum on myös toiminut ponnahduslautana politiikkaan monelle 

sivustonkäyttäjälle. Keskustelufoorumi itsessään perustettiin 6.12.2008 Jussi Halla-ahon 

Scripta-blogin vieraskirjan jatkoksi, ja on erityisen kiinteästi etenkin Halla-ahoon nivoutunut 

kokonaisuus. Halla-aholla on tämän lisäksi myös maine Hommaforumilla sen ”mestarina”. 

Suomen Sisun lisäksi aineistoni kirjoittajia yhdistää perussuomalaisuus ja Perussuomalainen 

puolue. Tämän vuoksi haluan hyvin lyhyesti käsitellä myös perussuomalaisia.  

Perussuomalaiset oli varsin pieni puolue Suomessa pitkän aikaa, kunnes vuoden 2011 

eduskuntavaaleissa puolue keräsi merkittävän äänisaaliin ja puolueen kannatus näytti 

räjähtäneen. Verrattuna edellisiin vaaleihin, joissa puolue sai neljän prosentin kannatuksen, 

oli vaalien 2011 lopullinen tulos 19.1 prosenttia valtava nousu. Puolueen puheenjohtaja 

Timo Soini tunnetusti nimesi kyseisen nousun viidestä kansanedustajasta 

kolmeenkymmeneenyhdeksään ”jytkyksi”. Aiemmin vuonna 2008 oli puolue jo 

kuntavaaleissa nostanut kannatuksensa 0.9 prosentista 5.4 prosenttiin. (Koivulaakso ym. 

2012, 116.) 

Perussuomalaiset juontavat juurensa 1959 Pieksämäellä perustettuun Suomen 

Pientalonpoikien Puolueeseen, joka vuonna 1967 nimettiin uudelleen Suomen Maaseudun 

Puolueeksi (SMP). SMP:n toiminnan kuihduttua 1995 ”sen henkisen perinnön vaalijaksi ja 

kaikki kansalaiset tasavertaisina huomioon ottavan työn jatkajaksi perustettiin puolue 

Perussuomalaiset”. (Perussuomalaiset 2017.) 

2000-luvun alkuvuosikymmenen puolivälin jälkeen Suomen Sisu löysi tiensä puolueeseen 

ja aktivoitui perussuomalaisissa. Vuonna 2004 Suomen Sisun puheenjohtajana toimineen 
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Teemu Lahtisen mukaan sisulaisten päätymiseen pääasiassa perussuomalaisten listoille on 

varsin yksinkertainen selitys. Puolue oli Lahtisen mukaan ainoa puolue, joka antoi 

toimintavapauden ja salli maahanmuuttovastaisuuden mukanaolon puolueessa. 

(Koivulaakso ym. 2012, 123-124.) Samalla kun Suomen Sisun läsnäolo puolueessa kasvoi, 

alkoi myös perussuomalaisten retoriikka muuttua kriittisemmäksi maahanmuuttoa kohtaan. 

Kun ”maahanmuuttokriittisyyden” havaittiin tuottavan tuloksia perussuomalaisissa, myös 

jotkin muut puolueet omaksuivat kriittisemmän linjan käsityksiä maahanmuutosta. Tämän 

kaltaisen kehityksen havainnoivat ainakin Koivulaakso, Brunila ja Andersson. (2012, 126–

127.) 

Kesäkuuta 2017 voisi pitää erityisen merkittävänä hetkenä Perussuomalaisten 

maahanmuuttovastaisen siiven kannalta. Jussi Halla-aho valittiin (joidenkin mielestä 

yllättäen) Perussuomalaisten johtoon puolueen puheenjohtajaksi ohi maltillisemmaksi 

mielletyn Sampo Terhon. Maahanmuuttovastaisuus näytti ottaneen vallan 

Perussuomalaisissa. Keskustan, Perussuomalaisten ja Kokoomuksen muodostaman 

hallituksen epäiltiin kaatuvan ja pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sekä valtiovarainministeri 

Petteri Orpo (kok.) ehtivät todeta puolueiden välisen arvopohjan kasvaneen Halla-ahon 

valinnan myötä liian erilaiseksi (Teittinen 2017).  

Hallitus ei kuitenkaan kaatunut, sillä ennen kuin hallitus ehdittiin kaataa, hajosi 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kahtia. Kaksikymmentä perussuomalaista 

kansanedustajaa erosi ryhmästä sekä perusti oman eduskuntaryhmän Uuden vaihtoehdon. 

Mukaan lähtivät kaikki perussuomalaisten istuvat ministerit sekä puolueen entinen 

puheenjohtaja Timo Soini. (Koivisto & Virkkunen 2017.) Kokoomus ja Keskusta päättivät, 

ettei hallitusyhteistyö nykyisen Perussuomalaisen puolueen kanssa voi jatkua. Noin viikkoa 

myöhemmin Uusi Vaihtoehto ilmoitti, että eduskuntaryhmän nimeksi tulee Sininen 

tulevaisuus sekä irtisanoutui kaikesta ihmisvastaisuudesta (Korkki & Kiviranta 2017). 

Vaikka Halla-ahon edustama maahanmuuttovastaisuus saavutti lopulta johtajuuden 

perussuomalaisissa, johti tämä samalla myös puolueen hajoamiseen. 

Maahanmuuttovastaisuus ei selvästikään edustanut ja kuvastanut puoluetta niin 

merkittävissä määrin, että kaikki sen edustajat olisivat aiheen kokeneet itselleen yhtä 

läheiseksi kuin Halla-aho. 
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2. KEHITYS KOHTI MAAHANMUUTTOVASTAISUUTTA 

 

Jotta maahanmuuttovastaisuuden sekä siihen liittyvien käsitteiden kuten esimerkiksi 

kulttuurin, kansan ja rasismin nousun merkittäviksi poliittisiksi keskustelun aiheiksi voisi 

paremmin ymmärtää, haluan kirjoittaa lyhyesti ja pelkistetysti myös siitä, minkälaisen 

kehityksen näen itse johtaneen nykyiseen tilanteeseen. 

 

 

2.1 Historian loppu, kulttuurin ja kansojen nousu 

 

Amerikkalainen politiikantutkija Francis Fukuyama1 Neuvostoliiton romahdettua tunnetusti 

totesi ”historian lopun” saapuneen. Fukuyama (1992) väitti, että ihmiskunta oli päätynyt 

liberaaliin demokratiaan ja markkinatalouteen, yhteiskuntamuotoon, joka tyydyttäisi 

ihmiskunnan syvimmät ja keskeisimmät toiveet lopullisella tavalla. Historian loppu ei 

kuitenkaan tarkoittanut, että historiaa ei enää tapahtuisi, vaan sitä, että ideologisen 

kehityksen loppupiste oli saavutettu. Uusia, varteenotettavia, laajalle leviäviä ideologioita ei 

tulisi enää syntymään. Harva osasi oikein ennustaa sen aikaisen optimismin vallitessa, 

millaisessa maailmassa oikein eläisimmekään kymmenen tai kaksikymmentä vuotta 

myöhemmin. Vapauden ja demokraattisten periaatteiden tuli levitä, olivathan nämä 

kapitalismin mukana osoittaneet ylivertaisuutensa kommunismia vastaan, eivätkä 

aiemmatkaan historialliset aatteet, kuten nationalismi, vaikuttaneet selvinneen ajan kynsistä 

voittajina.  

Fukuyama (1992, 17) katsoo, että jonkinlainen kaitselmus näytti ohjaavan ihmiskuntaa kohti 

vapauden periaatteita, mahdollistaen niin pohjimmiltaan biologisten kuin Fukuyaman 

mukaan ihmisten toimintaa pitkälti ohjaavien henkisten tarpeiden kuten thymosin 2  . 

                                                           
1  Francis Fukuyama (s. 1952) on amerikkalainen politiikantutkija, joka saavutti huomattavaa 

kuuluisuutta teoksellaan The End of History and the Last Man (1992). Teoksessa Fukuyama esitti, 

kuinka ihmiskunta on saavuttanut ideologisen päätepisteensä, eikä uusia, varteenotettavia 

ideologoita tule enää syntymään. 
2 Thymos on antiikin filosofiassa hyvin keskeinen käsite. Fukuyama (1992, 17–18) kertoo, kuinka 

Platon teoksessaan Valtio kuvaili sitä ensi kerran yhtenä sielun kolmesta osasta. Nämä osat olivat: 

himoitseva osa, järki-osa sekä thymos. Nämä kolme sielun osaa selittivät ihmisen käytöstä ja halua. 

Thmyksosesta kumpuaa halu liittää itseensä jokin arvo ja vaatia sen tunnustamista. Taipumus 
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(kiihkeys) tavoittelun ja täyttämisen. Biologisiin tai luonnollisiin tarpeisiin Fukuyama 

katsoo (Hegeliä lainaten) kuuluvan ihmisen ulkopuolella sijaitsevia tarpeita ja haluja, kuten 

esimerkiksi ruoan ja juotavan saannin sekä ”ennen kaikkea oman fyysisen olemassaolonsa 

säilyttämisen” (Fukuyama, 1992, 17). Ihmisellä kuitenkin Fukuyaman ja Hegelin mukaan 

on lisäksi halu tulla tunnustetuksi erityisesti ihmisenä, ”jolla on arvonsa ja merkityksensä” 

(Fukuyama 1992, 17). Tämä halu, jota Fukuyama kutsuu thymokseksi, on Fukuyaman 

mukaan ihmistoimintaa ja Hegelin mukaan koko historian prosessia käynnissä pitävä 

ratkaiseva tekijä. Liberaalissa demokratiassa Fukuyaman mukaan ihmiset voivat toteuttaa ja 

pyrkiä täyttämään tätä tarvettaan väkivallattomin keinoin. Jos kiistat ihmisten välillä usein 

johtuivat tunnustuksen saamisen halusta, kuten Fukuyama epäili, niin ”herruuden ja 

orjuuden suhteen kumoavalla liberaalisella vallankumouksella” (Fukuyama 1992, 21), olisi 

samanlainen vaikutus myös valtioiden välisissä suhteissa. Ihmisten ja valtioiden halu tulla 

tunnustetuiksi muita suurempana korvaantuu Fukuyaman mukaan liberaalisessa 

demokratiassa ”halulla saada tunnustus tasa-arvoiselle asemalle” (Fukuyama 1992, 21).  

Kuitenkin 2000-luku on jo meille osoittanut, että niillä asioilla, jotka yleisesti käsitämme 

vapaudeksi ja demokratiaksi, on edelleen omat uhkansa, eivätkä ne suinkaan välttämättä ole 

niin vähäpätöisiä kuin Fukuyama aikoinaan oletti. Fukuyaman teoria herätti tästä syystä jo 

aikoinaan paljon vastusta ja esimerkiksi yli puolivuosisataa Harvardissa työskennellyt (ja 

Fukuyaman opettajana toiminut) politiikan teoreetikko Samuel P. Huntington (1927 – 2008) 

kritisoi Fukuyamaa ja haastoi henkilökohtaisesti tämän teorian.  

Huntington kehitti Fukuyaman teorialle vastineeksi oman teoriansa kulttuurien kamppailusta 

ja kirjoitti siihen liittyen Foreign Affairs -lehteen artikkelin jo vuonna 1993 sekä 

myöhemmin 1996 kokonaisen kirjan The Clash of Civilizations and the Remaking of World 

Order. Teorian mukaan ihmisten kulttuurilliset ja uskonnolliset identiteetit tulisivat 

johtamaan konflikteihin kylmän sodan jälkeisessä maailmassa. Jos Fukuyama 

kirjoitti ”historian lopusta”, niin Huntingtonille (2003, 385) tämä oli jotain, joka tapahtuu 

kullekin kulttuurille sen historiassa vähintään kerran, kun nämä 

sokeutuvat ”kuolemattomuuden kangastuksesta”. Tällä Huntington tarkoitti sitä, että 

kulttuuri vakuuttuu omasta asemastaan yhteiskunnan lopullisena muotona. Huntingtonille 

                                                           
itsetuntoon pohjaakin teorian mukaan thymokseen.  Kun ihminen tulee kohdelluksi 

vähäarvoisempana, kuin hän oman arvonsa katsoo olevan, kokee hän suuttumusta. Jos hän ei täytä 

omia omanarvontuntonsa vaatimuksia: häpeää, ja kun arvion koetaan vastaavan hänen todellista 

arvoaan: ylpeyttä. (Fukuyama 1992, 17–18.) 
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tämä lopullisuuden tunne oli kuitenkin siis vain kangastus, merkki siitä, että kyseisen 

yhteiskunnan historia on kääntymässä laskuun. (Huntington 2003, 385.) 

Kulttuurien merkitystä politiikassa ovat korostaneet myös monet muut tutkijat. Näin tekee 

esimerkiksi David Miller kirjassaan On Nationality (1995), kun hän kirjoittaa, kuinka 

kapitalismin ja kommunismin välisen kilpailun päätyttyä, nousivat kysymykset 

identiteeteistä ja kansoista jälleen poliittiseen keskiöön. Ideologiset kysymykset jäivät taka-

alalle, kun kiistanaiheiksi muodostuivat jälleen aiheet kuten uskonnot, kulttuurit ja 

valtioiden rajat. (Miller 1995, 1.) Millerin vuonna 1995 havainnoima kehitys on nähtävissä 

tänä päivänä etenkin kansallishenkisten ryhmien puheissa, jotka ovat nostaneet kulttuurin ja 

niiden erilaisuuden retoriikkansa keskiöön. Norjalainen antropologi Thomas Hylland 

Eriksen (2010, 1) taas kirjoittaa jopa ”räjähtävästä kasvusta” koskien niin kansakuntien, 

etnisyyden ja nationalismia käsittelevän julkisen puheen ja tieteellisen tutkimuksen määrää. 

Tutkija Linnea Lindsköldin (2015) mukaan kulttuurin roolia pohjoismaisen radikaalin 

oikeiston retoriikassa on kuitenkin tutkittu vain hyvin vähän, siitä huolimatta, että sen on 

nähty olevan erityisen tärkeä käsite sen ajattelussa. 

 

 

2.2 Maahanmuuttovastaisuuden nousu 

 

Ihmiset ympäri maailmaa seurasivat liimaantuneina televisioidensa ääreen syksyllä 2001 

silmiään räpäyttämättä, kun matkustajalentokoneet yksi toisensa jälkeen iskeytyivät New 

Yorkin WTC-torneihin. Lopulta palavat tornit suorassa lähetyksessä romahtivat ja tuhansia 

ihmisiä kuoli.  Itse olin tuolloin vielä lapsi, enkä ymmärtänyt, että kyseessä oli todellinen 

tapahtuma. Tilanne vaikutti liian käsittämättömältä ollakseen todellinen ja suljin lähetyksen 

huonona toimintaelokuvana. Yleisempi reaktio lienee kuitenkin ollut tyrmistys ja epäusko 

tapahtumaa kohtaan. Moni varmasti kysyi mielessään, kuinka kukaan kykeni tekemään 

jotain tällaista. Myös viha ja suuttumus olivat mitä luultavimmin yleisiä tuntemuksia. Ei 

kestänytkään kovin kauaa, kun Yhdysvallat oli jo koonnut kasaan ennennäkemättömän 
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laajan liittouman, joka pyrkimyksenään julisti terrorismin hävittämistä maailmasta 

sekä ”kestävän vapauden”3 tuomista Afganistaniin.  

Maailmanhistorian laajimman koalition tuli Yhdysvaltojen ja Jumalan johdattamana4 kaataa 

Afganistanissa valtaa pitänyt Taliban sekä hävittää Al Qaeda -järjestö surmaamalla sen 

johtajat ja jäsenistö. Osama bin Ladenin nimi oli kaikkien huulilla.  

Sota ei kuitenkaan edennyt odotetusti. Terroristien erottaminen siviiliväestöstä, omien 

uhrien minimoiminen sekä terroriverkostojen tuhoaminen osoittautuivat oletettua 

vaikeammiksi tehtäviksi. Osama bin Ladenin jahti venyi yli vuosikymmenen mittaiseksi, 

kunnes hän viimein sai surmansa Pakistanissa toukokuussa 2011. Samalla kun sota 

Afganistanissa riehui, valmistautui Yhdysvallat jo toiseen sotaan Lähi-Idässä. Ja niin vuonna 

2003 alkoi hyökkäys Irakiin. Irak muodostui Afganistanin ohella toiseksi pääasialliseksi 

Lähi-idän näyttämöksi tässä niin kutsutussa sodassa terrorismia vastaan. Tällä kertaa koalitio 

jäi aiempaa pienemmäksi ja sodan motiivit ja perusteet herättivät kysymyksiä. Yhdysvaltain 

hallitus itse perusteli sotaa oletetuilla joukkotuhoaseilla, terrorismilla sekä mahdollisuudella 

kaataa Saddam Husseinin hirmuhallinto, mutta kriittiset äänet puhuivat alueen öljystä ja 

suurvaltapolitiikasta. Joukkotuhoaseet jäivät löytymättä. Vuonna 2002 Yhdysvaltain 

puolustusministeri Donald Rumsfeld (Rumsfeld 2002) joutui joukkotuhoaseisiin liittyen 

puhumaan kryptiseen sävyyn, kun häneltä niistä kysyttiin, kuinka jotkin asiat ovat tiedettyjä 

tietoja (known knowns), asioita jotka tiedämme varmaksi. Rumsfeldin mukaan näiden lisäksi 

on olemassa myös tiedettyjä tietämättömiä (known unknowns), asioita jotka tiedämme, mutta 

emme kuitenkaan tiedä. Kolmantena Rumsfeld mainitsi kuitenkin myös tietämättömät 

tietämättömät (unknown unknowns), asiat, joita emme tiedä, ettemme tiedä. Mitä näistä 

joukkotuhoaseet sitten Rumsfeldille olivat, jätti Rumsfeld kuulijoidensa harkinnan vastuullei. 

Ajatus oli kuitenkin pohjimmiltaan selvä: Rumsfeldin mukaan joskus tulee toimia ilman 

täyttä varmuutta. 

Joukkotuhoaseet eivät kuitenkaan ole ainoita asioita, joiden suhteen näin tulee eräiden 

mielestä toimia. Kun julkisuudessa kuulee mainittavan esimerkiksi, kuinka: "Kaikki 

                                                           
3 Sotilasoperaatiolle Afganistanissa annettiin paljon kuvaava nimi: ”Operation Enduring Freedom”. 

Se venyi lopulta yli 13 vuoden mittaiseksi, kunnes presidentti Obama julisti sen loppuneeksi. (U.S. 

Department of Defense 2014.) 
4  Tuolloinen Yhdysvaltain presidentti George W. Bush Jr esimerkiksi kutsui sotaa ristiretkeksi 

(Office of the the Press Secretary 2001). 
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muslimit eivät ole terroristeja, mutta kaikki terroristit ovat muslimeita"5, tai kun valtionjohto 

pohtii rajojensa sulkemista muslimeilta kansallisen turvallisuuden perusteella, on muslimista 

itsestään tullut varsinainen unknown known; tuntematon tuttu. Pääsy maahan on 

tarkoituksenmukaista estää kaikilta muslimeilta, koska olettamus vaarasta on kasvanut niin 

suureksi, että sen varjolla tulee toimia, jotta turvallisuus voidaan taata. 

Samalla kun osa Lähi-Itää on ajautunut sekasorron ja eräänlaisen valtatyhjiön tilaan, on 

myös Lähi-Idästä Eurooppaan suuntautuva ihmisvirta merkittävästi kasvanut. Mahdollisia 

turvallisuusuhkia on yhtäkkiä kaikkialla ja ennen niin suhteellisen turvalliseksi mielletyssä 

maailmassa eletään nyt eräänlaista pelon ilmapiiriä. 

Terroristihyökkäysten pelossa lentokentät ja liikenneviranomaiset ympäri maailman ovat 

joutuneet tiukentamaan turvallisuusmääräyksiään.6 Poliisin ja rajavartioinnin toiminta on 

muuttunut epäileväisemmäksi ja niiden tutkintamahdollisuuksia ja toiminnanrajoja on 

venytetty7. Yleisellä tasolla väestön epävarmuuden voisi nähdä kasvaneen ja jatkuva epäilys 

siitä, että mahdollisia terroristeja ja turvallisuusuhkia voi piillä missä tahansa 

keskuudessamme, on yleistynyt. 

Vuoden 2017 tilanne ei vaikuta juurikaan helpommalta tai vähemmän uhkaavalta. Osissa 

Lähi-Itää vallitsee edelleen laajamittainen kaaos lukuisten, enemmän-tai-vähemmän 

organisoitujen, militarististen ja militanttien ryhmittymien taistellessa keskenään 

alueellisesta hallinnasta ja voimasta. Samalla kun nämä sodat ja taistelut raivoavat, osa näistä 

sotien osapuolista, kuten esimerkiksi ISIS, pyrkiessään ainakin väitetysti tuhoamaan koko 

länsimaisen yhteiskunnan, kasvattaa näkyvyyttään globaalissa mediassa verisillä 

terroriteoillaan. Nämä terroriteot eivät myöskään rajoitu ainoastaan vain Lähi-Itään, kuten 

esimerkiksi Pariisin terrori-iskut 13.11.2015 meille osoittivat. Terroriuhan lisäksi Eurooppa 

kohtaa uudenlaisen (tai jos ei täysin uudenlaisen, niin ainakin uuden) tilanteen, jossa 

                                                           
5 Näin totesi kansanedustaja Teuvo Hakkarainen Facebookissa heinäkuussa 2016 (Järvenpää 2016). 

Hyvin samoin kirjoitti tosin Jussi Halla-aho jo vuonna 2006 artikkelissaan Islamin yleisestä ja 

erityisestä suvaitsevaisuudesta: ”Kaikki muslimit eivät ole terroristeja, mutta tämä ei ole Euroopan 

kannalta oleellista. Euroopan kannalta oleellista on, että kaikki terroristit ovat muslimeja.” (Halla-

aho I.) 
6  Esimerkiksi Yhdysvalloista puuttui lähes täysin kattava, valtiollinen suunnitelma ja strategia 

ilmailun turvallisuuden kannalta ennen 11.9.2001 iskuja (Voegele 2010, vii). Terrorism, Airport 

Security, and the Private Sector (Seidenstat 2004) taas kertoo, kuinka iskut osoittivat 

lentokenttäturvallisuuden puutteellisuuden.  
7 Esimerkiksi Europolin, joka alkujaan perustettiin varsin rajallisilla toimintakyvyillä informaation 

keruun suhteen, toimivaltuuksia kasvatettiin merkittävissä määrin 9/11-tapahtumien seurauksena. 

(Brown 2010) 
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miljoonat ihmiset pakenevat jo mahdollisesti tuhoutuneista kodeistaan Lähi-Idästä 

Eurooppaan turvapaikkaa hakien.  

Samalla kun maahanmuuttajien määrä on kasvanut, on myös vastustus maahanmuuttoa 

kohtaan nostanut suosiotaan ja näkyvyyttään. Kaupungeissa kaduille on ilmestynyt 

näkyvästi partioivia liikkeitä ja maahanmuuttovastaisen retoriikan voisi väittää lisääntyneen. 

Tämän kehityksen voi tulkita alkaneen jo ennen maahanmuuton räjähtänyttä kasvua ja 

maahanmuuttovastaisuuden ja rasismin voi katsoa lisääntyneen Suomessa jo aiemmin 2000-

luvulla. Puolue, kuten Perussuomalaiset, on jopa profiloitunut (riippumatta siitä halusiko se 

sitä vai ei) avoimesti maahanmuuttovastaisena puolueena. Osa Perussuomalaisten 

räjähtäneestä suosiosta on selitettävissä juuri puolueen maahanmuuttovastaisen siiven 

näkemyksillä ja näiden näkemysten keräämällä kannatuksella (Keskinen, Rastas & Tuori, 

2009). 
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3. TUTKIMUKSEN KÄSITTEISTÖ 

 

Tässä luvussa haluan käsitellä tutkimuksessani esiintyvää käsitteistöä, josta osa myös 

muodostaa tutkimukseni pääasiallisia teemoja. Pyrin antamaan käsitteistä jokseenkin 

kattavan kuvan, jotta niitä myöhemmin aineistossani pystyn käsittelemään ilman, että joudun 

niitä jatkuvasti avaamaan, näin ikävästi katkaisten kirjoitukseni ja analyysini kulun. En 

pelkästään kirjoita siitä, miten käsitteet voidaan ymmärtää, vaan pyrin myös avaamaan sitä, 

miten käsitteet ovat syntyneet, tulleet käyttöön ja levinneet.  

 

 

3.1 Rasismi ja ksenofobia 

 

Rasismi on termi, jonka kaikki tuntevat. Sitä käytetään nykyään hyvin yleisesti viittamaan 

monenlaiseen toimintaan, ja jokaisella meistä on jonkinlainen käsitys siitä, mitä se tarkoittaa. 

Tämä ei kuitenkaan silti tarkoita, että käsitteelle olisi olemassa jokin universaali määritelmä, 

johon kaikki ihmiset poikkeuksetta sitoutuisivat. Koska rasismi on aineistossani usein 

esiintyvä teema, koen tarpeelliseksi käsitellä sitä, miten termi voidaan yleensä ymmärtää, 

mitä sillä tarkoitetaan ja implikoidaan.  

Rasismi ei ole helposti määriteltävissä oleva käsite. Rasismia terminä voisi katsoa värittävän 

siihen liittyvä käsitteellinen epämääräisyys ja erilaisten tulkintojen sekä ymmärtämistapojen 

suuri määrä. Joillekin rasismi määrittyy tietynlaisena ideologiana. Tällaisenkaan 

näkemyksen omaavat ihmiset eivät ole kuitenkaan loppujen lopuksi aina keskenään 

yksimielisiä siitä, minkälaista ideologisen sisällön tulee olla, jotta siitä voitaisiin puhua 

rasismina. (Miles 1989, 41) Toiset taas ovat katsoneet, että rasismia tulisi käsitteenä käyttää 

viittaamaan ideologian lisäksi myös tietynlaisiin tahallisiin tai tahattomiin tekoihin, näin 

laajentaen käsitteen kattamaan entistä suuremman alueen (Miles 1989, 41–42). 

Sosiologi Robert Milesin (1989, 66–69) mukaan rasismi-käsitteenä on juuri tämän kaltaisen 

laajenemisen vuoksi kokenut merkittävää ”käsitteellistä-inflaatiota” sen yllättävän lyhyen 

elinkaarensa aikana. Lyhyen, koska rasismi-käsitteenä syntyi Milesin mukaan nimittäin 

vasta 1900-luvulla, kun sitä ensi kertaa käytettiin identifioimaan natsien sen ajan rotu-
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teorioihin pohjaavaa teoriaa arjalaisen rodun paremmuudesta ja juutalaisten alemmuudesta 

(Miles 1989, 69).  

Käsite ei kuitenkaan pysynyt pitkään näin suppeana, vaan se laajeni pian merkityksiltään. 

Osittain tämä oli tietoista käsitteen merkityksen muuttamista, sillä esimerkiksi UNESCO tuli 

seuraavina vuosikymmeninä kokouksissaan käsitettä laajentamaan. UNESCO:n 

asiantuntijana vuonna 1967 toiminut John Rex muotoili rasismin muotoon, jossa rasismi 

viittasi mihin tahansa argumenttiin, jossa väitettiin ihmiskunnan muodostuvan keskenään 

erilaisista ryhmistä sekä samalla pyrittiin legitimoimaan epätasa-arvoa näiden välillä. (Miles 

1989, 49.) 

Tämän kaltaisilla määritelmillä rasismista on kuitenkin myös omat erityiset ongelmansa ja 

epäselvyytensä, minkä vuoksi niiden käyttö ei ole täysin pulmatonta. Edeltävää Rexin 

määritelmää koskien hankaluudeksi muodostuu sen eräänlainen laajuus ja epätarkkuus. Jos 

rasismin käsitettä näin laajennetaan, muuttuvat esimerkiksi naisiin kohdistuvat seksistiset 

väitteet rasistisiksi. (Miles 1989, 50.)  

Myös Suomessa ja suomen kielessä on havaittavissa vastaavanlaista rasismi-sanan käytön 

laajentumista, onhan esimerkiksi ”ikärasismi”-termistä tullut varsin käytetty käsite. Jossain 

määrin puhekielessä rasismi on näin lähentynyt yleisimmin syrjinnän käsitettä. Rasismi-

käsitteenä on tästä näkökulmasta katsottuna pohjimmiltaan varsin kiistelty. Samalla kun se 

on käsitteenä laajentunut, on se kuitenkin arkipäiväistynyt ja muodostunut yhdeksi 

keskeiseksi nykypäivän poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun käsitteeksi. 

Läheisesti rasismiin liittyvän käsitteen ksenofobia voisi melko suoraan kääntää 

muukalaisuuden peloksi. Sana pohjautuu kahteen kreikankieliseen sanaan xenokseen 

(”ξένος”), tarkoittaen vierasta tai tuntematonta sekä phobokseen (“φόβος”), eli pelkoon. 

Ksenofobia kuvaa juuri tätä pelkoa, jonka ihminen kokee vieraan ja tuntemattoman 

läheisyydessä tai vähintäänkin tietoisena niiden läheisyydestä. Tämän lisäksi, että 

ksenofobia viittaa tuntemattoman ja vieraan pelkoon yleisellä tasolla, on se assosioitunut 

vahvasti etenkin ihmisiä koskevan pelon kanssa. (Unesco 2017.)  

Vaikka joku saattaa nähdä, että rasismi ja ksenofobia olisivat näin lähes synonyymejä 

toisilleen, ei termejä voi näin kuitenkaan täysin toisiinsa samaistaa. Rasismin ja ksenofobian 

ero on tärkeä ottaa niitä käsitellessä huomioon. Vaikka rasismi on usein seurausta 

ksenofobiasta ja ne voidaan monesti havaita samanaikaisesti, ovat ne molemmat silti erillisiä 

käsitteitä. Kun rasismi yleensä sisältää ihmisten erottelua perustuen ulkoisesti 
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havainnoitaviin tai fenotyypin eroihin, kuten esimerkiksi ihon tai hiusten väriin, kasvon 

piirteisin tai vaikkapa nenän kokoon, ksenofobia implikoi käytöstä, joka perustuu ajatukseen 

siitä, että toinen on vieras tai ulkomaalainen ja tulee tai on lähtöisin oman ryhmän tai 

kansakunnan ulkopuolelta. Kuitenkaan asia ei ole aivan näin mustavalkoinen ja 

helppotulkintainen. Visuaalinen havainnointi lienee yleisin ja todennäköisesti usein helpoin 

tapa erottaa nämä ”ryhmän ulkopuoliset” henkilöt ryhmän sisäistä henkilöistä, koska 

monesti esimerkiksi kansakuntiin perustuvat ryhmät ovat joiltain ulkonäöllisiltä piirteiltään 

hyvin samankaltaisia. Näin käsitteellinen ero rasismin ja ksenofobian välillä on usein hyvin 

harmaa ja häilyvä. (Unesco 2017.) 

Eurooppalaisessa kontekstissa ja etenkin nykypäivän rasismista, ksenofobiasta, 

nationalismista ja vaikkapa etnisyydestä puhuttaessa, on hyvä ottaa huomioon joitain 

erityislaatuisia piirteitä ja tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet käsitteiden kehittymiseen.  

 

 

3.2 Nouvelle Droite 

 

Ranskalainen Nouvelle Droite, eräänlainen oikeisto-intellektuellin ajattelun koulukunta, sai 

syntynsä 1968 ja pyrki uudistamaan ranskalaista nationalismia ja äärioikeistolaista ajattelua. 

Vaikka Nouvelle Droite oli ranskalainen järjestö ja pyrki vaikuttamaan erityisesti Ranskassa, 

niin politiikantutkija Tuula Vaarakallion (2015) mukaan Nouvelle Droiten ajattelu on 

kuitenkin vaikuttanut eurooppalaiseen populistiseen ja maahanmuuttovastaiseen diskurssiin 

laajalti myös Ranskan ulkopuolella. Nouvelle Droiten ajattelusta ammentavia tai sen 

johtohenkilöstöä suoraan tuntevia ajattelijoita ja poliitikkoja löytyy niin läntisestä 

Euroopasta, esimerkiksi Italiasta ja sen Nuova Destrasta, kuin idästä esimerkiksi Venäjältä, 

jossa esimerkiksi Moskovan yliopiston politologi Aleksandr Dugin on tunnettu 

yhteyksistään Nouvelle Droiteen (Bar-On 2013). Myös maissa, joissa yhteydet Nouvelle 

Droiteen eivät ole olleet niin suoria ja selviä, on Nouvelle Droite pyrkinyt vaikuttamaan 

esimerkiksi Internetin kautta kääntämällä aineistoaan paikallisille kielille. Ruotsalaiset 

Nouvelle Droiten tukijat esimerkiksi loivat internet-sivusto Metapedian8 vaihtoehtoiseksi 

                                                           
8 <http://sv.metapedia.org/wiki/Huvudsida>. 
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tietokirjasivustoksi Wikipedialle. Sittemmin sivustosta on syntynyt myös versioita muilla 

eurooppalaisilla kielillä.9 (Bar-On 2013, 20–21.) 

Nouvelle Droiten ajattelun varsinaisen ytimen voidaan Vaarakallion (2015, 204) mukaan 

katsoa olevan sen kritiikissä modernismia, liberalismia ja globalisaatiota kohtaan. Kaikki 

nämä teemat on mahdollista mieltää eräänlaisina universalismin homogenisoivina 

aspekteina.  Liike on kuitenkin myös pyrkinyt korostamaan rodullisia ja kulttuurisia 

kysymyksiä, differentialismia, identiteettejä, kansojen ja kulttuurien ”juuria” sekä etnisyyttä, 

jättäen näin monesti perinteisen nationalismin aatteena hieman varjoon (Vaarakallio 2015, 

204).  

Nouvelle Droiten ajattelun kannalta keskeiseksi käsitteeksi nousi homogeeninen 

kansanyhteisö. Käsitteen Nouvelle Droite lainasi saksalaiselta ajattelijalta ja natsihallinnon 

juristina toimineelta Carl Schmittiltä (1888–1985), joka oli aiemmin kirjoittanut, kuinka 

demokratia nojaa periaatteeseen siitä, että samanlaiset ovat samanarvoisia ja erilaisia ei 

kohdella samanarvoisesti. Demokratia itsessään edellyttää Schmittin mukaan 

homogeenisyyttä ja toisaalta heterogeenisyyden hävittämistä tarpeen vaatiessa. Tämän 

lisäksi Schmitt tarjosi uudelle oikeistolle myös sen ideologiassa erityisen tärkeän käsityksen 

politiikasta, sekä sen perustana toimivan jaon ja määrittelyn ystävän ja vihollisen välille. 

(Jokisalo 2016, 47-48.)  

Schmittin teoriassa merkittävää on myös se, kuinka poliittinen on siinä hyvin dialektisesti 

latautunut käsite. Poliittinen tarkoittaa Schmittille ystävän ja vihollisen antiteesia ja näiden 

välillä sijaitsevaa todellista mahdollisuutta konfliktiin. Tämä dialektinen jännite on 

Schmittin mukaan ollut olemassa aina jo Kainin ja Abelin ajoista asti, näin ollen osa 

ihmisluontoa. (Ojakangas 2004, 63 mukaan) Kulttuurit, niiden erilaisuus ja moninaisuus 

ovatkin Nouvelle Droitelle sinänsä tärkeitä – kunhan ne pidetään toisistaan erillään. Tämän 

vuoksi Nouvelle Droite päätyi tulokseen, että kansalliset identiteetit tulisi pyrkiä 

korvaamaan etnisillä, alueellisuuteen perustuvilla identiteeteillä, sillä perinteiset 

kansallisvaltiot tulevat kohtaamaan kulttuurien sekoittumisen vuoksi kriisejä, joista ne eivät 

tule muutoin selviytymään (Spektorowski 2002, 170). 

Vaikka Vaarakallio (2015) kirjoittaa, ettei Nouvelle Droite varsinaisesti olekaan levinnyt 

Suomeen, on täällä silti kytenyt kiinnostus liikkeen ideologiaa kohtaan. Etenkin Suomen 

                                                           
9  Metapedia-sivuston äärioikeistoa halailevaa kirjoitustapaa kuvastaa hyvin englanninkielisen Metapedian 

artikkeli altruismista, missä Adolf Hitler esitetään esimerkkinä altruistista. (Metapedia 2011)  
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Sisun voidaan nähdä olleen varsin tietoinen Nouvelle Droitesta ja siihen liittyvästä 

ajattelusta (Vaarakallio 2015, 205). 

Samassa artikkelissaan Vaarakallio (2015) kirjoittaa myös, kuinka suomalaiset 

maahanmuutonvastustajat hyödyntävät puheessaan samoja retorisia strategioita ja keinoja 

kuin Nouvelle Droite, mutta valikoiden ja niitä tarpeen tullen muunnellen. Muuntelulla ja 

valikoinnilla Vaarakallio tarkoittaa Nouvelle Droiten ajattelun yksinkertaistamista ja sen 

hyödyntämistä populistisemmalla ja yksinkertaisemmalla tavalla politiikan tekemiseksi. 

Vaarakallio (2015, 202) myös väittää, että suomalaisilla maahanmuutonvastustajilla on halu 

olla osa suurempaa eurooppalaista nationalistista ja kommunitaarista konservatistista liikettä, 

legitimoidakseen omia maahanmuutonvastaisia näkemyksiään.  

Nouvelle Droiten ajattelu pohjaa varsin pitkälti myös italialaisen ajattelija Antonio Gramscin 

(1891 – 1937) ajatuksiin kulttuurista. Vaikka Gramsci itse oli marxisti, ei tämä estänyt 

oikeistolaista liikettä hyödyntämästä hänen ajatustaan kulttuurisesta vallankumouksesta. 

Gramsci tuli osaksi Nouvelle Droiten ajattelua jo 1970-luvun alkupuolella, kun liikkeen 

perustajat löysivät ja adoptoivat Gramscin ajatuksen juuri kulttuurisesta vallankumouksesta.  

Ajatuksen perimmäisenä ideana oli käsitys siitä, että ellei muutosta kulttuurisessa 

ilmapiirissä tapahdu, ei myöskään poliittisella vallankumouksella ole mahdollisuutta 

onnistua. (Hockenos 1994.)  

Gramscin ajattelua voi selventää vertaamalla häntä esimerkiksi muihin vasemmistolaisiin 

ajattelijoihin. Jos Mao Zedong aikoinaan totesi poliittisen voiman kumpuavan aseen piipusta 

(Li 1995), niin Gramscille voima ja valta syntyvät pikemminkin ideologiasta kuin 

sotilaallisesta mahdista. Muokkaamalla kansakunnan kulttuuria, projisoimalla omaa 

ajatteluaan ja ideoitaan kansalle, voi intellektuelli-luokka, kuten Gramsci sitä kutsuu, 

muovata ja manipuloida sitä, miten kansa ymmärtää ja mieltää tärkeitä, jopa 

perustavanlaatuisia käsitteitä. 

Esimerkkinä tästä voisi pitää varhaisen nationalismin aikaa Suomessa. Tuolloin kansallisen 

heräämisen liikkeessä aktiivisesti mukana olleet intellektuellit antoivat kansalle oman 

näkemyksensä siitä, mitä termi kansa edes ylipäätään tarkoitti (Sokka & Kangas 2007, 6–7). 

Toiminta oli varsin suunniteltua ja johdonmukaista, ja fennomaaneilla oli tietoinen pyrkimys 

nostaa kansa kansan tietoisuuteen (Railo & Vares 2011, 20). 

Nouvelle Droite ei kuitenkaan tyytynyt pelkkään suoraan Gramscin kopiointiin ja 

lainaamiseen, vaan muunsi Gramscin ajattelua itselleen sopivampaan muotoon ja 
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esimerkiksi vasemmistolle ominaiset luokkakysymykset siirtyivät taka-alalle samalla kun 

Nouvelle Droite Gramscin ajattelun omaan käyttöönsä adoptoi (Bar-On 2013, 22). 

Toinen käsite, jonka Nouvelle Droite lainasi vasemmistolta, oli ”oikeus erilaisuuteen” (droit 

à la différence). Tämän ajatuksen pohjalta Nouvelle Droite loi oman käsitteensä 

etnopluralismi. Etnopluralismia voisi kutsua vastakkaiseksi aatteeksi ideoille, kuten 

monikulturalismille ja monikulttuurisuudelle. Moninaisuuden ja diversiteetin tukemisen 

sijaan etnopluralismi korostaa kulttuurien ja etnisyyksien yhteensopimattomuutta. Kulttuurit 

täytyisi pitää erillään ja eristää toisistaan sekä estää niiden sekoittuminen. Käytännössä 

tällainen maailmanjärjestys voitaisiin nähdä eräänlaisena ”globaalin apartheidin tilana”, 

jossa kulttuurit eivät olisi välittömässä kosketuksessa toisiinsa. (Minkenberg 2009, 19.)  

Kun Nouvelle Droite oli saanut luotua etnopluralismin käsitteen, tuli se samalla luoneeksi 

myös eräänlaisen uuden rasismin muodon, jota ranskalainen tutkija-filosofi Pierre-André 

Taguieff kutsuu nimellä “Racisme différencialiste”. Sen sijaan että tämä uusi rasismi vetoaisi 

epätasa-arvoon, hierarkiaan ja luonnollisiin eroihin eri biologisten rotujen välillä, se väittää, 

että maailman eri maantieteellisiin alueisiin sidotut kulttuurit (ja etnisyydet, etnies) ovat 

keskenään perustavanlaatuisesti erilaisia. Tästä erilaisuudesta seuraa Nouvelle Droiten 

mukaan, että jokainen yritys yhdistää eri etnisyyksiä, johtaa ainoastaan näiden etnisyyksien 

ainutlaatuisten piirteiden tuhoutumiseen ja kulttuuriseen sukupuuttoon. (Rydgren 2008, 

745.)  

Kieltämällä käsitykset kulttuurien eriarvoisuudesta tai käsittämällä kulttuurit erityisesti ja 

nimenomaan kulttuurillisten tekijöiden kautta (jättämällä biologian syrjään) de Benoist väitti, 

ettei kyseessä voi olla rasistinen ajattelu. Nouvelle Droitelle droit à la différence, oikeus 

erilaisuuteen, tarkoittaa näin ollen sitä, että jokaisella kulttuurilla tulisi olla oikeus säilyä 

sellaisena kuin se on ja puolustaa sen omaa identiteettiään.  (Jokisalo 2016, 52–54.) 

Kulttuurit ja kansat ovat Nouvelle Droiten mukaan syntyneet historiallisesti sekä 

luonnollisesti sosiaalisdarwinistisessa kansojen välisessä taistelussa, jossa rajojen 

määrittäminen on ollut välttämätöntä kansojen eloonjäämisen turvaamiseksi (Jokisalo 2016, 

52-54). Kansojen ja kulttuurien sekoittuminen sen sijaan uhkaa tätä tasapainoa, johtamalla 

kansojen ja kulttuurien homogenisaatioon. (Bar-On 2013, 149). 

Huolimatta rasismin kieltämisestä, oli Nouvelle Droiten keskushahmo Alain de Benoistin 

lähtökohtana ajattelulleen käsitys ”eurooppalaisesta nationalismista”, joka perustui 

valkoiselle rodulle sekä sen yhteisesti jakamalle eurooppalaiselle kulttuurille, jota tuli 
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puolustaa vihollisia kuten marxismia ja liberaalia taloutta vastaan. Näiden aatteiden de 

Benoist näki korostavan arvoja kuten universaaliutta ja tasa-arvoa. Alain de Benoistin 

mukaan esimerkiksi globalisaation lopullisena tavoitteena on koko ”maapallon muuttaminen 

valtavaksi homogeeniseksi markkina-alueeksi”. (Jokisalo 2016, 50–51.)  

Vastaavalla tavalla globalisaation uhka, taloudelliset arvot ja kulutusyhteiskunnan 

vastustaminen ovat kotiutuneet osaksi myös esimerkiksi Suomen Sisun teemoja. Suomen 

Sisu kirjoittaa Periaateohjelmassaan 2006, kuinka ”kansoja ei saa alistaa ylikansalliselle 

taloudellisille arvoille” (Suomen Sisu 2006). ”Konsumerismin” katsotaan suurimmalta 

uhkakuvaltaan johtavan tilaan, missä ihmisten ”henkiset kyvyt ovat materiakeskeisen 

elämän myötä surkastuneet” ja tämän vuoksi joutuneet ”hallitsevan joukon” orjiksi, ilman 

että tätä edes itse tiedostavat (Suomen Sisu 2006). 

Vaikka ajatus oikeudesta erilaisuuteen ja eri kulttuurien itsemääräämisoikeudesta kuulostaa 

itsessään hyvin oikeudenmukaiselta ja tasa-arvoiselta, sisältyi ajatukseen toisaalta myös 

käsitys Euroopan tietynlaisesta paremmuudesta. Toisin kuin nykypäivän agraariset 

yhteiskunnat, oli Eurooppa Nouvelle Droiten mukaan luonnollisesti kehittynyt 

teknologisesti ylivertaiseksi kulttuuriksi. (Spektorowski 2003.) Teknologia itsessään on näin 

ollen erottamaton osa eurooppalaista identiteettiä. Yritykset teollistaa tai modernisoida 

agraarisia tai teknologisesti vähäisempiä kulttuureita sen sijaan sotivat vastoin ajatusta 

oikeudesta erilaisuuteen. Modernisaatio sotkee teorian kannattajien mukaan ainoastaan 

kulttuureiden luonnollisen kehityskulun, johon eurooppalainen teknologia ei osana kuulu. 

Modernisaation tavoittelun sijaan niiden tulisi Nouvelle Droiten mukaan olla ylpeitä omasta 

autenttisuudestaan, vaikka tämä tarkoittaisi sitä, että Eurooppaan verrattuna ne olisivat ja 

pysyisivät teknologisesti jälkeenjääneinä. (Spektorowski 2003, 117 -119.) 

Myöhemmin ranskalainen Le Front National -puolue omaksui myös osaltaan de Benoistin 

ja Nouvelle Droiten ajattelun. Vuoden 1988 ”Sinisessä kirjassaan” Le Front National 

esimerkiksi määritteli erilaisia poliittisia käsitteitä. Rasismin kirja määritteli 

oppijärjestelmäksi, ”– – joka kieltää kansalta sen oikeuden olla itsensä. Ranskalaiset itse 

ovat tänään rasismin suurimpia uhreja omassa maassaan.” Etnopluralismi ja muu GRECE:n 

ajattelu oli näin päätynyt puolueen, jonka johtaja Le Pen tulisi myöhemmin 2002 pääsemään 

Ranskan presidentin vaalien toiselle kierrokselle, retoriikkaan asti. (Koivulaakso ym. 2012, 

18-19.) Kun Le Front National myöhemmin saavutti tämän kaltaista menestystä, inspiroi 
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tämä myös muuta eurooppalaista radikaalia oikeistoa politiikassaan sekä loi ideologisen 

pohjan uudelle äärioikeistolaiselle populismille (Rydgren 2004, 479).  

 

 

3.3 Rodun määrittelystä 

 

Samalla kun kulttuuriin ja niiden eroihin keskittyvä rasistinen retoriikka yleistyi, termi rotu, 

alkoi vähitellen kadota rasistisesta retoriikasta. Vaikka idea taustalla oli periaatteessa sama, 

niin kulttuurisiin eroihin vetoaminen huomattiin hyväksyttävämmäksi ja vähemmän 

kiistanalaiseksi kuin mahdolliseen rodulliseen eroon vetoaminen. GRECE (Groupement de 

recherche et d'études pour la civilisation européenne) julkaisi Alain de Benoistin johdolla 

vuonna 1969 ”salaisen” muistion aiheeseen liittyen. Tämä muistio kehotti lukijoitaan 

hylkäämään ”vanhentuneen sanaston” ja Nouvelle Droite aloitti toimintansa vanhakantaisen 

rasistisen sanaston korvaamiseksi kulttuuriin liittyvällä sanastolla. (Bar-On 2013, 148.) 

Perinteinen rasismi alkoi hiljalleen muuttua kohti kulttuurillista rasismia, jossa puhuttiin 

esimerkiksi kansakunnista rotujen sijaan (Vaarakallio 2015, 208). 

Jos rotu joskus oli ollut tieteellinen termi, oli sen myös nykybiologia hylännyt, eikä vanhoilla 

ihmiskunnan jaoilla esimerkiksi neljään eri rotuun ollut enää biologista perustelua. 

Geneettiset vaihtelut eri rotujen välillä olivat liian mitättömiä (systemaattinen variaatio 

ryhmien sisällä oli jopa usein suurempaa kuin ryhmien välillä) eivätkä seuranneet oletettujen 

rotujen kategorioita. Myös ajatus siitä, että perinnölliset ominaisuudet selittäisivät 

kulttuurillisia eroja, todettiin kestämättömäksi tieteellisessä tarkastelussa. (Eriksen 2010 6-

7.)  

Rotu säilyi kuitenkin konseptina, jonka kaikki varmasti tuntevat ja jota siihen liitetyistä 

negatiivisista konnotaatioista huolimatta käytetään jopa usein kuvaamaan myös eri 

ihmisryhmiä. Tämä on tyypillistä etenkin amerikkalaisessa kontekstissa, jossa sana ”race” 

toimii keskeisenä poliittisena käsitteenä. Vaikka niin kutsuttujen rotujen (race) biologiset 

erot olisivat vain pintapuolisia (fenotyyppi), kuten vaikkapa ihon väri, niin käsitteen race on 

katsottu olleen usein myös identiteetin lähtökohta ja perusta (Hirschman 2004, 385-386). 

Näin ollen sana race ei viittaakaan ainoastaan biologisiin ominaisuuksiin, vaan sillä on 

englannin kielessä lisäksi (etenkin Yhdysvalloissa) myös kulttuurinen ja yhteiskunnallinen 
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konnotaatio. Tämä ei tule ilmi ainoastaan arkipäivän puheen diskurssissa, vaan myös 

hallinnollisessa byrokratiassa, jossa Yhdysvallat edelleen luokittelee väestöään rodullisiin 

ryhmiin. Tämä luokittelu ei kuitenkaan nykypäivänä virallisesti enää pohjaa biologiseen 

rotuun vaan yhteiskunnallisiin luokkiin ja ryhmiin, kuten seuraavasta Yhdysvaltain 

hallinnon julkaisemasta selvityksestä race-termin käyttöä virallisissa kyselyissä koskien käy 

hyvin ilmi: 

Väestönlaskennallisessa kyselykaavakkeessa ilmoitetut rodulliset kategoriat 

eivät pyri rodun biologiseen, antropologiseen tai geneettiseen määrittelyyn, 

vaan ne heijastavat rodun yhteiskunnallista määritelmää tässä maassa. Tämän 

lisäksi rotuun viittaavat kategoriat lomakkeessa sisältävät niin rodullisia, 

kansallisia kuin sosiokulttuurisia ryhmiä. Lomakkeen täyttäjä voi täyttää 

lomakkeeseen useamman kuin yhden rodun, kuvatakseen rodullista 

sekoitustaan, kuten ”Amerikan intiaani” ja ”valkoinen”. Ihmiset, jotka 

identifioivat itsensä hispaaneiksi, latinoiksi tai espanjalaisiksi, voivat ilmoittaa 

olevansa mitä tahansa rotua. (United States Census Bureau 2017)ii 10 

Muutos tällaista yhteiskunnallista race-termin määritelmää kohti on ollut asteittaista ja 

viimeisimpinä vuosikymmeninä koko käsitteen käytön tarpeellisuutta ja aiheellisuutta on 

alettu myös kyseenalaistaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yhä useammat kansalaiset 

kieltäytyvät määrittelemästä itseään rodullisesti. (Cartmill 1998, 659.) Rodusta on näin 

muodostunut hyvin subjektiivinen käsitys ja sen tarkoitus on hämärtynyt; se ei perustu 

biologiaan tai rasismiin, vaan jokainen voi itse määrittää oman rotunsa. (Hirschman 2004, 

408.) 

On myös varsin tärkeää ottaa konteksti huomioon rodusta puhuttaessa sekä mahdollisesti 

huomioitava myös ne kielelliset ja käsitteelliset erot, joita suomen kielen rodun ja 

esimerkiksi juuri race-sanan välille on vuosisatojen aikana syntynyt. Yksi mahdollinen 

etymologinen tausta race-sanalle löytyy romaanisista kielistä, joista se olisi englantiin 

lainattu noin 1500-luvulla. Termi olisi näissä kielissä viitannut aikoinaan juuri eläimiin ja 

niiden siitoslinjoihin. Kun sana kuitenkin päätyi englannin kieleen, otettiin se pian 

kuvaamaan eroja eri kansojen välillä ja tämä merkitys vähitellen muodostui sanan 

pääasialliseksi merkitykseksi englannin kielessä. (Smedley & Smedley 2011, 35 – 39.) 

 

 

                                                           
10 Vapaasti suomennettu  
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3.4 Kulttuurin määrittelystä 

 

Kulttuuri on aineistoni kannalta olennainen ja todella keskeinen teema. Jo aiemmin kirjoitin 

Nouvelle Droitesta ja siinä yhteydessä myös kulttuurista. Kulttuuri kytkeytyy käsitteenä 

keskeisellä tavalla kaikkiin muihin tässä tutkimuksessa käsittelemiini teemoihin. Kulttuuri 

ei itsessään terminä ole yksiselitteinen, vaan sitä voidaan pitää hyvin monitulkintaisena 

terminä, kuten myös vaikkapa rasismia, jota jo tekstissäni käsittelin. Se on aina konseptina 

sidoksissa aikaan ja paikkaan, eikä sitä voida irrottaa niiden kontekstista.  

Raymond Williamsin (2001, 57-58) mukaan kulttuurin määritelmille on löydettävissä kolme 

yleistä kategoriaa, joihin niiden kaikkien voidaan katsoa lopulta kuuluvan.  

Ensimmäisessä, ”ideaalissa” ryhmässä kulttuurin katsotaan edustavan oletettuihin 

universaaleihin arvoihin perustuvaa luomistyötä, ja sen seurauksena syntyneitä tuotteita, 

joilla on jonkinlaista pysyvää merkitystä ihmiskunnalle. Samalla kategoriaan kuuluu myös 

näiden universaalien arvojen etsiminen ja arvioiminen ja vastauksen löytäminen sille, mikä 

tekee jostain kulttuurillisesta tuotoksesta niin merkittävän, että se edustaa jonkinlaista 

ihmismielen täydellisyyttä. (Williams 2001, 57-58.) 

Toista kategoriaa Williams (2001, 57-58) kutsuu ”dokumentiksi”. Siinä kulttuurin katsotaan 

muodostavan kokonaisuuden kaikesta siitä älyllisestä ja mielikuvituksellisesta työstä, jonka 

ihmiskunta on tuottanut, samalla siihen tallentaen ajatuksensa ja kokemuksensa.  

Kolmas tapa käsittää kulttuuri on nähdä se yhteiskunnallisena käsitteenä. Kulttuuri itsessään 

tällöin viittaa kuvaukseen erityisestä elämäntavasta, kattaen näin ollen paljon muutakin kuin 

vain taiteen ja tieteen sfäärit. Jokapäiväiset asiat, kuten käyttäytymismallit erilaisissa 

sosiaalisissa tilanteissa, on täten tuotu tässä käsityksessä osaksi kulttuuria. (Williams 2001, 

57-58.)  

Jenks (1993, 9) jäljittää kirjassaan Culture kulttuuri-käsitteen alkuperää. Jenksin mukaan 

eurooppalaisessa ”kielellisessä konventiossa” on lähes valtavirtaa samaistaa kulttuuri 

sivilisaation käsitteeseen sekä käyttää niitä synonyymeinä. Molemmat termit voidaan asettaa 

vastakkain kaiken sen kanssa, mikä koetaan vulgaariksi, takapajuiseksi, ignorantiksi tai 

taantuneeksi. Näin kulttuuri voidaan ymmärtää myös hyvin elitistisenä, arvottavana 

käsitteenä, jos edistykseksi miellettävä kehitys (esimerkiksi tieteellinen sellainen) nähdään 

positiivisena piirteenä.  
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Kanadalainen kulttuuriin (ja erityisesti monikultturismiin) perehtynyt politiikan tutkija Will 

Kymlicka taas hahmottelee kulttuuria teoksessaan Multicultural citizenship : a liberal theory 

of minority rights (1995). Laajimmassa merkityksessään Kymlicka katsoo, että kulttuurista 

tulee terminä niin laaja, että esimerkiksi kaikkien länsimaisten demokratioiden voisi katsoa 

edustavan yhtä jaettua kulttuuria: modernia, urbaania, sekulaaria ja teollistunutta 

sivilisaatiota. Tallöin kyseessä on Kymlickan mukaan kuitenkin määritelmä, joka ei ota 

huomioon etnisyyksiä. Kymlicka itse käyttää teoksessaan kulttuuria synonyymina termeille 

kansakunta (nation) ja kansa (people). (Kymlicka 1995, 18.) 

 

 

3.5 Etnisyys, identiteetti ja kuviteltu yhteys 

 

Kulttuurin konseptiin vahvasti liittyvä käsite etnisyys ei myöskään terminä ole 

yksiselitteinen ja aivan kuten rasismi, myös etnisyys on terminä varsin moderni. 

Ensimmäinen todistettava käyttökerta englannin kielessä termille ”ethnicity” löytyy 

vuodelta 1953, mutta termi ”etninen” (ethnic), pohjaa kuitenkin kreikan kielen sanaan ἔθνος 

(ethnos), joka alun perin tarkoitti vääräuskoista tai pakanaa. Termiä käytettiin tässä 

merkityksessä englannin kielessä aina 1350-luvulta 1850-luvun puoliväliin, jolloin termiin 

alettiin lisääntyvissä määrin liittää rodullisia merkityksiä. Vasta 1960-luvulta alkaen termin 

käyttö on kuitenkin huomattavissa määrin yleistynyt. (Eriksen 2010, 4-5.) 

Vaikka etnisyys-sana (ethnicity) tulee monesti assosioiduksi käsitteiden, kuten rotu tai 

vähemmistö kanssa, niin sosiaaliantropologiassa, sillä useimmiten viitataan itsensä 

kulttuurillisesti erilaisiksi mieltävien ryhmien välisiin suhteisiin. Kuitenkin se, mikä ryhmä 

lasketaan etniseksi ja mikä taas ei, on vaikea kysymys. Tietyillä kriteereillä esimerkiksi 

Lontoon pörssimeklareita on mahdollista väittää etniseksi ryhmäksi. Jottei tämän kaltaisia 

ryhmiä voisi laskea etnisiksi ryhmiksi, niin vahva kuviteltu yhteys, ”sukulaisuus”, ryhmän 

jäsenten kesken on monen tutkijan mielestä välttämätöntä etniselle ryhmälle, jotta 

tämänkaltaisilta ongelmilta voidaan välttyä. (Eriksen 2010, 4-5.)  

Kuitenkin rodun ja etnisyyden erottaminen on niiden erilaisuudesta huolimatta usein 

ongelmallista. Etnisyys usein olettaa ja pohjaa yhteiseen perimään (tai kuviteltuun 

sellaiseen) jäsenten kesken, eikä sitä näin ollen voi helposti rasismista erottaa. Eriksenin 
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mukaan voisi myös väittää, että jotkin rotu-käsitteeseen pohjanneet ryhmät ovat 

myöhemmin muuttuneet etnisiksi ryhmiksi. Näin kävi Eriksenin mukaan esimerkiksi 

Amerikan tummaihoiselle väestölle, kun tapa kutsua heitä muuttui vaiheittaisesti mustista 

(Blacks) afroamerikkalaisiksi (African Americans). (Eriksen 2010, 7.)  

Tässä tapauksessa etnisyys tuli korvaamaan rodun, ja alkuperä sekä asuinpaikka tulivat 

pääasiallisiksi ryhmää määrittäviksi tekijöiksi ihonvärin sijaan. Toisaalta aivan yhtä hyvin 

voisi väittää, että ihonväri edelleen määrittää kyseistä ryhmää, sillä jaettu ihonväri11 ryhmän 

jäsenten kesken on jotain, joka myös erottaa ryhmän lukuisista muista ryhmistä. Tässä on 

huomattavissa ero esimerkiksi siihen, miten eurooppalaisen taustan omaavat amerikkalaiset 

(esimerkiksi amerikanitalialaiset) kykenevät säilyttämään ja kuvittelemaan oman etnisen 

identiteettinsä ilman, että tämä identiteetti implikoisi minkäänlaista yhteyttä rotuun. (Eriksen 

2010, 8.)  

Kuvittelu itsessään on muutenkin olennainen osa niin etnisyyttä, identiteettejä kuin 

kansallisvaltioita. Monet käsittelemäni termit, kuten esimerkiksi nationalismi, ovat laajalti 

kuviteltuja teemoja ja käsitteitä, sillä kuten historioitsija Benedict Anderson kirjoittaa usein 

siteeratussaan merkkiteoksessaan Imagined Communities (Anderson 1991), kansakunnat jo 

itsessään ovat ”kuviteltuja poliittisia yhteisöjä”. Kuvittelemalla poliittisen yhteisön luomme 

tosiasiallisen eroavaisuuden ja erityislaatuisuuden meidän ja toisten välille. ”Meihin” 

kuuluvat ne, jotka kuuluvat meidän yhteisöömme tai kansaamme ja ”toisiin” taas ne, jotka 

väistämättä rajautuvat sen ulkopuolelle, kun luomme ”me”-ryhmää. Täysin vastaavanlainen 

jako tehdään myös silloin, kun puhutaan etnisyydestä, ja oletetaan ryhmiä, joihin joko 

kuulutaan tai jäädään ulkopuolelle. Ryhmät luodaan näin aina suhteessa muihin ryhmiin. 

(Eriksen 2010, 23.) Euroopan voidaan katsoa vastaavasti luoneen ”Lännen”-konseptin sen 

suhteesta ”Itään” eli orienttiin, jonka on nähty toimineen Euroopan ikiaikaisena vastustajana 

ja joka on samalla tullut määritetyksi sen kulttuurisena haastajana sekä vastakuvana (Said 

2011, 13 - 15). 

Termillään ”kuviteltu poliittinen yhteisö” (imagined political community) Anderson pyrkii 

luomaan kuvan yhteisöstä, joka todellisuudessa syntyy kuvittelun seurauksena. Rajallinen 

määrä ihmisiä muodostaa ryhmän ja kuvittelee tämän ryhmän kansakuntana. He jakavat 

                                                           
11 Tietenkin myös tummaihoisten ihon pigmenteissä on eroa, yhdestä jaetusta ihonväristä puhuminen on siksi 

tässä mielessä ongelmallista. Mutta kuten Eriksen kirjoittaa, Yhdysvalloissa vallitseva ”one drop principle” 

jakaa ihmiset joko valkoisiin tai mustiin. ”Yksi pisara” mustaa verta ”saastuttaa” (contaminate) muuten 

valkoisen henkilön ja tekee hänestä kansan mielessä mustan. (Eriksen 2010, 9.) 
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omat kuvitelmansa toisilleen ja hiljalleen kuvitelmat alkavat muodostua yhtenäisemmiksi 

ryhmän sisällä. Joukkotiedotusvälineiden ja johdetun suunnitelmallisuuden keinoin tätä 

kuvastoa ja kuvittelua voidaan levittää ja muokata haluttuun muotoon, näin auttaen 

vastamuodostettua kansakuntaa saavuttamaan sen itsellensä asettamat tavoitteet. On 

mielestäni tärkeää muistuttaa, kuten Anderson itse myös teoksessaan tekee, ettei edes 

pienimmissä kansakunnissa ole sellaista tilannetta, että kaikki kansakunnan jäsenet tuntisivat 

toisensa. Mitä suurempi kansakunta on, sitä todennäköisemmäksi tulee, etteivät he edes 

koskaan näe tai kuule toisiaan. Tästä fyysisen läheisyyden puutteesta huolimatta 

kansakuntaa yhdistää heidän mielissään jonkinlainen näkymätön lanka ja ihmisille 

muodostuvat heidän omat henkilökohtaiset kuvansa omasta ryhmästään kansakuntana. 

(Anderson 1991.)  

Norjalaisen filosofi Lene Auestadin (2014, xvi–xviii) mukaan tällaisten kansakuntien 

kuvitelmien leviämiseen liittyvät ”viitekehykset” (frameworks) ovat yhteiskunnallisesti 

jaettuja sekä mahdollisesti tiedostamattomia.  Auestadin mukaan historialliset, uskonnolliset 

sekä moraaliset mielikuvat yhdistyvät ja sekoittuvat niissä. Auestad kirjoittaa, kuinka näitä 

viitekehyksiä voidaan ansiokkaasti käyttää poliittisen ja kulttuurillisen eliitin toimesta 

promotoimaan ja legitimoimaan historiallisia tulkintoja, jopa sellaisia, joilla voidaan 

mahdollisesti tuottaa ja ylläpitää esimerkiksi jonkin ihmisryhmän vastaisia mielipiteitä. 

Yleisemmistä ja helpommin arkipäivässä havaittavista tavoista luoda ja ylläpitää kansallista 

identiteettiä voidaan mainita esimerkiksi kansallisen kielen käytön edistäminen, kansallinen 

koulujärjestelmä tai vaikkapa kansakunnan omien urheilijoiden juhlistaminen soittamalla 

kansallishymni lipun samalla noustessa uljaasti salkoon. (Auestad 2014 xvi–xviii.) 

Politiikan tutkija David Miller tarjoaa oman näkemyksensä kansakunnista teoksessaan On 

Nationality (1995). Millerin mukaan pitäisi olla selvää, etteivät kansakunnat ole ihmisten 

ajattelusta riippumattomia asioita. Millerin mukaan esimerkiksi eläimiä voimme helposti 

laskea ja dokumentoida. Kansakuntien suhteen Millerin mukaan tilanne on sen sijaan 

ongelmallisempi. Kriteerit ovat monimutkaisemmat ja eri kansakuntien erottaminen 

toisistaan ei ole yhtä yksinkertaista. Ihmisten yksilölliset ja jaetut uskomukset ovat perustana 

kansakunnille biologisten tekijöiden sijaan tai mahdollisesti niiden lisäksi. (Miller 1995, 17.) 

Jos kirjoitamme esimerkiksi suomalaisista kansakuntana, toteamme jotain myös siitä, miten 

suomalaiset ymmärtävät itsensä. Emme käsitä suomalaisuutta vain ja ainoastaan biologian 

ja luonnontieteiden kautta.  
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Aiheeseen liittyen Eriksen (2010, 136-139) antaa esimerkin saksalaisesta kansasta ja kysyy, 

keitä ovat saksalaiset. Vaikka kysymys pohjimmiltaan vaikuttaa varsin yksinkertaiselta ja 

voisi olettaa, että siihen on löydettävissä yksinkertainen vastaus, ei asia kuitenkaan näin 

käytännössä ole. Jos lähtökohdaksi kysymyksen tarkasteluun otetaan käsitteet Deutsche 

(saksalainen) ja Ausländer (ulkomaalainen), havaitaan käsitteitä tarkasteltaessa varsin pian, 

ettei raja näiden kahden ryhmän välillä ole selkeä. Saksalaisuuden kriteeriksi voidaan katsoa 

kansan mielipiteitä kysyttäessä yleensä joko saksan kieli tai erinäisten tekijöiden kuten 

ulkonäön, perhetaustan, asuinpaikan ja alkuperäisen kotimaan sekoitus. Kansallinen 

identiteetti, esimerkiksi saksalaisuus tai suomalaisuus, ei siis ole ihmisten mielissä yleensä 

pelkästään vain lainopillinen ja hallinnollinen termi, vaan siihen sisältyy myös muita 

merkityksiä. Kuitenkin ihmisten jakaminen kansoihin on näin käytännössä vaikeaa. Miten 

tulisi luokitella vaikkapa itävaltalaiset tai sveitsiläiset, jotka jakavat saksalaisten kanssa 

saman kielen ja ovat vieläpä heistä ulkonäöllisesti mahdottomia erottaa? Myös 

historiallisesti heidän voisi katsoa olevan osa samaa saksalaisuutta, ovathan he vuosisatojen 

ajan eläneet samojen valtiollisten rajojen sisällä. Itsenäiset kansallisvaltiot alueella ovat 

varsin tuore kehitys. (Eriksen 2010, 136-139.) 

On kuitenkin huomioitava, että toisen maailmansodan jälkeen saksalaisen kansakunnan 

perusteleminen historiallisesti on hankaloitunut, johtuen natsi-Saksan pyrkimyksistä 

assosioida itsensä vahvasti sellaiseen kulttuuriin, jonka voisi mieltää tyypillisesti 

saksalaiseksi. Lisäksi myös ulkomailla asuvat saksalaiset, tai ulkomaalaiset, jotka ovat 

omaksuneet saksan kielen ja asuvat Saksassa, ovat molemmat ongelmallisia näin karkean 

jaon saksalaisiin ja ulkomaalaisiin kannalta. Termillä Ausländer on samoin omat 

vastaavanlaiset ongelmansa. Käsitettä käytettäessä esimerkiksi monesti oletetaan, että 

vaikkapa hollantilaiset tai skandinaavit ovat huomattavasti vähemmän ulkomaalaisia kuin 

esimerkiksi turkkilaiset tai juutalaiset. (Eriksen 2010, 136-139.) Toisaalta mielenkiintoista 

on se, miten esimerkiksi itävaltalaiset tai sveitsiläiset käyttävät kyseistä termiä. Näkevätkö 

he itsensä saksalaisina? Samanlaisia kysymyksiä ja ongelmia voidaan nähdä kaikkialla, 

myös suomalaisessa kontekstissa. Mikä on esimerkiksi saamelaisten tai inkeriläisten suhde 

suomalaisuuteen? Onko Suomessa asuva toisen sukupolven maahanmuuttaja suomalainen, 

vai määrittääkö häntä ihmisten mielissä edelleen hänen vanhempiensa kotimaa?  

Kansa on kuitenkin sen ongelmallisesta määrittelystä huolimatta merkittävä teema ja käsite 

maahanmuuttovastaisten kirjoittajien retoriikassa. Populismi mainitaan usein osana tätä 

uuden oikeiston väitettyä retoriikkaa ja populismin keskeisenä, jopa keskeisimpänä, 
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käsitteenä voisi pitää juuri kansaa. Kansa asetetaan vastakkain ”muiden” kanssa, jotka 

kansaan eivät kuulu. Populistinen anti-elitismi taas kohdistuu ensisijaisesti ja useimmiten 

henkilöihin ja eliittiin, joiden väitetään olevan vastuussa europeanisaatiosta ja 

globalisaatiosta, maahanmuuton kasvusta ja valtioiden rajojen avaamisesta kansan 

ulkopuolisille kulttuureille. Tutkija Anton Pelinkan (2013, 8) mukaan populismi pyrkii usein 

etsimään syyllisiä sille, että viholliseksi miellettävä vieras kulttuuri on jo 

päässyt ”tunkeutumaan kansallisvaltion linnakkeeseen”.   

Oman lisänsä nykypäivän keskusteluun identiteeteistä, kulttuurista, kansallisuudesta ja 

etnisyydestä tuo myös globalisaatio sekä poliittiset, monikansalliset konstruktiot, kuten 

Euroopan Unioni. Vaikka monet näkevät Euroopan Unionin positiivisena pyrkimyksenä ja 

rakennelmana kohti vahvempaa ja yhtenäisempää Eurooppaa, ovat toisaalta kielteiset 

näkemykset Euroopan Unionista myös yleisiä. Eriksenin (2010) mukaan esimerkiksi 

Tanskassa Maastrichtin sopimukseen liittyvän kansanäänestyksen yhteydessä vuonna 1992 

yksi tärkeimmistä EU-vastaisista sloganeista oli: ”Haluan maan, jossa olla eurooppalainen”. 

Lause ilmentää samalla pelkoa siitä, että paneurooppalainen identiteetti syrjäyttäisi lopulta 

kansallisen tai etnisen identiteetin, mutta toisaalta ilmentää käsitystä siitä, että kansalliset 

identiteetit ovat lopulta neuvoteltavissa ja linkittyvät jopa intiimillä tavalla poliittiseen 

prosessiin ja päätöksentekoon. (Eriksen 2010, 3–4.) 
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4. KULTTUURIT JA KANSAT AINEISTOSSA 

 

Kulttuurit, kansat ja kansalliset identiteetit ovat kiistatta käsitteitä, jotka usein sivuavat 

toisiaan. Kuten aiemmin kirjoitin, on esimerkiksi suomalaisuus monelle paljon muutakin 

kuin vain virallinen asiakirja.  

Lindsköldin (2015) tutkimuksessa havaittiin, että pohjoismaisissa radikaalin oikeiston 

puolueissa kulttuuri yleensä nähdään kansan jakamien arvojen kokonaisuutena. Käsitteenä 

se tällöin kerää yhteen jaetut tavat, piirteet, arvot ja uskomukset, samalla ollen hyvin suljettu 

ja staattinen yksikkö. (Lindsköld 2015, 12.) Kun kulttuuri mielletään tällä tapaa, tulee 

tarpeelliseksi käsitellä sitä, miten kulttuurien voidaan nähdä keskenään kommunikoivan. Se 

vaikuttaa koko siihen ymmärrykseen, miten sotaisaksi tai rauhanomaiseksi maailma 

mielletään ja vastaa kysymykseen siitä, voivatko eri kulttuureita edustavat yhteiskunnat tulla 

toimeen keskenään. 

Rauhantutkimuksen klassikkoteoksessaan Peace by Peaceful Means (1996) Johan Galtung 

kirjoittaa ”kulttuurien kosmologiasta” – syväkulttuurista, jota hän kuvailee eräänlaiseksi 

kulttuurien genetiikaksi. Galtung näkee syväkulttuurin koostuvan syvälle juurtuneista, 

alitajuntaisista, vaikeasti tutkittavista ja havaittavista käsityksistä todellisuudesta, jotka 

ohjaavat kaikkea ajatteluamme (Galtung 1996, 206 – 207). Galtung tosin itse myöntää, että 

hänen konseptinsa syväkulttuureista on spekulatiivinen ja vaikeasti todistettavissa oleva. Jos 

syväkulttuurit ovat todellisia, joudutaan Galtungin mukaan vaikeiden kysymysten ääreen. 

Koska historiallisesti vaikuttaa, että jotkin kulttuurit ovat luontaisesti toisia väkivaltaisempia 

ja taipuvaisempia väkivallan käyttöön, tulisiko olla moraalisesti oikeutettua poistaa (tai 

suoranaisesti tuhota) tällainen patologisesti väkivaltainen sivilisaatio rauhan edistämiseksi? 

(Galtung 1996, 223.)  

Jos Galtung tutki teoksessaan kulttuureita rauhantutkimuksen näkökulmasta siten, miten 

kulttuureita käsittämällä voitaisiin edesauttaa pyrkimystä maailmanrauhaan, niin myös 

paljon synkempiä näkemyksiä monikulttuurisesta maailmasta ja sen tilasta on esitetty. Näin 

tekee esimerkiksi Samuel Huntington (2003) jakaessaan maailman uskontoihin perustuviin 

kulttuuripiireihin. Huntington kirjoittaa kulttuuriin pohjaavien identiteettien tärkeyden 

kasvusta politiikassa, lopulta luoden jopa uhkakuvan globaalista sodasta. Tässä sodassa 

kulttuureihin jakautunut maailma on jakautunut kahteen sodan osapuoleen: Yhdysvaltoihin, 



39 
 

joka liittolaisuudessa Euroopan, Venäjän ja Intian kanssa sotii Kiinaa, Japania ja islamilaista 

maailmaa vastaan. (Huntington 2003, 400.)  

Huntingtonin voisi katsoa edustavan vastakkaista linjaa sille, mitä Fukuyama ennusti 

teoksessaan The End of History and the Last Man (1992). Jos Fukuyama oli sävyltään 

optimistinen ja ennusti länsimaisten arvojen leviävän lopulta ympäri maailman, niin 

Huntingtonille tilanne on eri.  

Huntington jakaa teoksensa Kulttuurien kamppailu ja uusi maailman järjestys (2003) viiteen 

osaan, joissa hän käsittelee kirjansa keskeistä väitettä siitä, että ”kulttuuri ja kulttuurilliset 

identiteetit, jotka laajimmillaan ovat sivilisaatioon liittyviä identiteettejä, muokkaavat 

kylmän sodan jälkeisen maailman yhtenäisyyteen, hajoamiseen ja konflikteihin” 

(Huntington 2003, 20-21). Kylmän sodan jälkeisessä maailmassa modernisaatio ei 

Huntingtonin mukaan tule johtamaan länsimaistumiseen kaikkialla, eikä se tule 

tuottamaan ”universaalia kulttuuria”, kuten esimerkiksi Fukuyama oli ennustanut 

(Huntington 2003, 21). 

Lännen suhteellinen vaikutusvalta maailmanpolitiikassa tulee Huntingtonin mukaan 

vähenemään Aasian noustessa, samalla kun ”Islam räjähtää väestöllisesti ja se luo 

epävakautta muslimimaihin ja niiden naapureihin” (Huntington 2003, 20). Huntington 

katsoo, että tulee syntymään eräänlainen kulttuureihin perustuva maailmanjärjestys, missä 

samankaltaiset yhteiskunnat tulevat toimimaan keskenään yhteistyössä, muita kulttuureita 

vastaan. Lännen osalta tämä Huntingtonin ennustuksessa tarkoittaa etenkin konfliktia Kiinan 

ja islamin kanssa, johtuen lännen uskomuksesta omaan ylivertaisuutensa ja mallinsa 

universaaliuuteen. (Huntington, 2003, 21.) 

Kirjan viimeisessä osassa Huntington toivoo, että ”Yhdysvallat tunnustaa jälleen 

länsimaisen identiteettinsä ja länsimaalaiset hyväksyvät, että heidän kulttuurinsa ei ole 

ainutlaatuisella tavalla universaali ja että he yhdistyvät uudistaakseen ja säilyttääkseen sen 

ei-länsimaisten yhteiskuntien haasteilta”. Tätä Huntington pitää edellytyksenä lännen 

säilymiselle. (Huntington 2003, 21.) Yksi kantava teema Huntingtonin teoksessa on se, että 

länsimaat (etenkin Yhdysvallat) ovat luopuneet ja unohtaneet oman länsimaisen 

identiteettinsä, näin ikään kuin hyläten ne periaatteet, joiden varaan ne ovat omat 

yhteiskuntansa rakentaneet.  

Huntingtonin näkemykset levisivät aikoinaan laajalle ja saavuttivat suurta kannatusta, mutta 

toisaalta myös vastustusta. Eurooppalaisen uuden oikeiston voi kuitenkin katsoa jossain 
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määrin omaksuneen näkemyksen. De Benoist esimerkiksi hylkää ajattelussaan Fukuyaman 

historian lopputeorian ja avoimesti kannattaa Huntingtonin ajatusta kulttuurien kamppailusta. 

(Bar-On 2013, 173.)  

 

 

4.1 Kulttuuri Perussuomalaisten ohjelmissa 

 

Perussuomalaiset käsittelevät kulttuuria vuoden 201112 eduskuntavaaliohjelmassaan:  

Henkisyys ja totuudentavoittelu ovat keskeinen osa ihmisyyttä. Totuuksia ja 

näkökulmia on erilaisia, mistä seuraa, että ihmiskunta luontaisesti jakaantuu 

eri kulttuureihin. Kulttuurit ovat ihmiskunnan rikkaus. (Perussuomalaiset 2011, 

6.) 

Kyseinen lainaus on vaaliohjelman ensimmäinen maininta kulttuurista. Lainauksen 

perusteella kulttuuri näyttäisi olevan perussuomalaisille jotain, mikä syntyy luontaisesti siitä, 

että ihmiset tavoittelevat elämässään henkisyyttä ja totuutta, kuitenkin päätyen erilaisiin 

lopputuloksiin. Totuuksien ja näkökulmien väliset erot johtavat kulttuurien syntyyn ja 

jakautumiseen. Kulttuurit ovat tästä dikotomisesta perustasta huolimatta ihmiskunnan 

rikkautta. Perussuomalaiset kannattavat näin osaltaan puolueena näkemystä siitä, että 

erilaiset kulttuurit itsessään ovat arvokkaita.  

Kun maailma on saatu jaettua toisiensa kanssa erimielisiin kulttuureihin, syntyy näiden 

ryhmien sisällä yhteisöllisyyttä:  

Kaikkien poliittisten ratkaisujen tulee lähteä ihmisyydestä, johon kuuluu 

olennaisena osana yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys perustuu hyvin pitkälle 

yhteisiin arvoihin ja normeihin, joiden pohjalta myös yhteisöllisyyden 

kehittäminen yhteiskunnaksi ja kansanvallaksi on mahdollista. Demokratia on 

kansanvaltaa, eikä se ole mahdollista ilman kansaa. Kansa ja ihmisyys 

perustuvat molemmat pohjimmiltaan yhteisöllisyyteen. (Perussuomalaiset 

2011, 6.) 

Koska kansa on Perussuomalaisten mukaan välttämätön perusta demokratialle, ei ole 

yllättävää, että Perussuomalaiset esittävät kansan, kansakunnat ja kansallisvaltiot erittäin 

                                                           
12 2011 vuoden ohjelma on viimeisin Perussuomalaisten julkaisema dokumentti, missä käsitellään erityisesti 

kulttuuria. Vuonna 2011 kaikki tutkimani kolme henkilöä olivat myös puoleen ehdokaslistalla, ja dokumentin 

käyttö aineistona sen iästä huolimatta on perusteltua. 
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positiivisessa valossa. Niiden nähdään olevan niitä yksiköitä, joilla on todellinen ja 

rajoittamaton oikeus päättää asioistaan:  

Perussuomalaiset haluavat puolustaa suomalaisten omaa kansansuvereniteettia, 

joka merkitsee sitä, että vain ja yksinomaan kansalla, joka muodostaa oman, 

muista kansoista erillisen kansakunnan, on ikuinen ja rajoittamaton oikeus 

päättää aina vapaasti ja itsenäisesti kaikista omista asioistaan. 

(Perussuomalaiset 2011, 7.) 

Lainaus peilaa andersonilaista kuvittelua kansakunnasta rajallisena (limited) sekä 

suvereenina (sovereign). Kansakunta on rajallinen, koska sille kuvitellaan rajat, joiden 

takana ja tuolla puolen on muita kansoja ja kansakuntia. Suvereeni se on taas siksi, että 

kansakunnan käsite kehittyi ajanjaksona, jolloin dynastiset hallitsijasuvut menettivät 

legitimiteettinsä hallita. (Anderson 1991, 6-7.) Lisäksi Perussuomalaiset näkevät tämän 

kyseisen oikeuden alueeseen ikuisena. 

Ikuisuus ei ole ohjelman ainut aikaan viittaava konsepti. Perussuomalaiset (2011, 8) 

kirjoittavat, kuinka ”jokainen sukupolvi kirjoittaa uudelleen historiansa”. Näin myös 

suomalaisten on joka sukupolvi määriteltävä identiteettiään uudestaan. Maailma muuttuu, 

mutta vain suomalaiset kykenevät oman identiteettinsä määrittelemään. Perussuomalaisten 

mukaan identiteettiä uudelleen määriteltäessä ei kuitenkaan tule unohtaa omia juuria ja 

perinteitä. Vaikka on ”tietenkin oltava avoin uusille ajatuksille”, tulee omista juurista ja 

perinteistä olla siitä huolimatta ylpeä.  (Perussuomalaiset 2011, 8.) 

Vuoden 2015 kielipoliittisessa ohjelmassaan Perussuomalaiset ottavat kantaa siihen, mikä 

heidän mukaansa tämän identiteetin määrittää. Suomen kielen todetaan olevan ”suomalaisen 

identiteetin perusta” (Perussuomalaiset 2015). Suomen kieltä on tuettava, sillä se 

toimii ”suomalaista yhteiskuntaa koossapitävänä ja kansalaisia yhdistävänä tekijänä” ja 

kaksikielisestä Suomesta tulisi pyrkiä kohti monikielistä Suomea. Ruotsin kieltä tai 

ruotsinkielistä kulttuuria sen sijaan ei katsota oleelliseksi osaksi suomalaista 

identiteettiä: ”Suomenkielinen suomalainen voi olla identiteetiltään osa yhteiskuntaa ja sen 

rakentajana ilman, että siihen kuuluu ruotsin kieli tai ruotsinkielinen kulttuuri”. 

(Perussuomalaiset 2015.) Huolimatta historiallisista yhteyksistä Suomen ja Ruotsin välillä 

ei ruotsin kieli itsessään ole arvo tai osa suomalaista identiteettiä. Pikemminkin ruotsin 

kielen opetus nähdään osana ulkopuolisen tahon määrittelemää mallia siitä, mikä kuuluu 

suomalaiseen identiteettiin: ”Perussuomalaiset eivät hyväksy, että suomalaisten identiteetin 

määrittelevät ulkopuoliset tahot” (Perussuomalaiset 2015).  
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Tämän kaltainen näkemys löytyi jo 1800-luvun fennomaaniselta liikkeeltä, joka katsoi, että 

ruotsinkielinen eliitti sorti toimillaan suomenkielistä rahvasta. Eliitin nähtiin 

olevan ”epäkansallinen”, ”itsekäs” ja ”vieraantunut” (Railo & Vares 2011 19). 

Suomenkieliset eivät myöskään ole ruotsia äidinkielenään puhuvien suhteen yhdenvertaisia 

Perussuomalaisten mukaan. Ruotsinkieliset hyötyvät ohjelman mukaan enemmän suomen 

kielen opiskelusta, kuin mitä suomenkieliset hyötyvät ruotsin opiskelusta. Valtion pitäisi 

siksi perussuomalaisten mukaan ryhtyä toimiin ”suomenkielisten tarpeiden huomioimiseksi 

ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi”. (Perussuomalaiset 2015.) 

Suomen Perussuomalaiset näkevät ”itsenäisenä kansakunta” olevan kuitenkin ”verrattain 

nuori” (Perussuomalaiset 2011, 9). Suomen ”kulttuuriperintö” sen sijaan ulottuu kauas 

menneisyyteen, vaikka esimerkiksi ”suomen kielellinen kulttuuri nousi kukoistukseen vasta 

1800-luvulla kansallisuusaatteen myötä”. Tämä verrattain nuori kulttuuri on kuitenkin 

Perussuomalaisten (2011, 9) mukaan ”suuri vahvuus”, sillä sen myötä suomenkieliseen 

kulttuuriin on päätynyt ”modernimpia aineksia” kuin useisiin muihin varhaisempiin 

kielellisiin kulttuureihin.   

Kokonaisuutena Suomen historian Perussuomalaiset näkevät menestystarinana. 

Perussuomalaiset (2011, 9) kirjoittavat, kuinka historian tunneilla tulisi 

korostaa ”suomalaista ihmettä”. Tarinaa siitä, miten ”köyhä ja syrjäinen maa nousi koko 

maailman tunnustamaksi edistyksen ja vaurauden kansakunnaksi.” Myös itsenäisyyden 

merkitystä ”suomalaiselle menestystarinalle” halutaan korostaa. Erityisesti sitä, miten 

itsenäisyys kyettiin sodissa, ”joista selviytyminen oli sekin jo yksistään ihmeellistä”, 

säilyttämään. Suomi myös itsessään on Perussuomalaisten mukaan jopa ”koko 

maapallomme ihmeellisimpiä saavutuksia”. Vaikka pienenä kansana suomalaisilla on ”aina 

ollut paljon opittavaa maailmalta”, on myös maailmalla ”opittavaa meiltä”. 

(Perussuomalaiset 2011, 9.) 

Perussuomalaiset kutsuvat kansakuntien hallinnoimia alueita tekstissään 

myös ”kulttuuripiireiksi”: 

Kulttuuripiirin korostaminen takaa suojan myös heikoimmille kansalaisille, 

sillä kansallismielisyyteen kuuluu yksilön ainutkertaisuuden tunnustaminen 

toisin kuin ylikansallisuutta korostavassa politiikassa, jossa yksilöt 

käytännössä pakotetaan liikkumaan valtioiden rajojen yli. (Perussuomalaiset 

2011, 7.) 
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Kulttuuripiirit ovat lainauksen perusteella selvästi rajallisia tiloja ja jonkinasteinen yhteys 

kansoihin on nähtävissä. Lainauksesta päätellen myös valtiolliset rajat vastaavat usein 

kulttuurillisia ja kansallisia rajoja; ylikansallisuutta korostava politiikka pakottaa yksilöt 

liikkumaan valtioiden rajojen yli. 

Perussuomalaiset (2011, 6-7) ottavat kantaa ohjelmassaan myös populismiin. ”Populistiseen 

demokratiakäsitykseen” uskoen Perussuomalaiset katsovat, että kansalaiset haluavat 

edustajikseen henkilöitä, jotka jakavat heidän kanssaan näkemykset ja mielipiteet. 

Populistinen demokratia on vastakkainen ”elitistisen eli byrokraattisen 

demokratiakäsityksen” kanssa. Se painottaa Perussuomalaisten mukaan byrokraattista 

asiantuntijuutta vallanlähteenä. Populismi ei Perussuomalaisten mukaan 

ole ”yleismaailmallinen aate”, ”vaan se on aina sidonnainen kulttuuriin ja 

kansanluonteeseen”. Jo puolueen nimestä tulisi olla selvää, että Perussuomalaisten 

politiikka ”perustuu Suomen historiaan ja suomalaiseen kulttuuriin”. Kansan rooli 

päätöksenteossa on korostetun suuri vaaliohjelmassa. Kansan katsotaan kykenevän 

tekemään parempia päätöksiä kuin kansasta vieraantuneen ”eliitin”. Jo vaaliohjelman 

alaotsikko Suomalaiselle sopivin kuvaa tätä käsitystä omalta osaltaan. (Perussuomalaiset 

2011.) 

Perussuomalaisten näkemys kansakunnista, kulttuurista ja näille kuuluvista 

kansallisvaltioista ja alueista ei ole mitenkään tavaton. Vastaavanlaisia etnisiä rajoja 

olettavia teorioita on historiassa ollut useita. Vanhan, aikoinaan varsin suositun teorian 

mukaan maantieteellinen ja yhteiskunnallinen isolaatio oli kriittinen tekijä kulttuurillisen 

moninaisuuden säilyttämiseksi. Ongelmana teorioissa on kuitenkin ollut se, että 

kulttuuripiirien rajojen sijoittaminen tarkasti on ollut usein hankalaa, kuten aiemmin 

esimerkiksi saksalaisuuden määrittelyn yhteydessä kirjoitin. Jos taas uskomme uudempia, 

kilpailevia teorioita, niin kulttuurien rajat vaikuttaisivat säilyvän, vaikka ihmiset liikkuisivat 

rajojen yli. Etnisten rajojen säilyminen ei täten välttämättä edellyttäisi kulttuurista isolaatiota, 

vaan sosiaalinen kanssakäyminen eri ryhmien välillä saattaisi todellisuudessa jopa auttaa 

vahvistamaan etnistä identiteettiä. (Barth 1998, 9-10.)  
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4.2 Blogistien ja Suomen Sisun käsitykset kulttuureista ja kansoista 

 

Suomen Sisu kirjoittaa Periaateohjelmassaan 2006, kuinka yhteiskunnalliset vaikuttajat 

ovat pyrkineet luomaan kuvan kulttuurista kansan elämästä irrallisena osana. Tätä kulttuurin 

osa-aluetta kansan on ”erikseen mentävä kokemaan”. Suomen Sisun mukaan kulttuuri on 

todellisuudessa jotain enemmän ja se on ”läsnä jokapäiväisessä elämässämme, tavoissamme 

ja arvoissamme”. Irrottamalla kulttuurin omaksi erilliseksi kokonaisuudekseen tulee myös 

sen tuhoaminen helpoksi, kun kansa, josta se irtaantuu, ei sitä enää tunne omakseen. 

(Suomen Sisu 2006.) 

 Kulttuurilla on Suomen Sisun mukaan myös ”kansansielua” sekä kansalaisten käsitystä 

omasta yhteisöstään muokkaava luonne, joka edesauttaa samalla identiteetin luomisessa ja 

kansallisen solidaarisuuden ylläpitämisessä. Kansa nähdään yhtenä kokonaisuutena ja 

toimijana, jolle voidaan jopa kuvitella oma ”sielu”.  Kansalla voidaan näin katsoa olevan 

eräänlainen kollektiivinen henki tai oma tahto. Kulttuuri taas nähdään kansan ulkopuolisena 

toimijana, joka muovaa tämän kansan ymmärrystä itsestään ja maailmasta. (Suomen Sisu 

2006.) 

Suomen Sisu ja Perussuomalaiset näyttävät mieltävän kulttuurin laajempana käsitteenä kuin 

esimerkiksi vain taiteina ja muihin suppeaan käsitykseen kulttuurista liittyvinä aiheina. Se 

selvästi kytkeytyy käsitteenä kansakuntiin, sivilisaatioihin ja kansojen ja etnisyyden 

rajaamiin ja määrittämiin alueisiin.  

Olli Immonen antaa pitkähkön kuvauksen omista käsityksistään kulttuuria koskien omassa 

blogissaan. Lokakuussa 2014 kirjoitetussa päivityksessä Suomalaisesta 

kansallisidentiteetistä (Immonen I) Immonen käsittelee perinpohjaisesti näkemyksiään siitä, 

mikä muodostaa kansallisen identiteetin. Kulttuuri ja sen ”syvärakenteet” ovat Immosen 

mukaan osa kansallisen identiteetin tärkeitä tekijöitä etnisyyden ja kielen ohella. Immonen 

lainaa Yrjö Niiniluodon teosta Mitä on olla suomalainen (1957):  

Kansalla, rodulla on ankkureita, jotka kiinnittävät sen menneisyyteen, 

alkuperäänsä: on muinaistieto ja kieli, ruumiillinen ja henkinen rakenne, usein 

uskontokin. Nämä ankkurit ovat heitetyt niin syvään, ettemme enää saa selville, 

missä ne ovat kiinni. Me tiedämme kuitenkin, että ne pitävät ja määräävät 

kulkuamme, emmekä ole tuuliajolla. (Immonen I.) 
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Immonen itse myötäilee näitä ajatuksia ja toteaa, että kansamme ja kulttuurimme ”juuret”, 

keskeiset arvo, uskomukset ja käyttäytymistavat vaikuttavat kulttuurissamme vielä tänäkin 

päivänä, osana ”historiallista ja ylisukupolvista jatkumoa” (Immonen I). Näiden 

ymmärtäminen olisi Immosen mukaan tärkeää, jos haluamme ymmärtää suomalaista 

kansallisidentiteettiä. Immonen (Immonen I) kirjoittaa, ettei tätä kansallisidentiteettiä voi 

myöskään redusoida vain esineellisiksi asioiksi kuten ”lipuiksi ja leijonakoruiksi”, sillä 

käsite on Immosen mukaan paljon kattavampi. Immonen kirjoittaa, kuinka häntä huvitti se, 

kun ”Finland Redesign” -hankkeen vetäjät pyysivät häntä kommentoimaan hanketta 

suunnitella Suomelle uusi kansallisidentiteetti. Hankkeen vetäjien mielestä Suomen 

tunnetuimmat symbolit kuten leijona ja lippu olivat ”kärsineet äärioikeistolaisten ryhmien 

ideologiasta, jolloin niitä eivät voi enää käyttää peruskansalaiset ilmentääkseen ylpeyttään 

ja identiteettiään omasta rakkaasta maastaan Suomesta.” (Immonen I.) 

Myös Suomen Sisu (Suomen Sisu 2016) on kiinnittänyt tähän kyseiseen asiaan huomiota: 

tämän Finland Redesignin kaltaisten hankkeiden (joiden Suomen Sisu toteaa 

pyrkivän ”hämärtämään tai laventamaan suomalaisuuteen usein liitettyjä määritelmiä 

monikulttuurisen kehityksen nimissä”) vuoksi Suomen Sisu katsoo, että suomalaisuuden 

määritelmää on syytä tarkentaa ”siihen liittyvien epäselvyyksien vuoksi”. Tämän takia Sisu 

tarjoaa suomalaisuudelle oman määritelmänsä tekstissään Suomalaisuuden määritelmä 

(2016). Suomalaisuus on järjestön mukaan: 

Suuri kokonaisuus, joka käsittää niin suomalaisen väestön, suomen kielen, 

suomalaisen ryhmäidentiteetin, suomalaisen kulttuurin kuin myös sen, miten 

suomalaisuuden ulkopuoliset tahot ovat aikojen saatossa pyrkineet 

määrittelemään meitä. (Suomen Sisu 2016.) 

Suomen Sisu kertoo suomalaisuuden tarkan määritelmän olevan kuitenkin hankalasti 

määriteltävissä, mikäli ”jokaista osaa ei ensin määritellä itsenäisenä ominaisuutena”, ”sillä 

jokainen suomalainen edustaa osittain uniikkia kuvaa suomalaisuudesta ja siihen liitettävistä 

ominaisuuksista” (Suomen Sisu 2016). Tämän vuoksi Suomen Sisun tavoitteena ei heidän 

mukaansa olekaan antaa tarkkaa määritelmää suomalaisuudesta. Tästä huolimatta 

suomalaisuuden osia voidaan määritellä, ja esimerkiksi ”suomalainen väestö” on Suomen 

Sisun mukaan ”suhteellisen tarkasti määriteltävissä”. Suomalainen kansa koostuu Suomen 

Sisun mukaan pääasiallisesti ”niiden ihmisryhmien jälkeläisistä, jotka muuttivat alueelle 

esihistoriallisena aikana”. Koska Suomen Sisun mukaan kansat eivät alueella ole suuremmin 

sekoittuneet eri heimoista ja hallitsijoista huolimatta, on vuosituhansien eristyneisyys 

johtanut ”suomalaisen perimän ainutlaatuisuuteen” Euroopassa. (Suomen Sisu 2016.) 



46 
 

Suomalaisen kansan määritelmä on näin Suomen Sisulle hyvin geneettinen käsite ja pohjaa 

pitkälti oletettuun, jaettuun biologiseen perimään. 

Toisena merkittävänä tekijänä sekä ”uniikkina ominaisuutena” näkee Suomen Sisu suomen 

kielen. Suomen kielen Suomen Sisu katsoo olevan ”yksi vanhimmista edelleen puhutuista 

kielistä”, ja kuten kaikki muutkin kielet, on se Suomen Sisun mukaan kehittynyt kansan 

omaan tarpeeseen ja näin muodostunut suomalaisille luontaisimmaksi väyläksi itsensä 

ilmaisuun. (Suomen Sisu 2016.) 

Immonen (Immonen I) katsoo suomen kielen ja sen juurien löytyvän kaukaa historiasta, 

ajalta ennen kirjoitettua kieltä. Kansallisvaltioiden kehityksen Immonen katsoo myös 

alkaneen jo ennen kansallisuusaatteen aikaa 1700-luvulla. Sen mukana jokainen kansa ja 

kulttuuri sai oikeuden olemassaoloon ja itsensä hallitsemiseen, mikä johti lopulta 

kansallisten valtioiden perustamiseen. Suomessa Immosen mukaan kansallisuusaatteesta tuli 

merkittävin poliittinen aate 1800-luvulla. Sen perustana oli maassamme kansallisesti, 

kulttuurisesti ja kielellisesti yhtenäinen väestö. Kuitenkin identiteetti ja tietoisuus omasta 

itsestään ja kansainyhteisöstä on suomalaisilla Immosen mukaan ollut jo ennen 1800-lukua 

ja kansallisuusaatteen nousua. (Immonen I.) 

Myös Suomen Sisun Periaateohjelmassa 2006 on varattu oma lukunsa suomen kielelle. 

Periaateohjelmassa todetaan, että äidinkieli on yksilön tärkein henkinen voimavara, jonka 

avulla yksilö ajattelee ja jäsentää maailmankuvaansa. Kieli on näin Sisulle työkalu maailman 

ymmärtämiseksi, mutta toisaalta Suomen Sisu näkee kielessä myös uhkakuvan: Jos 

äidinkieltä pirstotaan uusin termein ja kaksoiskäsittein, tämä ”murskaa yksilön kyvyn 

muodostaa omia itsenäisiä ajatuksiaan ja orwellmaisesti riistää yksilöltä ajatuksenvapauden” 

(Suomen Sisu 2006). Hallitseva eliitti voi pyrkiä, ja Suomen Sisun mukaan on myös näin 

tehnyt, muovaamaan sanojen merkityksiä niin, että normaalien sanojen käyttäminen on tullut 

miltei rikolliseksi ja luonut uusia sanoja laillista ajattelua varten: ”Sanamagiaa ja savuverhoa, 

jolla halutaan poistaa ongelmat kriittisen keskustelun piiristä”. (Suomen Sisu 2006.) Näin 

melkein kuin taikuuden keinoin eliitti on kyennyt vaikuttamaan julkisesti hyväksyttävään 

keskusteluun, estäen kielen luonnollisen kehittymisen. Näin kulttuuri on Suomen Sisun 

mukaan selvästi muovattavissa oleva kokonaisuus. 

Tutkija Montserrat Guibernau kirjoittaa kirjassaan The Identity of Nation (2007, 15), kuinka 

tällainen ”instrumentalistinen” näkemys kulttuurin muokattavuudesta on vastakkainen 
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perennialismin 13  kanssa. Instrumentalistit katsovat, että kulttuuri on etenkin eliitin 

muovattavissa ja manipuloitavissa. Kulttuurin kautta eliitti saa tukea tavoitteilleen ja se 

toimiikin eräänlaisena yhteiskuntaa koossa pitävänä ”liimana”. (Guibernau 2007, 15.) 

Immonen (Immonen I) kirjoittaa 1800-luvun Suomeen liittyen:  

Jo tuohon aikaan ymmärrettiin, että kansalliselle identiteetille tärkeää on 

kansallinen yhtenäisyys, jolloin identiteetin tuli pohjautua kansan 

historiallisiin juuriin, omaan kirjakieleen ja kansan yhteisesti jakamiin 

perusarvoihin. (Immonen I.)  

Erityiseen asemaan aikakaudelta Immonen nostaa Johan Vilhelm Snellmannin (1806 – 

1881): ”1800-luvun kansallismielisten ajattelijoiden, kuten kansankokoaja Johan Vilhelm 

Snellmanin mukaan pyrkimys kansalliseen yhtenäisyyteen ilmeni kaikkialla historiassa” 

(Immonen I). Immonen katsoo, että kansan juuret ja ylisukupolvisen jatkumon merkitys 

olivat tiedossa jo Snellmanilla. Snellman ja hänen hengenheimolaisensa tekivät Immosen 

mukaan töitä esimerkiksi kansallisidentiteetin vahvistamiseksi, muun muassa panostamalla 

koulutukseen sekä nostamalla suomalaisuuden kysymyksen yhteiskunnallisen keskustelun 

keskiöön. ”Oleellisena osana tähän kuuluivat Suomen kansan historian kokoaminen yhteen, 

yhteisen kielen ja perinteiden pohjalta ponnistavan kulttuurin elinvoiman lisääminen sekä 

kansan sivistyksen ja itsetunnon vahvistaminen”. (Immonen I.) Kansallisen yhtenäisyyden 

Immonen näkee johtavan siihen, että ”pienetkin valtiot otetaan politiikassa vakavasti”, kuin 

myös edellytyksenä sille, että kansakunta pystyy menestyksekkäästi 

toimimaan ”ihmiskunnan hyväksi” (Immonen I). 

Snellmannin Immonen (Immonen II) katsoo toteuttaneen samaa ajattelua kuin mitä 

saksalaisessa filosofiassa esimerkiksi von Herder ja Hegel toteuttivat. Tämän saksalaisen 

                                                           
13  Perennialismi on modernismin ohella toinen kahdesta kilpailevasta koulukunnasta, jotka ovat 

pyrkineet määrittelemään kansakuntaa konseptina. Perennialismi mieltää kansakunnat ikiaikaisiksi, 

sekä kuvittelee niille historian, joka ulottuu vuosisatojen, ellei jopa tuhansien vuosien taakse 

menneisyyteen. Kansakunnan jäsenet jakavat tämän yhteisen historian ja periytyvät yhteisistä esi-

isistä. (Smith 2003, 22.) Perennialisteille kansakunta on myös ”juurtuneena” (’rooted’) aikaan ja 

paikkaan, eikä sitä voi tästä historiallisesta kotimaasta erottaa. Kansakunta nähdään erityisesti kansan 

omana yhteisönä, joka vastaa kansan tarpeisiin ja pyrkimyksiin. Kansakuntaan kuuluminen taas 

tarkoittaa, että henkilö omaa joitain tiettyjä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat kansakunnan 

jäsenyyden. (Smith 2003, 22.) 

Kilpaileva, uudempi koulukunta modernismi sen sijaan näkee kansakunnan uuden ajan luomuksena 

ja keksittynä konseptina. Ennen kuin konsepti keksittiin, ei sitä modernistien mukaan edes ollut 

olemassa. Lakeihin ja alueeseen perustuvan kansakunnan tietoinen rakentaminen ja sen jäsenten 

mielipiteiden ja näkemysten muokkaaminen eliitin tarpeita vastaavaksi on myös modernismille 

miellettävä piirre. (Smith 2003, 22-23.) 
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filosofian Immonen katsoo synnyttäneen kieltä, kulttuuria, uskontoa ja yhteisesti koetun 

historian merkitystä korostavan ajatuksen kansakunnasta. ”Kansan hengen” nähtiin tulevan 

ilmi etenkin sen kielessä ja runoudessa. Vallankumouksen jälkeisen Ranskan Immonen taas 

kertoo toimineen lähtölaukauksena ajatukselle sitä, että kansallismielisyys on ollut yksi 

ihmiskunnan tärkeimmistä aatteista:  

Vuoden 1789 vallankumouksen jälkeisessä Ranskassa yhteisenä tavoitteena 

oli tasa-arvoisten ja vapaiden kansalaisten kansakunta. Suurin piirtein noista 

ajoista lähtien kansallismielisyys on ollut ihmiskunnan ja sen edistysmielisten 

voimien yksi tärkeimmistä aatteista. Kansallismielisyys on ollut ennen kaikkea 

suuri vapausaate, kun kansat, joita aiemmin sorrettiin, ryhtyivät taistelemaan 

oman itsemääräämisoikeutensa puolesta. Kansallismielisyydessä kiteytyi 

ajatus siitä, että jokaisella kansalla on oltava oikeus olemassaoloon ja itsensä 

hallitsemiseen. (Immonen II.) 

Tässä on kuitenkin huomioitava se, ettei Immonen (Immonen I) pidä esimerkiksi 

suomalaisuutta keksittynä konseptina, jonka eliitti olisi ainoastaan tuonut kansalle. Se oli 

olemassa jo ennen kuin se ”herätettiin henkiin”. Kuten Immonen itse kirjoittaa:  

Voidaankin sanoa, että suomalaiskansallinen identiteetti herätettiin henkiin 

sivistyneistön toimesta, mutta kuitenkin muodostettiin alhaalta ylöspäin 

tavallisen kansan uskomuksiin, toiveisiin ja tarpeisiin nojautuen. (Immonen I.) 

Suomen Sisun (Suomen Sisu 2016) mukaan kieli ja syntyperä eivät kuitenkaan anna kattavaa 

kuvaa suomalaisuudesta, vaan ne ovat sille pikemminkin ”suhteellisen karkeita reunaehtoja”. 

Niiden lisäksi tarvitaan ”tunne suomalaisuudesta”. Tämä tunne on Suomen Sisun mukaan 

huomattavasti myöhäisempi ilmiö kuin Suomen kansa. Suomen kansan Sisu katsoo olevan 

vuosituhansia vanha, mutta tunne suomalaisuudesta ja ryhmäidentiteetistä syntyi kuitenkin 

vasta 1800-luvulla kansallisen heräämisen myötä. Nämä kansallisen heräämisen yhteen 

sitomat ”yksittäiset ihanteet, arvot ja ominaisuudet” oli kuitenkin jo vuosisatojen ajan Sisun 

mukaan yhdistetty suomalaiseen kansaan; ”Kyseinen identiteetti ei syntynyt tyhjän päälle, 

vaan sillä oli takanaan hyvin yhtenäinen kansakunta.” (Suomen Sisu 2016.) 

Myös Immonen kirjoittaa samasta identiteetin teemasta. Kansallisen identiteetin on 

Immosen (Immonen I) mukaan oltava tosiasioihin perustuva ja se on samalla 

rakennettava ”kulttuurisesti kestävälle pohjalle”. Kansallista identiteettiä ei voida 

vain ”keksiä” tai sanella ulkoa käsin uusiksi. Immosen mukaan esimerkiksi 

suomalaiskansallinen identiteetti ei olisi ikinä kyennyt keräämään laajaa kannatusta kansan 

keskuudessa, ellei se olisi perustunut tosiasiallisiin ilmiöihin. ”Kansallisella heräämisellä ja 

siihen vaikuttaneilla henkilöillä ei ollut kykyä luoda kansakuntaa tyhjästä, eikä kansallinen 
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herääminen ollut luomisen väline.” (Immonen I.) Kansallinen identiteetti pohjautuu näin 

ollen Immosen aiemmin mainitsemiin ”kansan juuriin” ja ylisukupolviseen jatkumoon. 

Immonen jopa suoraan toteaa, etteivät kansakunnat ole kuvittelun tuotetta. Tekstissään 

Kansallismielisyyden oppitunti ministeri Orpolle (Immonen II) Immonen kutsuu 

kansoja ”ihmiskunnan historian perusyksiköiksi”, näin kuvaten sitä merkittävää roolia, 

jonka hän kansoille mieltää. 

Yrjö Niiniluotoa siteeratessaan Immonen mainitsi ”ylisukupolvisen jatkumon” (Immonen I). 

Termi on hyvin mielenkiintoinen sen sisältämän ajan ulottuvuuden vuoksi. Voisi olettaa, että 

tällä jatkumolla Immonen viittaa esivanhempiimme ja heidän jälkeensä jättämään 

kulttuuriseen (ja miksei myös geneettiseen) perintöön. Suomen Sisulle tämä 

ylisukupolvisuus on kuitenkin jatkuvampaa. Periaateohjelma 2006 toteaa 

seuraavaa: ”Kansallismielisyyden perustan muodostaa oman paikkamme ymmärtäminen 

yhtenä lenkkinä aina ensimmäisistä esivanhemmista viimeisimpään jälkeläisten jälkeläiseen 

asti” (Suomen Sisu 2006). Tämä ylikansallinen perintö on siis todella jotain, mikä ei rajoitu 

vain viimeisempien sukupolvien muistoon, vaan jotain, mikä ulottuu ajassa evoluution 

alkuhetkiin asti – mutta myös tulevaisuuteen, viimeiseen ihmiseen saakka. Suomen Sisun 

periaateohjelman mukaan nykyinen, esivanhempiemme vuosituhansien aikana tekemä työ 

ja luoma kulttuuri tulisi pyrkiä pitämään ennallaan ja sen perintö pitäisi siirtää 

lapsillemme ”antamatta lyhytnäköisten mielijohteidemme muuttaa sitä pysyvästi” (Suomen 

Sisu 2006). 

Kansallinen identiteetti on Immosen mukaan myös suorassa yhteydessä ja merkittävä osa 

henkilökohtaista identiteettiä (Immonen I). Tämän tulkitsen tarkoittavan samoja asioita, kuin 

mistä Suomen Sisu kirjoittaa Suomalaisuuden määritelmässään: 

Tunne suomalaisuudesta pitää sisällään paljon toisistaan poikkeavia 

ominaisuuksia, sillä ihmisen identiteettiin vaikuttaa suomalaisuuden lisäksi 

moni muukin identiteetti. Näitä ovat esimerkiksi koulutustausta, sukuhistoria 

ja kotiseutuun sisältyvä paikallisidentiteetti, sukupuoli, persoona, 

elämäntilanne ja niin edelleen. Tunne suomalaisuudesta on suomalaisten 

yksilöiden mosaiikki, joka pitää sisällään niin yhteisiä, kuin myös toisistaan 

poikkeavia henkilökohtaisia kokemuksia. (Suomen Sisu 2016.) 

Suomalaisuus on Suomen Sisulle näin ollen hyvin henkilökohtainen käsite ja se vaihtelee eri 

henkilöiden kesken, riippuen heidän henkilökohtaisesta historiastaan (koulutustausta, 

sukuhistoria), ominaisuuksistaan (sukupuoli, persoona) mutta lisäksi myös heidän 

henkilökohtaisista mielipiteistään: ”Jonkun toisen mielestä suomalaisuus on mielentila, 
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jonka perusteella suomalainen ei pelkää vieraita vaikutteita, mutta haluaa omaksua ne omaa 

tahtiaan ja omalla tavallaan, muovata ne itsensä näköisiksi”.  (Suomen Sisu 2016) 

Näitä syväkulttuurin jälkiä ei Immosen mukaan ole helppo myöskään hävittää, sillä ne ovat 

juurtuneet ihmisiin syvälle. ”Kansallisuusaate”, joka rakentuu itsenäisyyden, vapauden, 

alueellisen koskemattomuuden sekä oman kielen oikeuden pohjalle, on ollut ”vahvin 

kansallista identiteettiä varjelevista tekijöistä”. (Immonen I.) 

Halla-aho kertoo blogissaan (Halla-aho IV), kuinka hänelle kansallismielisyyden käsitettä 

selvensi suuresti seuraava Eugen Schaumanin (jota Halla-Aho kutsuu erittäin 

korkeatasoiseksi ihmiseksi ja joka Halla-Ahon sanoin: ”tarjoaa viiteryhmän, johon haluan 

identifioitua”) kuvaus: 

Vapaus on itse oma päämääränsä. Tietyin ja varsin pienin rajoituksin se on 

jokaisen ihmisen luovuttamaton etuoikeus, jota ei mikään ulkonainen mahti 

voi häneltä riistää. Ihmisellä ei ole oikeutta luopua siitä omalta osaltaan, vielä 

vähemmän lastensa puolesta. Vapaus on itsekunnioituksen perusta, ja ilman 

sitä suuri oppi ihmisen siveellisestä vastuusta olisi pelkkää valhetta ja petosta. 

Vapaus on pyhä asia ja vapaudenrakkaus sydämeemme syvään juurtunut 

luonnonvietti. Rakastatko maatasi? Hyvä, pidä mielessäsi Ibsenin sanat: 

'Vaikka antaisit kaiken, mutta et elämääsi, et ole antanut mitään'. (Halla-aho 

IV.) 

Kansallismielisyys linkittyy Halla-Ahon mielestä vahvasti vapauden arvostukseen, ja jopa 

sen puolesta uhrautumiseen. Halla-Aho kirjoittaa, kuinka Schauman edustaa ”sellaista 

tietoisuuden, aatteellisuuden, pyyteettömyyden, nöyryyden ja vakaumuksen tasoa, joka 

isänmaallisen ihmisen olisi asetettava johtotähdekseen”. (Halla-aho IV.) Eugen Schauman 

muistetaan Suomen historiasta etenkin siitä, kun tämä ampui Suomen kenraalikuvernööri 

Bobrikovin vuonna 1904, näin suorittaen mahdollisesti Suomen historian kuuluisimman 

poliittisen murhan, jota esimerkiksi pääministeri Matti Vanhanen (Aittokoski 2004) 

kutsui ”puhtaaksi poliittiseksi terroriteoksi”. Pian murhan jälkeen Schauman ampui myös 

itsensä. 

Suomen Sisu lopulta tiivistää suomalaisuuden seuraavasti Suomalaisuuden 

määritelmässään (2016):  

Suomen Sisun näkökulmasta suomalaisuus käsittää siten suomalaisen kansan 

historian, nykyhetken ja tulevaisuuden. Suomalaisuus ei ole mikään 

tuotemerkki tai käyttöjärjestelmä, jota voidaan vapaasti muovata 

viranomaispäätöksien tai rahan avulla. Suomalaisuutta ei voida 

uudelleenmääritellä, sitä voidaan ainoastaan ylläpitää ja kehittää, tai se voidaan 

syrjäyttää. (Suomen Sisu 2016.) 
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Suomalaisuus näyttäisi olevan pohjimmiltaan aineistossani jotain, joka on ja säilyy ajasta 

riippumatta suhteellisen muuttumattomana. Suuret muutokset sen perimmäisessä luonteessa 

eivät ole mahdollisia, mutta suomalaisuutta voidaan tästä huolimatta uhata. Se voidaan jopa 

syrjäyttää tai kokonaan tuhota. Tällöin suomalaisuus on esimerkiksi muuttunut joksikin 

täysin tunnistamattomaksi suomalaisuuden muodoksi, jota ei suomalaisuutena enää 

kirjoittajien mukaan voisi pitää. Suomalaisuuden voi Suomen Sisun mukaan myös käsittää 

asiantilana tai asenteena, ”joka ohjaa tulevia sukupolvia samalla tavoin kuin se on antanut 

voimaa ja sitkeyttä meitä edeltäneille sukupolville”, mutta suomalaisuus on samanaikaisesti 

myös mielentila: ”virittäytyminen samalle taajuudelle silloin, kun suomalainen yhteisö on 

kollektiivisesti uhattuna” (Suomen Sisu 2016). Yksi suurimpia näistä suomalaisuutta 

uhkaavista kokonaisuuksista aineistossani on monikulttuurisuus, sekä siihen läheisesti 

nivoutuvat maahanmuutto ja maahanmuuttajat. 
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5. VIERAAT KULTTUURIT JA MONIKULTTURISMI 

 

Aiemmin luvussa 4.1 käsittelemieni aiheiden lisäksi Perussuomalaisten vaaliohjelma 2011 

kertoo suomalaisen identiteetin, omaleimaisuuden ja itsenäisyyden menettämistä. Se voi 

tapahtua Perussuomalaisten mukaan ”kuin varkain; se ei vaadi kuin välinpitämättömyyttä ja 

toimettomuutta” (Perussuomalaiset 2011). Perussuomalaiset eivät puolueena näytä katsovan, 

että suomalaisuutta oltaisiin järjestelmällisesti tuhoamassa. Sen sijaan se saattaa helposti 

tuhoutua, jos sen säilyttämiseen ei erityisesti panosteta. Toisaalta Perussuomalaiset 

kirjoittavat vaaliohjelmassaan myös ”poliittisen eliitin” pyrkimyksistä ruokkia 

kansalaisten ”materiakeskeisiä tarpeita” ja kuinka tämä eliitti on saattanut Euroopan ”kuilun 

partaalle”. Eliitin omat harvainvaltaiset pyrkimykset ”kohti entistäkin elitistisempää ja 

eriarvoisempaa yhteiskuntaa” ovat johtaneet samalla myös kansalaisten kasvaneeseen 

kriittisyyteen. (Perussuomalaiset 2011, 6-7.) Monikulttuurisuutta Perussuomalaiset eivät sen 

sijaan näe vastakohtana kansalliselle identiteetille, eikä niitä pitäisi nähdä toistensa 

kilpailijoina:  

Monikultturisuudella ei voi korvata kansallista identiteettiä, eikä näitä pidä 

ajatellakaan toistensa kilpailijoina. Monikulttuurisuus ei ole kansallisen 

identiteetin vastakohta, vaan erilaisten kansallisten identiteettien – siis tapojen, 

kielten, kulttuurien, jne. – kohtaamista. (Perussuomalaiset 2011, 8.) 

Monikulttuurisuuden tai monikultturismin voidaan katsoa olevan teoria siitä, miten osa 

yhteiskuntaa tulisi järjestää. Rexin (1996) mukaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa 

pyrkimyksenä on valtio, missä julkista tilaa hallitsee yksi dominantti, hyväksytty kulttuuri, 

johon myös esimerkiksi lainsäädäntö ja hallinto perustuvat. Kuitenkin monikulttuurisessa 

yhteiskunnassa on mahdollista elää erilaisen kulttuurin tavoin (lain puitteissa) yksityisen 

puolella, ilman että siihen puututaan. (Rex 1996.) Monikulttuurisuudesta on tullut 

esimerkiksi pohjoismaissa se malli, jonka pohjalle maahanmuuttopolitiikka on pyritty 

rakentamaan ja jonka keinoin se on pyritty viime vuosikymmeninä järjestämään.  

Suomen perustuslaissa ei mainita monikulttuurisuutta itsenäisenä terminä, mutta pykälä 17, 

Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin toteaa Suomen kansalliskielten olevan suomi ja ruotsi. 

Samalla pykälä takaa jokaiselle oikeuden käyttää tuomioistuimessa ja muussa 

viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia. Lisäksi todetaan, 

että ”saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää 

ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan”. (Suomen perustuslaki 1999.) Näin Suomen 
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voidaan käytännössä tulkita lainsäädännöllisesti omaksuneen monikultturismin ja sen 

periaatteet.  

Pasi Saukkosen (Saukkonen 2013, 270) mukaan Suomea voisi pitää siitä erikoisena valtiona, 

että vaikka se monesti mielletään etnisesti ja kulttuurisesti moninaiseksi, on tästä huolimatta 

melko eksklusiivisella nationalismilla ollut tärkeä rooli kansakunnan rakentamisessa. 

Etnisestä moninaisuudesta huolimatta, kansallinen identiteetti on korostanut kansallista 

homogeenisuutta, pikemminkin kuin monimuotoisuutta.  

Aatteena monikultturismin voi katsoa saaneen alkunsa varsinaisena teoriana Kanadassa. 

1960-luvulla kanadalaiset tutkijat halusivat muodostaa uuden väestöpoliittisen strategian 

aiempien väestöjä assimiloivina pidettyjen mallien tilalle. Monikulttuurisuuden katsottiin 

tarjoavan vanhojen käytäntöjen tilalle mallin, joka samanaikaisesti tukisi yhteiskunnallista 

integroitumista ja laajentaisi yhteisöä, ihmisten oppiessa arvostamaan ja hyväksymään 

erilaisuutta. Tämän vuoksi monikultturismiin ja siihen kytkeytyvässä kirjallisuudessa on 

yleensä mukana myös eräänlainen normatiiviinen painotus. (Kivistö & Wahlbeck 2013, 2-

3.)  

Monikulttuuriin erityisesti perehtynyt filosofi Will Kymlicka (1995, 18–19) katsoo 

monikulttuurisuuden viittaavan etenkin kansakuntien ja etnisyyksien pohjalta syntyvään 

erilaisuuteen. Näin monikulttuurisuuden ulkopuolelle jätetään yleensä esimerkiksi sellaiset 

käsitteet, kuten esimerkiksi ”homokulttuuri” tai ”byrokratiakulttuuri”. Jos kulttuuriksi 

miellettäisiin kaikki tämänkaltainen etnisyyteen ja kansakuntiin pohjaamaton 

järjestäytyminen ja käyttäytyminen, voitaisiin jopa kaikkein homogeenisimmat valtiot nähdä 

monikulttuurisina. Johtuen kulttuurin määrittelyn vaikeudesta, Kymlicka (1995, 198) 

kirjoittaa, kuinka monikultturismin määritelmät vaihtelevat valtioiden välillä. Kanadassa 

monikultturismilla yleisimmin Kymlickan mukaan viitataan maahanmuuttajien oikeuteen 

ilmaista etnisyytensä ilman pelkoa ennakkoluuloista tai syrjinnästä; Euroopassa sillä 

Kymlickan mukaan usein viitataan kansallisten yhteisöjen keskenäiseen voiman jakoon ja 

Yhdysvalloissa siihen monesti liitetään myös marginalisoitujen yhteiskunnallisten 

ryhmittymien vaateita. 

Monikultturismi on kuitenkin samalla maahanmuutonvastustajien retoriikassa yleinen termi 

ja useimmiten se esitetään hyvin negatiivisena käsitteenä. Yleensä se tuodaan esille keinona 

tuhota itse kansa ja sen kulttuuri tai vähintään pyrkimyksenä purkaa ja muuttaa sen merkitys. 

(Pelinka 2013, 8.)  
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Immonen tarjoaa lyhyen historiikin monikultturismia koskien blogi-päivityksessään 

Monikulttuurinen painajainen (Immonen V) näin jo otsikoinnissaan ilmaisten negatiivisen 

mielipiteensä käsitettä koskien. Immonen aloittaa kertomalla, kuinka monikulttuurisuutta 

ensimmäistä kertaa kokeiltiin ja sovellettiin Kanadassa, ”jossa sen alkuperäisenä 

tarkoituksena oli sovittaa maan englantia ja ranskaa puhuvien asukkaiden välit rauhaisen 

yhteiselon turvaamiseksi”. Myöhemmin Kanada päätyi laajentamaan 

monikulttuurisuuspolitiikkaansa niin, että se tuli koskemaan myös maan ei-eurooppalaisia 

maahanmuuttajia ja samalla ”monikulttuurisuus nostettiin yhdeksi kanadalaisen identiteetin 

kulmakiveksi”. Kanadasta myöhemmin muodostui Immosen mukaan esikuva kaikille muille 

länsimaille ”kulttuurisena mosaiikkina, jossa jokainen kansanryhmä elää oman halunsa 

mukaan, mutta silti tuntee olevansa yhtä kanadalainen kuin kuka tahansa muukin”. 

(Immonen V.) 

 

 

5.1 Monikultturismi – kulttuurien vihollinen 

 

Jos siirrymme Hirvisaaren retoriikkaan (Hirvisaari XI) ja hänen käsitykseensä 

monikultturismista, katsoo hän monikultturismin olevan kulttuurien vihollinen. Se pyrkii 

Hirvisaaren mukaan sekoittamaan kulttuurit ja kansat, välittämättä niiden eroavaisuuksista, 

näin tuhoten aidon kulttuurien rikkauden:  

Suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus on mielestäni parhaimmillaan silloin, 

kun erilaiset kansat saavat pääosin asua erillään ja elää omissa ja 

omaleimaisissa yhteiskunnissaan eivätkä toisiinsa liiaksi sekoittuneina. 

Sellainen on mielestäni aitoa kulttuurien rikkautta, jonka tosin juuri 

monikultturismi haluaa tuhota. Jokseenkin paradoksaalista. (Hirvisaari XI.)  

Toisessa artikkelissaan 7. Hallitus syyllistyy kansanmurhaan (Hirvisaari III) Hirvisaari 

esittää monikulttuurisuuden surma-aseena, joka tappaa niin Suomen kuin suomalaisuuden:  

Surma-aseeksi on valittu muun muassa monikulttuurisuus. Törkeillä valheilla 

“kansainvälisyydestä”, “auttamisesta” ja – mikä naurettavinta – ”suomalaisen 

työn pelastamisesta” kansalaisia suoraan sanottuna sumutetaan uskomaan, että 

heidän oma kuolemansa on Suomen ainoa vaihtoehto. ”Kansallisvaltioiden 

aika on ohi”. (Hirvisaari III.) 
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Tämä murha, jonka ”globalisaatio ja monikulttuuri-ideologia” tekevät, rinnastuu Hirvisaaren 

mukaan suoraan kansanmurhaan. Wikipediasta löytämänsä kansanmurhan määritelmän14 

avulla Hirvisaari perustelee, kuinka etnisen suomalaisuuden ja suomen kielen tuhoutuessa 

kyseessä on kansanmurha: ”Globalisaatio ja monikulttuuri-ideologia tekevät juuri sen, miten 

Wikipedia kansanmurhan määrittelee…” (Hirvisaari III). Kansanmurhan määritelmä 

muuttuu näin Hirvisaarella salavihkaa siten, että itse ryhmää ei tarvitse enää 

järjestelmällisesti tuhota, riittää, kun ryhmän kulttuuri tuhotaan, jolloin Hirvisaaren 

näkemyksen mukaan myös itse ryhmä tuhoutuu sen identiteetin hävitessä. Kansan 

olemassaolo edellyttää näin ollen Hirvisaaren mielessä ainutlaatuista kulttuuria. 

Tämänkaltainen kansanmurha, ”genocide” tai ”ethnocide”, on yksi niistä näkemyksistä, joka 

löytyy myös laajemmasta viitekehyksestä ja on nähtävissä Nouvelle Droiten seuraajien ja 

kannattajien ajattelussa ympäri Eurooppaa. Liberalismia, sosialismia, maahanmuuttoa ja 

monikulttuuria tukeva eliitti syyllistyy näissä näkemyksissä yleensä maanpetturuuteen. Sen 

sijaan että he taistelisivat oman etnisen ryhmänsä puolesta, he ovat päätyneet tukemaan 

aatteita, jotka tähtäävät kulttuurien hävittämiseen ja niiden korvaamiseen yhdellä, 

materialistisella sivilisaatiolla. (Bar-On 2013, 186.) 

Hirvisaari ei näekään mitään yhteyttä monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden 

välillä: ”Kansainvälisyydellä ja monikulttuurilla ei ole MITÄÄN TEKEMISTÄ keskenään, 

vaan monikulttuuri tuhoaa kansat, ja globalisaatio varastaa kansallisomaisuudet.” (Hirvisaari 

XII).  

Aivan kuten johdannossa lainaamani Kai M. Aalto toteaa Kansallisen Rintaman 

kansallisuusoppia koskien, kuinka kyseisen periaatteen mukaan lähtökohtaisesti jokaisen 

ihmisen tulisi asua siinä maassa mihin hän on syntynyt; olisihan se ihmeellistä, jos jossain 

kaukaisessa maassa joku somali haluaisi tulla Suomeen asumaan, niin myös Hirvisaarelle 

tämä ajatus vaikuttaa verrattain luonnolliselta: 

Me ihan oikeasti uskomme, että koko maailma olisi parempi paikka meille 

kaikille, jos turkkilaiset rakentaisivat turkkilaista yhteiskuntaa Turkissa, ja 

afrikkalaiset Afrikassa. Suomalaiset Suomessa ja saksalaiset Saksassa. Meidän 

mielestämme olisi mukavaa, jos maailma tosiaankin kävisi vain kylässä, eikä 

jäisi meille asumaan. (Hirvisaari XIII.)  

                                                           
14 ”Kansanmurha (oikeustieteessä joukkotuhonta) on jonkin tietyn etnisen, kielellisen, uskonnollisen tai muun 

ryhmän (yleensä vähemmistön) järjestelmällistä tuhoamista” (Wikipedia 2013).  



56 
 

Hirvisaari ei kuitenkaan sanojensa mukaan (Hirvisaari XIII) vastusta kansainvälisyyttä ja 

jopa myöntyy ajatukseen siitä, että ”jokainen saa valita itse asuinpaikkansa”. Ehdoksi tälle 

Hirvisaari kuitenkin asettaa sen, että muuttajan tulee ”sitoutua niihin sääntöihin”, jotka 

kunkin maan kansa ja kulttuuri on rakentanut, opettelee asuinpaikkansa kielen sekä elättää 

omatoimisesti siellä itsensä ja perheensä. Maahanmuuttaja ei näin koskaan ole 

todellisuudessa täysivertainen jäsen uuden maansa syntyperäisten kansalaisten kanssa, 

onhan häneltä näin käytännössä evätty oikeus pyrkiä vaikuttamaan uuden asuinpaikkansa 

politiikkaan, pakottaen hänet sitoutumaan jo aiemmin luotuihin sääntöihin. 

Hirvisaari käskee lukijaansa kuuntelemaan tarkasti: ”Monikulttuurisuus oikeasti tarkoittaisi 

sitä, että olisi itsenäisiä valtioita ja niiden erilaisia kulttuureja kansainvälistä yhteistyötä 

tekemässä” (Hirvisaari III). Hirvisaaren näkemys on vahvasti etnopluralistinen. 

Etnopluralistinen monikulttuuri on Hirvisaarelle myös se tapa, miten asiat kuuluisi järjestää. 

Vaikka hän (Hirvisaari XIV) toteaa olevansa ”erittäin vahvasti islam-kriittinen”, on hän 

kuitenkin sitä mieltä, että: ”islaminuskoisen maailman pitää saada elää haluamallaan tavalla 

niissä maissa, mihin islam on vuosisatojen saatossa kotiutunut” (Hirvisaari XIV). 

Hirvisaari ei tästä huolimatta kuitenkaan koe eri kulttuureita yhdenvertaisina, vaan näkee eri 

alueiden kulttuureissa selviä laadullisia eroja. Riippuen alueesta hän joko arvostaa kulttuuria 

suuresti tai liittää siihen vaihtelevan laatuisia, negatiivisia konnotaatioita. Tämä tulee ilmi 

lukuisista Hirvisaaren käyttämistä ilmaisuista ja virkkeistä. Tekstissään 247. Hame korvissa 

(Hirvisaari XV) hän kirjoittaa ”primitiivikulttuurista”, jolla hän viittaa Lähi-Idän maiden 

väestön edustamaan kulttuurin sekä heidän ”aavikon uskontoonsa”, joihin Hirvisaari liittää 

listan epätoivottuja asioita, kuten joukkoraiskauksia, muita seksuaalirikoksia sekä 

terrorismia.  

Monikulttuurisuus on ongelmallinen myös Jussi Halla-aholle. Halla-aho kirjoittaa 

blogissaan (Halla-aho X), kuinka monikulttuurisuuden realististen ongelmien (rikollisuus, 

työllistymishaasteellisuus) lisäksi monikulttuurisuuteen kuuluu krooninen ongelma: ihmiset 

eivät ymmärrä toisiaan ja ”redusoituvat yksilöistä viiteryhmiensä edustajiksi” (Halla-aho X). 

Halla-Aho näkee ongelmana kommunikaation eri ryhmien kesken, mutta myös sen, että 

monikulttuurisuuden vuoksi esimerkiksi muslimimaahanmuuttajia ei nähdä enää yksilöinä, 

vaan heidät mielletään ainoastaan osaksi tätä suurempaa viiteryhmää. 

Yksikulttuurisessa yhteiskunnassa Halla-ahon (Halla-aho X) mukaan sen sijaan oleellisena 

piirteenä on se, että ihmisillä on yhteinen käsitys siitä, mikä on sopivaa ja mikä ei. Ihmiset 
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kykenevät ymmärtämään ja ennustamaan toistensa motiiveja ja reaktioita sekä jakavat 

käsitykset esimerkiksi hyvää käytöstä koskien. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa tämä ei 

kuitenkaan Halla-ahon mukaan toteudu, vaan ”menee päreiksi” (Halla-aho X). Halla-aho ei 

siis oleta, kuten esimerkiksi monet tutkijat tekevät, että eriävien kulttuurien 

kanssakäymisessä nämä kulttuuriset erot hälvenisivät, koska toimiva interaktio eri ryhmien 

kesken edellyttää ja luo yhdenmukaisuutta mallien ja arvojen välille. (Barth 1998.) Tämä 

lienee selitettävissä Halla-Ahon näkemyksellä etenkin eurooppalaisten asenteella vieraita 

kulttuureita kohtaan. Monikultturismi ja siihen Halla-Ahon mukaan 

liittyvä ”kulttuurirelativismi” ovat tehneet kommunikaation mahdottomaksi, ”koska omiin 

silmiin ja korviin ei voi enää luottaa” (Halla-aho X). 

Tätä kuvaa Halla-ahon kuvaus: ”Maahanmuuttajat ovat luonnollisesti oppineet, että 

eurooppalaiset perääntyvät aina pari askelta taikasanojen ’tämä kuuluu kulttuuriini’ edessä” 

(Halla-aho X). Eurooppalaisella ei Halla-ahon mukaan nimittäin voi olla täyttä varmuutta, 

mikä oikeasti kuuluu vieraan kulttuuriin.  Maahanmuuttaja myös Halla-ahon mukaan 

kykenee siirtämään ”vastuun käytöksestään kulttuurilleen”, koska ”maahanmuuttajan 

kulttuurin määrittelyyn on oikeus vain maahanmuuttajalla itsellään” ja koska ”…vallitsevan 

dogman mukaan suomalaisten on sopeuduttava tulijoihin eikä päinvastoin”. (Halla-aho X.) 

Halla-Aho näkee tilanteen niin, ettei interaktio maahanmuuttajien ja eurooppalaisten välillä 

todellisuudessa ole yhdenvertaista, eikä siten johda kulttuuristen erojen hälvenemiseen. 

Ainoastaan eurooppalainen pyrkii ymmärtämään maahanmuuttajaa, kun taas 

maahanmuuttajalla ei ole mitään velvoitetta tai edes aikomusta pyrkiä ymmärtämään 

eurooppalaista kulttuuria: 

Jos Suomessa asuu sadan eri kulttuurin edustajia ja suomalaisten on erikseen 

opeteltava, miten näiden kulttuurien edustajien puheita pitää tulkita ja miten 

heille on puhuttava, ettei vahingossa painaisi jotain sellaista nappia, joka saa 

etnisen henkilön syrjäytymään, raivoamaan suu vaahdossa tai kasaamaan 

pommia, mitään muuta ei koulussa enää ehditäkään opiskella (Halla-aho X). 

Halla-Aho kirjoittaa samasta teemasta lisää tekstissään Kansallisesta ummehtumisesta 

(Halla-aho XI). Halla-Aho kertoo tässä kirjoituksessaan kyseisestä ilmiöstä kuvitteellisen 

esimerkin avuin. Kehitysmaalainen, perheellinen mies, jolla kuitenkaan ei ole töitä eikä 

rahaa, on esimerkkitarinan päähenkilö. Terveydenhuolto on retuperällä, ja perhe elää 

alituisen terrorin ja väkivallan pelossa. Eräänä päivänä kehitysmaalainen kuitenkin kuulee 

tarinan kaukaisista pohjoisista maista, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan hänet ja 

perheensä, samalla tarjoten ilmaisen asunnon, ruoan ja terveydenhoidon. Rahaa 
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kehitysmaalainen saa myös kuukausittain enemmän, kuin tämän koko siihenastisen elämän 

aikana on tämän käsien kautta kulkenut. Ja mikä parasta, Halla-Ahon mukaan tämä ei vaadi 

kehitysmaalaiselta mitään: 

Vastaanottajat matelevat edessäsi ja pitävät sinua puolijumalana. Sinun tahtosi 

on heidän lakinsa. Sinun tarvitsee vain lausua "tahdon" tai "vaadin", ja tahtosi 

toteutetaan anteeksipyyntöjen kera. Jos joskus vaivaudut opettelemaan 

muutaman sanan paikallista kieltä, tai jos peräti jossakin elämäsi vaiheessa 

päädyt kevyeen sisätyöhön, jossa vahvin valttisi on oma toiseutesi, sinua 

hehkutetaan lehdissä menestystarinana. (Halla-aho XI.) 

Hirvisaaren ja Halla-Ahon näkemykset monikulttuurisuudesta korreloivat ainakin kahden 

tyypillisen argumentin kanssa, joita monikulttuurisuutta vastaan yleensä käytetään. 

Monikulttuurisuuden väitetään joskus olevan ”radikaalin kulttuuri-relativismin 

manifestaatio” (Kivistö & Wahlbeck 2013, s. 4-5). Radikaalin kulttuuri-relativismin voisi 

katsoa tarkoittavan ajattelua, joka ei esimerkiksi tarjoa moraalista pohjaa sellaisten tekojen 

kritisoinnille tai kieltämiselle, jotka yhteiskunta yleensä kieltäisi. Toinen yleinen argumentti 

taas väittää, että monikulttuurisuus edistää vähemmistökulttuurien asemaa ja arvostusta, 

samalla heikentäen ja kieltäen kansallisen kulttuurin merkityksen ja arvon. (Kivistö & 

Wahlbeck 2013, s. 4-5.) 

 

 

5.2 Sairas kulttuuri 

 

Hirvisaari kirjoittaa monikultturismista synkeään sävyyn ja toteaa: ”Monikultturismi on 

petollinen, tappava tauti” (Hirvisaari VI). Blogi-kirjoituksensa Hirvisaari on otsikoinut 

nimellä Monikultturismin syöpä. Aivan kuten syöpä tuhoaa kantajansa sisältä käsin, 

Hirvisaari näkee myös monikultturismin tekevän näin: ”Oikea kysymys on, että miksi 

ihmeessä meidän pitäisi tukea monikultturismia, joka ei ole tuonut Suomeen YHTÄÄN 

hyvää asiaa, mutta joka aiheuttaa päivittäin valtavasti ongelmia ja tuhoaa Suomea kiihtyvällä 

tahdilla sisältä päin”. (Hirvisaari VI.) 

Hyvin samaan tapaan kuin Hirvisaari kirjoittaa monikulttuurisuudesta syöpänä, kirjoittaa 

myös Immonen (Immonen VI) kuinka ”globaalikapitalismi” monikulttuurisuutta 

edistäessään ”leviää syövän tavoin ja tunkeutuu kaikille kansojen elämän osa-alueille”, näin 
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tuhoten kansojen ”paikalliset elämäntavat, sosiaaliset järjestelmät, moraaliset katsomukset, 

kulttuuriset arvot, perinteet sekä ideologis-uskonnolliset identiteetit” (Immonen VI). 

Hirvisaaren blogissa syöpää käytetään vertauksena myös ihmisistä. Hirvisaaren eduskunta-

avustaja Fija Saarni (Hirvisaari VII) kirjoittaa (Hirvisaari ilmoittaa julkaisseensa tekstin 

kirjoittajan luvalla) henkilöistä, jotka ”eivät suostu pelaamaan samoilla pelisäännöillä” vaan 

sen sijaan pelaavat eri säännöin sekä edustavat poikkeavaa kulttuuria. Näitä ihmisiä Saarni 

kutsuu ”maligneiksi tuumoreiksi”, jonka voisi kääntää suomen kielelle pahanlaatuisiksi 

kasvaimiksi. Tässä metaforassa yhteiskunta esitetään samalla myös osaltaan biologisena 

kokonaisuutena: ”– –jotta yhteiskuntamme pysyisi mahdollisimman pitkään terveenä ja 

hyvinvoivana”. Ratkaisuna terveyden säilyttämiseen tarjoaa Saarni mahdollisuuden ”kitkeä” 

nämä kasvaimet pois keskuudestamme, sen tarkemmin selventämättä, mitä tämä kitkeminen 

käytännössä tarkoittaisi. (Hirvisaari VII.) Vaikka vertaus kuulostaa jokseenkin hurjalta, niin 

maahanmuuttajia koskien metafora taudista on jopa yleinen kansainvälisessä kontekstissa. 

Näin on etenkin silloin, jos kansakunta on metaforan yhteydessä esitetty fyysisenä 

kokonaisuutena kuten ihmisvartalona. (Cisneros 2008.) 

Hirvisaari vertaa myös islamin uskoa (Hirvisaari VIII) eräänlaiseen sairauteen: ”– – 

kollektiivista mielenmaailman sairautta ilmentävä meemi ja katalan informaatioviruksen 

aikaansaama tappava kulttuurillinen tartuntatauti”. Islamin Hirvisaari näkee siis 

jonkinlaisena ihmisestä toiseen tarttuvana, tappavana mielenterveydellisenä sairautena. 

(Hirvisaari VIII.)  

Meemit, joita Hirvisaari kutsuu ”kulttuurigeeneiksi”, ovat Hirvisaarelle muutenkin 

merkittävä teema, johon hän aika ajoin palaa kirjoituksissaan. Meemien voisi katsoa jollain 

tapaa selittävän myös Hirvisaaren käsitystä kulttuureista. Nämä ”kulttuurigeenit” saavat 

Hirvisaaren näkemyksen mukaan syntynsä ihmisten kollektiivisesti jakaman informaation 

pohjalta ja ne ”määrittävät yhteiskunnan henkisen rakenteen ja hengellisen tilan”, 

riippumatta maailmankuvan totuusarvosta (Hirvisaari IX). Siksi nämä meemit voivat 

Hirvisaarelle olla myös vahingollisia. Näin tapahtuu esimerkiksi, kun Hirvisaari (Hirvisaari 

X) pohtii syitä siihen, miksi Keniassa raiskaustilastot ovat korkeita. Meemit tässä yhteydessä 

ovat Hirvisaarelle yksi mahdollinen selittävä tekijä, ”ihan oikeiden geenivirheiden” ohella: 

Jokin syy on oltava. Ei se ihonväristä voine johtua. Olisiko syynä jonkinlainen 

yhdistelmä lisääntymiskoodin vinoutumaa ja moraalikoodiston hataruutta? Tai 

meemi eli kulttuurigeeni? Vai ihan oikea geenivirhe? (Hirvisaari X.)  
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Näin Hirvisaari tuo samalla myös kansojen geneettisen perimän selittäväksi tekijäksi 

rikollisuudelle ja yhteiskunnalliselle epäjärjestykselle.  

Hirvisaaren käyttämä meemi-käsite on lähtöisin evoluutiobiologi Richard Dawkinsilta. 

Dawkins loi termin kirjassaan The Selfish Gene (1976) kuvaamaan kulttuuristen asioiden 

kopioitumista yhteiskunnassa, hieman evoluutiota muistuttavalla tavalla. Dawkins selventää 

meemien merkitystä esimerkiksi teoksessaan The God Delusion (2007, 222 - 240). Yksi 

luonnonvalintaan liittyvistä käsitteistä on kopioituja (replicator), esimerkiksi geeni. 

Pohjimmiltaan kopioitujat ovat informaatiota, jotka luovat itsestään kopioita. Joskus kopiot 

kuitenkin ovat edeltäjäänsä verrattuna hieman erilaisia, mutatoituneita kopioita. Ne 

kopioitujat, jotka ovat parempia kopioitumaan kuin toiset, kasvavat lukumäärältään 

suuremmiksi kuin kopioitumisessa heikommin onnistuvat. Kopioitujien voidaan nähdä 

käyvän keskenään eräänlaista jatkuvaa luonnonvalinnan prosessia. (Dawkins 2007, 222-

240.) 

Meemi-teoria olettaa, että myös kulttuurissa esiintyy tämän kaltaisia kopioitujia: meemejä. 

Ne meemit, jotka kykenevät hyvin yhteiskunnassa kopioitumaan, tulisivat teorian mukaan 

leviämään laajimmalle. Puusepältä oppipojalle siirtyvä tietämys siitä, miten valmistaa 

tietynlainen tuoli tai esimerkiksi taito taitella kiinalainen dzonkki-vene paperista, ovat 

teorian mukaan esimerkkejä meemeistä. Ne voidaan redusoida imitoitaviksi malleiksi ja 

säännöiksi, joita seuraamalla voidaan saavuttaa samanlainen lopputulos, vaikka 

yksityiskohdat valmistusprosessissa hieman ajan kuluessa muuttuisivatkin. (Dawkins 2007, 

222-240.) Myös uskonnot voidaan Dawkinsin mukaan nähdä meemi-kokonaisuuksina, jotka 

koostuvat itsessään muista meemeistä. Kuoleman jälkeinen elämä, uskon hyveellisyys tai 

vaikkapa marttyyrikuoleman gloria ovat Dawkinsin mukaan esimerkkejä tällaisista 

meemeistä. Dawkins lainaa kirjailija Oscar Wildea seuraavasti kuvatessaan uskonnollisten 

meemien välistä selvitymistaistoa: ”Truth, in matters of religion, is simply the opinion that 

has survived”. (Dawkins 2007, 222.)  

Toisaalla, vuoden 1991 esseessään Viruses of the Mind, Dawkins kertoo syvemmin 

käsityksistään uskonnoista meemeinä. Hän vertaa uskontoja niin DNA-parasiitteihin 

(esimerkiksi viruksiin) kuin tietokoneviruksiin, sekä kirjoittaa sen (uskonnon) 

saastuttamasta mielestä (Dawkins 1991, 6). Dawkins antaa samassa yhteydessä myös 

kuvitteellisen listan lääketieteen oppikirjasta, johon on listattu erilaisia uskonnon 

aiheuttamia ”oireita” (kuten syvä vakaumus uskoa asioihin, joita ei voida tieteellisesti 
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todentaa) diagnoosin luomisen helpottamiseksi (Dawkins 1991, 6). Näin Hirvisaaren 

ajattelussa on nähtävissä aivan todellisia yhtäläisyyksiä Dawkinsiin. Merkittävä ero on 

kuitenkin siinä, ettei Dawkins asetu tekstissään mitään tiettyä uskontoa vastaan. Dawkins 

kirjoittaa uskonnoista yleisellä tasolla, toisin kuin Hirvisaari, joka kirjoituksessaan keskittyy 

pelkästään islamiin. 

Myös Halla-aho on kirjoituksissaan puhunut geeneistä sekä eri ihmisryhmien geneettisistä 

eroista: "Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä 

suorastaan geneettinen erityispiirre" (Halla-aho VI). Lause saavutti aikanaan jonkin verran 

julkisuutta, ja Halla-aho päätyi osittain sen vuoksi jopa oikeuden eteen. Tämän lausahduksen 

suhteen korkein oikeus päätti, että se tulee kirjoituksesta poistaa. Halla-ahon mielestä 

kyseessä on kaksoisstandardi suomalaisessa oikeusjärjestelmässä, sillä Halla-ahon mukaan 

olisi luvallista väittää esimerkiksi humalassa tappamisen olevan ”suomalaisten kansallinen, 

ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre” (Halla-aho VI). Eri kansanryhmiin Halla-ahon 

mukaan pätevät eri lait. Halla-aho ei omien sanojensa mukaan käyttänyt lausahdustaan 

muussa tarkoituksessa kuin tuomaan esille tämän kaksoisstandardin olemassa olon. 

Sanojensa mukaan hän ei itse pidä tällaisten väittämien esittämistä julkisuudessa 

hyväksyttävänä. (Halla-aho VII.) Tämänkaltaista kaksoisstandardia eri käsitteiden 

käyttämisen suhteen Halla-aho kutsuu yleisimmin ”etnopositiiviseksi eksistenssiksi:  

Olen aiemmissakin kirjoituksissani nostanut esiin "etnopositiivisen 

eksistenssin" periaatteen. Tietyt asiat ovat olemassa silloin, kun niiden 

olemassaolo antaa mahdollisuuden suomalaisten yleistävään ja leimaavaan 

mollaamiseen. Sen sijaan niitä samoja asioita ei ole olemassa silloin, kun 

niiden olemassaolo mahdollistaisi vastaavien yleistävien tulkintojen tekemisen 

muista kuin suomalaisista. Tässä tapauksessa tällaisia asioita ovat tietenkin 

"rodut" ja "kansalliset erityispiirteet". (Halla-aho VIII.) 

Halla-aho (Halla-aho IX) pohtii islamin ja mielenterveyden suhdetta Hirvisaaren tapaan 

tekstissään Muutama sana Pariisista kirjoittaessaan, kuinka on selvää, että ”henkilö, joka 

ampuu, räjäyttää tai mestaa syyttömiä ihmisiä, ei vaikuta tasapainoiselta”. Halla-aho 

kuitenkin toteaa, että muslimiterrorismin selittäminen muslimien yksilöllisillä 

mielenterveysongelmilla olisi rinnastettavissa natsi-Saksan ja holokaustin selittämiseen 

saksalaisten yksilöllisillä mielenterveysongelmilla (Halla-aho IX). Vaikka terroristit itse 

julistaisivat ”allahu akbar -huudoillaan tekojen yhteiseksi nimittäjäksi jihadin”, niin tästä 

huolimatta Halla-ahon mukaan terrorismin selittäminen ”yksittäistapauksilla” on ominaista 

eurooppalaisen median, poliitikkojen ja tavallisten kansalaisten reaktioissa iskuihin (Halla-

aho IX). 
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Mitä Halla-ahon mukaan etenkään ei haluta tehtävän, on myöntää tekojen ”millään tavallaan 

liittyvän islamiin”. Sen sijaan, että islam löydettäisiin syyksi terrorismille, tekoja pyritään 

selittämään syrjäytymisen, rasismin tai mielenterveydellisten ongelmien kautta. (Halla-aho 

IX.) Tämän haluttomuuden tunnustaa islam syyksi terrorismiin Halla-aho tulkitsee 

seuraukseksi ”käytännön islamisaatiosta”:   

Koska kukaan ei halua kuolla, terrorismin pelko ajaa yhteiskunnan yhä 

syvempään itsesensuuriin, lepyttelyyn ja myöntyväisyyteen. Tätä on 

käytännön islamisaatio, islamistien pillin mukaan tanssiminen. (Halla-aho IX.) 

Ääri-islamismin tilanteen Halla-aho näkee kuitenkin eräänlaisena poikkeuksena, eikä näin 

tapahdu Halla-ahon mielestä kaikkea ideologista rikollisuutta kohtaan. Halla-ahon (Halla-

aho IX) mukaan näin ei esimerkiksi käynyt vuonna 2011, kun Norjassa tapahtui 

joukkomurha, jossa tekijänä ei tällä kertaa ollutkaan islamisti, vaan norjalainen Breivik. 

Tässä tapauksessa Halla-ahon mukaan Breivik yhdistettiin ”viiteryhmäänsä”, islamismin 

vastustajiin, kansallismielisiin ja maahanmuuttokriittisiin, näin leimaten koko laajempaa 

viiteryhmää, jonka osaksi Halla-aho myös itsensä mieltää. (Halla-aho IX.) 

Kun eräät kulttuurit ja monikulttuuri itsessään nähdään näin negatiivisessa valossa, ei ole 

yllättävää, että kulttuurit halutaan pitää toisistaan erossa. Immonen (Immonen III) näkee, 

että jotkin kulttuurit ajautuvat väistämättä keskinäiseen konfliktiin. Tekstissään Islamin uho 

ja lännen heikkous (Immonen III) Immonen kysyy: ”Mistä islamismin suosion kasvu ja 

islamia kannattavien radikaalit teot sitten kumpuavat?” Vastaus kysymykseen on Immosen 

mukaan seuraavanlainen: ”Yksinkertaisesti tässä kaikessa on kyse kahden toisilleen täysin 

vieraan kulttuurin välisestä yhteentörmäyksestä, joka väistämättä tapahtuu, kun kyseiset 

kulttuurit asetetaan elämään samojen valtion rajojen sisäpuolelle” (Immonen III).  
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5.3 Uhka saapuu Idästä 

 

Hirvisaarella on oma näkemyksensä siitä, mitä tämä kulttuurien törmäys on Suomessa 

aiheuttanut. Hirvisaaren (Hirvisaari XVI), mukaan ”mutavyöry” 15  on tuonut mukanaan 

paljon ”pahaa” ja ”karvaranteita” Suomeen. Tekstissään 247. Hame Korvissa (Hirvisaari 

XV), Hirvisaari toteaa, etteivät kaikki mutavyöryn mukanaan tuomat ilmiöt johdu 

kuitenkaan ainoastaan uskonnosta ja kulttuurista, vaan myös ”osin rikollisesta mielestä, jota 

sysipimeä primitiivikulttuuri toki ruokkii” (Hirvisaari XV).  

Yhdistettynä rikolliseen mielenlaatuun voi alkukantainen kulttuuri olla yhteiskunnalle hyvin 

vahingollinen toimija Hirvisaaren näkemyksen mukaan. Islamin Hirvisaari (Hirvisaari XV) 

katsoo edustavan vahvasti fasismia ja rasismia sen ollessa ”monissa muodoissaan 

suvaitsematon ja vihantäyteinen uskonto.” Näiden (fasismin ja rasismin) aineksia ei hänen 

mukaansa tulisi laisinkaan päästää maahamme. Hirvisaari näkee, että jo ennestään 

Suomessa ”on jo ihan liikaakin totalitarismin ja sensuurin kannattajia erityisesti 

vihervasemmiston suunnalla”. ”Maailman huonoimpana uskontona” islam sopii Hirvisaaren 

sanoin mahdollisesti vain ”varhaiskeskiaikaiselle aavikolle käärmeiden ja skorpionien 

sekaan, muttei mitenkään sivistyksen joukkoon”. (Hirvisaari XV.) Tämän ”maailman 

huonoimman uskonnon” Hirvisaari katsoo nyt myös saapuneen Suomeen: 

Barbaarinen kehitysmaailma ja keskiaika on ilmestynyt sivistyksen keskelle. 

Pimeä uskonto on tullut valkeuden keskelle. Se on nyt saapunut myös tänne 

lumivalkeaan Pohjolaan. (Hirvisaari XV.) 

Hirvisaari asettaa vastakkain sivistyksen ja keskiajan, toisaalta pimeyden ja valkeuden. 

Suomi ja pohjoinen edustavat valkeutta ja sivistystä, kun taas islamilaisesta maailmasta 

saapuvat henkilöt leimataan pimeyden ja alkukantaisuuden lähettiläiksi. Suomeen 

saapuvat ”barbaarit” tahraavat lumivalkean ja puhtoisen Pohjolan. Näkemys ei ole tavaton: 

Länsieurooppalaisille oikeistolaisryhmille on varsin tyypillistä esittää itsensä valistuksen 

perinnön ja länsimaisen demokratian puolustajina (Jokisalo 2016, 4-5). Hirvisaari 

                                                           
15 ”Mutavyöry” terminä on mielenkiintoinen. Tulkitsen, että kyseessä on tuhovoimaisempi 

väännös ”matuvyörystä”, mutta mutavyöryn tuhovoiman lisäksi termiin sisältyy myös 

viittaus tulijoiden ulkonäköön, mutavyöryn assosioituessa helposti myös pilkallisiin 

termeihin kuten esimerkiksi mutakuono. Jo ”matuvyöry” itsessään on jo todennäköinen (ja 

selvästi negatiivinen merkitykseltään) väännös mamuvyörystä. Puhekielen ”mamu” 

maahanmuuttaja on usein maahanmuuttovastaisten kirjoituksissa vaihtunut ”matuksi”, 

maahantunkeutujaksi.   
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(Hirvisaari VIII) myös kirjoittaa, kuinka: ”Toisin kuin islam, kristinusko on kulkenut 

valistuksen prässin läpi”. Kristinuskon ja islamin vastakkainasettelu on Hirvisaaren 

teksteissä varsin usein esiintyvä trooppi. Esimerkiksi kirjoituksessaan Hame korvissa 

(Hirvisaari XV) Hirvisaari tuo uskonnollisen elementin tekstiinsä mukaan, rukoillessaan, 

että: ”… Jumala lähettäisi alkukantaisen kulttuurin ja uskonnon lähettiläät takaisin 

aavikolle”. Kirjoituksessaan Risti (Hirvisaari XVII) Hirvisaari taas kertoo, kuinka risti 

on ”ainoa tehokas kilpi ja symboli islamin invaasiota vastaan”. Valo tulee ”syrjäyttämään 

pimeyden, kristus torjuu saatanan” ja samalla ”pahuus väistyy, rakkaus voittaa”. Hirvisaari 

tuo näin retoriikassaan vahvasti esille uskontojen välistä vastakkainasettelua.  

Hyvyyttä ja rakkautta Hirvisaarelle edustava kristinusko asetetaan poikkiteloin islamin 

kanssa, jonka hän katsoo edustavan pahuutta. Kristinusko (ja sen Jumala) on Hirvisaaren 

mukaan myös selvästi Euroopan puolella, islamia ja Lähi-Itää vastaan. Tekstissään 

Temppeliritari Breivik (Hirvisaari XVIII), jihadistit, jotka Hirvisaaren mukaan toimivat 

todennäköisesti uskoen, että he ovat hyvällä asialla seuraten ja toteuttaen Allahin tahtoa, 

asettaa hän vastakkain Anders Behring Breivikin kanssa. Breivikiä hän 

kutsuu ”temppeliritariksi” ja hänen manifestiaan hän taas kuvailee ”hyvinkin tasokkaaksi ja 

viimeistellyksi asiakirjaksi, josta oppineisuuden ja älyn lisäksi hehkuu jesuiittamainen 

uskollisuuden henki”. (Hirvisaari XVIII.) Vaikka Hirvisaari kiistää pitävänsä Breivikin 

tekoa hyväksyttävänä, näkee hän silti Breivikissä profeetallisia piirteitä sekä toteaa Breivikin 

olevan pelottavan oikeassa julistaessaan, kuinka ”Eurooppa on islamin takia sisällissodassa 

vuosina 1999–2083”, lopulta saavuttaen voiton ja vapautuen islamin invaasiolta. (Hirvisaari 

XVIII.) 

Näin Hirvisaari tuo kirjoituksissaan huomattavissa määrin viittauksia keskiajan ristiretkiin 

ja uskonsotiin ja voisi mielestäni perustellusti katsoa, että Hirvisaari näkee nykyisen 

tilanteen eräänlaisena kronologisena jatkumona tälle ristiretkien aikakaudelle. Tuona 

kyseisenä ajanjaksona eurooppalaiset näkivät, että islam synnyttää idean pyhästä sodasta 

kaikkia ei muslimeita vastaan ja he pyrkivät uskossaan joko surmaamaan tai orjuuttamaan 

kaikki ei-uskovaiset. Islamin profeetta Muhammedin taas katsottiin luoneen uskonnon, joka 

sisälsi mielivaltaista väkivaltaa ja seksuaalisuutta. Uskonnon luonteesta johtuen sen 

seuraajat tulivat väistämättä seuranneeksi ja toimineeksi samoin kuin heidän väkivaltaiseksi 

ja irstaaksi mielletty profeettansa Muhammed, joka nähtiin antikristuksena ja saatanan 

liittolaisena. (Miles 1989, 18–19.)  
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Samanlaista dualismia, hyvän ja pahan vastakkainasettelua, tekee myös Halla-aho. Halla-

aho ei kuitenkaan yleensä hae dualismiaan kristinuskosta, vaan hän tekee sen esimerkiksi 

allegorioin fantasiakirjailija Tolkienin kirjallisuuteen. Tekstissään Tulevaisuudenkuva 

(Halla-aho III) Halla-aho rinnastaa Islamin ja muslimit Taru Sormusten Herrasta -teoksen 

antagonisti Sauroniin ja tämän hallitsemaan valtakunta Mordoriin, kertoessaan, 

kuinka ”J.R.R. Tolkien käsittämättömän terävänäköisesti” kuvaa samanlaista kehitystä kuin 

mitä Euroopassa Lähi-Idän suhteen tapahtuu. Eliitti ”on ympäröinyt itsensä ideologisella 

pimennysverholla, jonka läpi todellisuus ei paista” ja välttelee reagointia Idästä nousevaan 

uhkaan, koska vaara vaikuttaa vielä etäiseltä ja hypoteettiselta. Uhka on kuitenkin todellinen, 

jopa äärimmäinen: ”Länsimaisen sivilisaation osaksi ei ole tullut tehdä valintaa sodan ja 

rauhan välillä. Sen on valittava sodan ja tuhoutumisensa välillä”. (Halla-aho III.) 

Halla-aho kirjoittaa (Halla-aho III), kuinka ”Númenorin” kuningas Tar-Meneldur joutuu 

Tolkienin Keskeneräisten tarujen kirjassa (1980) pohtimaan, tulisiko hänen vastata hänelle 

lähetettyyn avunpyyntöön ja osallistua sotaan Sauronia vastaan vai jättää sotimatta ja todeta 

Erulle (jumala Tolkienin kirjallisuudessa): ”At least I spilled no blood?”. Vastaavasti Halla-

aho kysyy, mitä monikultturistit, kuten ”Rosa Meriläinen, Heidi Hautala ja Mikko 

Puumalainen”, tulevat sanomaan lapsilleen sitten, ”kun pimeys on laskeutunut. Ainakaan 

minä en vuodattanut verta? Ainakin minä olin eettinen?” (Halla-aho III.) Toisaalla, 

tekstissään Huippuosaamista, osa 2 (Halla-aho XII) Halla-aho taas vertaa suomalaisen 

kansan tarinoillaan lumoavia ”aliqassimeita” toiseen Tolkienin luomaan hahmoon, velho 

Sarumaniin, joka pahamaineisella äänellänsä kykeni kuulijansa lumoamaan.  

Samankaltaisen, mutta historiaan pohjaavan, ilmeisen sarkastisen vertauksen Halla-aho 

(Halla-aho I) tekee, kun hän vertaa eurooppalaisia suvaitsevaisia Ison-Britannian 

pääministeri Neville Chamberlainiin, joka surullisenkuuluisasti uskoi Hitlerin rauhoittuvan, 

jos hänelle annetaan hieman myönnytyksiä:  

Niiden, joiden koko identiteetti rakentuu suvaitsemiselle ja relativismille, on 

tietysti vaikea muuttaa toiminta- ja ajattelutapojaan, näytti todellisuus miltä 

hyvänsä, mutta luultavasti paljon suurempi osa meistä yksinkertaisesti tekee 

chamberlainit: ehkä niistä sitten tulee kivoja ihmisiä, jos me annamme periksi 

vielä tässä ja tässä ja tässä asiassa. Jos me olemme niitä kohtaan suvaitsevaisia 

nyt, ehkä nekin sitten aikanaan ovat suvaitsevaisia meitä kohtaan. Historiahan 

tuntee lukuisia tapauksia, joissa kuoleman ja ekspansion nimeen vannovat 

ideologiat ovat rauhoittuneet sillä, että niiden vaatimuksiin on suostuttu. 

(Halla-aho I.) 
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Samalla näin kirjoittaessaan Halla-aho selvästi myös vihjaa ideologiseen 

samankaltaisuuteen natsien ja muslimien sekä näiden ideologian ja uskonnon välillä. 

Etenkin juuri muslimeita koskien eurooppalaisen äärioikeiston retoriikassa on tyypillistä 

esittää uskonto, kulttuuri ja etnisyys yhtenä yhteensulautuneena kokonaisuutena, 

ideologiana, näin tuoden kaikki muslimit yhteen ja samaan ryhmään (Jokisalo 2016, 155-

157). Myös Edward W. Said (2011) kirjoittaa, kuinka Lähi-Itää tarkasteltaessa 

kokonaisuutena, on islamin suhde politiikkaan ja kulttuuriin usein esitetty niin, että islam 

vaikuttaa jokaiseen muslimin ja jopa tämän koko yhteiskunnan elämänalueeseen. Muslimit 

on käytännössä usein esitetty kykenemättöminä erottamaan politiikkaa, taloutta tai kulttuuria 

toisistaan, sillä ne kaikki edustavat muslimille vain islamin osaa. (Said 2011.) 

Hirvisaari tekee näin kutsuessaan islamia ideologiaksi (Hirvisaari VIII). Aito muslimi ei voi 

Hirvisaaren mukaan tukea demokratiaa eikä länsimaista vapautta, koska hänen ideologiansa 

islam määrää hänet toimimaan sen hajottamiseksi. Tätä määräystä muslimi myös 

toteuttaa, ”sillä uskonto on muslimille takuuvarmasti korkein auktoriteetti aivan kaikessa.” 

(Hirvisaari VIII.) Ehkäpä juuri siksi Hirvisaaren mukaan ainoastaan käytännössä ateismin 

omaksuneet entiset muslimit kykenevät ylipäänsä omaksumaan länsimaisen 

elämäntyylin; ”Aavikkobarbaari raiskaa ja ahdistelee, koska hänen mielestään vääräuskoisia 

on lupa raiskata ja ahdistella” (Hirvisaari XIX). 

Koska Hirvisaari näkee, että monet maahanmuuttajat ovat luonteeltaan länsimaisten arvojen 

vastaisia, on tavallaan luontevaa, että Hirvisaari näkee korrelaation maahanmuuton ja 

rikollisuuden kasvun välillä.  Kun esimerkiksi väkivalta kuitenkin tulee hänen mukaansa 

väistämättä Euroopassa lisääntymään, on Hirvisaarella selvä suosikki, johon tämän 

väkivallan tulisi kohdistua:  

Hei suvakki! Murhasit taas ihmisiä. Hirviöitä liikkuu vapaana keskellämme, 

koska sinä kuvittelet olevasi hyvä ihminen. Mutta sinä olet täynnä pahuutta, 

paskaläjä. Olet syyllinen, joten tunne pisto sydämessäsi, murhaaja! Kun 

Suomessa posahtaa, toivon että osuu kohdallesi. (Hirvisaari XXXIII.) 

Hirvisaari siis sananmukaisesti toivoo, että terrorismi tulisi kohdistumaan tiettyyn osaan 

kantasuomalaista väestöä. Väkivalta nähdäänkin aineistossa joskus ainoana keinona saada 

oma näkökulma tuoduksi riittävällä tavalla esille. Näin tekee myös Halla-aho vuoden 2006 

tekstissään Monikulttuurisuus ja nainen: 

Koska näin ollen yhä useampi nainen tulee joka tapauksessa raiskatuksi, toivon 

hartaasti, että uhrinsa sattumanvaraisesti valitsevien saalistajien kynsiin 
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jäisivät oikeat naisihmiset. Vihervasemmistolaiset maailmanparantajat ja 

heidän äänestäjänsä. Mieluummin he kuin joku muu. Heihin ei tehoa mikään 

muu kuin se, että monikulttuuri osuu omaan nilkkaan. (Halla-aho XXIII.) 

 

 

5.4 Imperialismi ja propaganda 

 

Jonkin spesifin kulttuurin tai kansan esittäminen takapajuisena, pimeänä tai sairaana on 

samalla tietenkin myös oman kulttuurin ja kansan korottamista korkeampaan asemaan, näin 

tehokkaasti kaivaen kuilua meidän ja heidän välille. 

Harold Lasswell (1902 – 1978) kirjoittaa propagandantutkimuksen klassikkoteoksessaan 

Propaganda Technique in the World War (1938), kuinka kansakunnan kollektiivinen 

etnosentrisyys mahdollistaa sodan tulkitsemisen kamppailuna oman korkean sivilisaation 

(high type of civilization) suojelemiseksi ja levittämiseksi. 1800-luvun imperialistiset valtiot 

ja niiden edustajat hyödynsivät tätä keinoa laajalti oikeuttaessaan ekspansiotaan vähemmän 

kehittyneissä maissa. Valkoisen miehen taakkaa käytettiin oikeuttamaan eurooppalaisia 

valloituksia ympäri maailmaa – olivathan eurooppalaiset vallat ajan käsityksen mukaan 

sivilisaatioina kehittyneempiä ei-eurooppalaisiin vastineisiinsa verrattuna. (Lasswell 1938, 

67.) Afrikan kuvaaminen pimeänä ja afrikkalaisten kansojen kuvaaminen villeinä (”viidakon 

villit” kuten Hirvisaari kirjoittaa) (Hirvisaari XIX), olivat ajalle hyvin tyypillisiä kuvauksia, 

vielä pitkälle 1900-luvulle tultaessa. Afrikkalaiset oletettiin seksuaalisiksi, eläimellisiksi 

ihmisiksi, jotka samalla olivat taikauskoisia, laiskoja ja raivoisia, mutta myös ystävällisiä. 

(Miles 1989, 28.) Lähi-Itään taas liitettiin niin paljon kuvastoa, että jos uskomme tutkija 

Edward W. Saidia, tämä ”orientalismi” tuotti niin vahvan ja pysyvän kuvan Lähi-Idästä 

eurooppalaisten mieliin, ettei kukaan, joka tänäkään päivänä kirjoittaa orienttiin liittyen, voi 

olla huomioimatta orientalismin asettamia rajoituksia tämän henkilökohtaiseen toimintaan 

ja ajatteluun (Said 2011, 13–15). Tätä Idän orientalisointia ja kuvittelua ei kuitenkaan tehty 

Saidin mukaan ainoastaan ja puhtaasti vain välttämättömyydestä:  

Orienttia ei orientaalistettu siksi, että se huomattiin ”itämaiseksi” verrattuna 

1800-luvun eurooppalaiseen elämänmenoon. Orientti orientaalistettiin myös 

siksi, että siitä voitiin tehdä itämainen, alistaa se sellaiseksi. (Said 2011, 17.) 

Saidin mukaan tällaisen kuvaston luomisessa oli kyse pohjimmiltaan alueiden välisestä 

valtasuhteesta ja lännen jatkuvasta pyrkimyksestä dominoida aluetta vaihtelevalla 
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menestyksellä. Kyseessä on Saidin mukaan kulttuurin eri alueet lävistävä diskurssi, joka 

vaikuttaa ajatuksiimme niin Idästä, kuin myös ”omasta” maailmastamme, jonka peilikuvana 

orientti usein toimii. (Said 2011, 22–23.) 

Jos palaamme Afrikkaan, niin ennen varsinaista ”taistelua Afrikasta”, oli Afrikan ja 

afrikkalaisten vaikutus kuitenkin varsin mitättömän oloinen asia eurooppalaisille. Kuten 

filosofi Hannah Arendt (1906 – 1975) kirjoittaa varsin sarkastisesti teoksessaan 

Totalitarismin synty (2013): 

Länsimaisen historian mukaan on kuitenkin niin, että mitään erikoista ei ollut 

tapahtunut, olipahan vain hävitetty eurooppalaisten uudisasukkaiden jalkoihin 

jääneet villiheimot, olipahan vain viety laivalasteittain neekereitä orjiksi 

Yhdysvaltojen eurooppalaisittain hallittuun maailmaan tai olipahan yksittäisiä 

henkilöitä vain ajelehtinut Mustan maanosan sisäosiin. (Arendt 2013, 258.) 

Eräänlainen afrikkalaisten dehumanisaatio, heidän ihmisyytensä väheksyntä, jopa sen 

kieltäminen, auttoi oikeuttamaan sen aikaisia, nykyään varsin moraalittomilta vaikuttaneita 

toimia. Tämä kuitenkin muuttui äkisti imperialismin kiihtyessä, kun varsinainen taistelu 

Afrikasta alkoi. Arendt siteeraa Joseph Conradin romaania Pimeyden sydän (1902) 

kuvatessaan sitä muutosta, jonka eurooppalaiset kokivat tutustuessaan Afrikkaan:  

Maa näytti ei-maalliselta, … ja ihmiset … ei, epäinhimillisiä he eivät olleet. 

Sehän siinä pahinta olikin, tiedättekö – juuri tuo epäily, etteivät he olleetkaan 

epäinhimillisiä. Se hiipi pikkuhiljaa mieleen. He ulvoivat, hyppelivät, pyörivät 

ja väänsivät kasvonsa kauheiksi; mutta eniten kiihdytti meitä juuri tuo ajatus, 

että he olivatkin inhimillisiä – niin kuin itse kukin – että tuo villi ja 

intohimoinen kuohunta oli itse kullekin etäistä sukua. (Arendt 2013, 257–258.) 

Vaikka kyseessä on lainaus ajan romaanista, eivätkä kyseiset sanat olekaan koskaan 

kenenkään todellisen ihmisen suusta alun perin tulleet, antaa se silti hyvän kuvauksen siitä, 

miten käsitys ihmisyydestä tuolloin muuttui. Ajatus siitä, että toiset, vieraat, eivät olleetkaan 

ihmisiä, toimi pohjana rasismiin pohjaavalle hallinnolle osissa Afrikkaa. Mutta samalla 

afrikkalaisten pitäessä ”sitkeästi kiinni ihmispiirteistään”, joutuivat valkoiset uudelleen 

arvioimaan omat inhimilliset piirteensä, päätyen tulokseen siitä, ”että he itse olivat enemmän 

kuin ihmisiä ja selvästi Jumalan valitsemia mustien jumalia”. (Arendt 2013, 262.)  

Lähi-Idässä tilanne oli hyvin vastaavanlainen ja eräänlainen eurooppalainen ylemmyyden 

tunne, noblesse oblige -periaate, oli myös siellä vahvasti nähtävissä. Said kirjoittaa ajan 

imperalismista Lähi-Idän alueella teoksessaan Orientalismi (2011). Kun Arthur James 

Balfour (1848 – 1930) vuonna 1910 puhui Britannian parlamentin alahuoneelle Egyptiin 

liittyen, korostuivat puheessa erityisesti muutamat erityislaatuiset piirteet. Egyptin 
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historiallinen merkittävyys ja mahti tunnustettiin. Egypti oli ollut aikoinaan tuhansia vuosia 

sitten mahtava sivilisaatio, mutta sen kukoistuksen aika oli hiipunut jo ennen kuin brittien 

kirjoitettu historia oli edes alkanut. Kuitenkin 1900-luvulle tultaessa brittiläinen imperiumi 

eli kukoistustaan, ja britit myös tiesivät enemmän Egyptin historiasta kuin egyptiläiset 

konsanaan itse. Tästä lähtökohdasta käsin Balfour ottaa ikään kuin luonnollisena asiana sen, 

että britit ovat ylivertaisia egyptiläisiin nähden – Idän kansat ovat aina olleet despoottisia, 

ne eivät ole kyenneet toimimaan muiden mallien pohjalta. Länsimaat sen sijaan ”jo heti 

synnyttyään” ovat kyenneet osoittamaan kykyä itsehallinnolle. Tästä syystä brittien on 

suotavaa hallita Egyptiä – britit kykenevät organisoimaan järjestelmän, joka on merkittävästi 

parempi kuin muinaiset despotismiin pohjaavat järjestelmät, ja tämä hyödyttää lopulta niin 

Egyptiä kuin egyptiläisiä, mutta myös koko Eurooppaa. Mielenkiintoisesti ja ajalleen 

tyypillisesti Balfour puhuu ikään kuin egyptiläisten edustajana. Egyptiläisiltä itseltään ei 

kysytä, mitä he britti-hallinnosta ajattelevat, eikä se ole toisaalta myöskään tarpeellista, sillä 

Balfour ”tietää” Egyptin historian ja on kyvykäs tämän tiedon pohjalta vastaamaan 

kysymykseen siitä, mikä Egyptille on parasta. (Said 2011, 38 – 42.) Toinen Balfourin 

aikalainen, Egyptiä hallinnoinut, Lord Cromer (1841 – 1917) taas ajattelussaan korosti, 

kuinka alamaiskansojen hallinta tulee tuottoisammaksi ja helpommaksi, mitä enemmän 

tietoa kansoista saadaan ja hankitaan (Said, 2011, 43). Vastaavia näkemyksiä siitä, kuinka 

eurooppalaisten tulisi valloittaa ja hallita Lähi-Itää, esitettiin tosin jo aiemmin. Näin teki 

esimerkiksi ranskalainen kirjailija-älykkö Francois-Rene de Chateaubriand (1768 – 1848) 

kirjoittaessaan vastaavanlaisen perustelun siitä, kuinka eurooppalaiset kykenevät tuomaan 

alueelle vapauden ja poistamaan despotismin, näin oikeuttaen alueen valloittamisen. (Said 

2011, 166–170.) 

Cromerin ja Balfourin molempien ajattelussa on nähtävissä modernin orientalismin, tuolloin 

noin sadan vuoden aikana kehittynyt ja kasaantunut perintö – tieto (tai usko tietämykseen) 

orientista ja sen ihmisistä, heidän historiastaan, yhteiskunnasta sekä siitä, mihin kansakunnat 

alueella ovat kykeneviä. Eräällä tapaa kyseisenä ajanjaksona Lähi-Itä, ja etenkin Egypti, oli 

esiintynyt eräänlaisena laboratoriona, missä länsimaat ammensivat lisää tietoa idästä, ja 

myös itsestään suhteessa Lähi-Itään. (Said 2011, 49.) Cromerilla tämä sadan vuoden perintö 

näkyi vahvana näkemyksenä myös siitä, että Idän kansat olivat vain resursseja, joita hän 

siirtomaaisäntänä oli puhtaasti hallinnoimassa. Jos eurooppalaiset olivat Cromerin mukaan 

logiikan pohjalta toimivia rationaalisia toimijoita, niin 1900-luvun arabit sen sijaan olivat 

vajonneet kauas muinaisista arabeista, jotka olivat aikoinaan saavuttaneet suhteellisen 



70 
 

korkean tieteen tason. (Said 2011, 44–46.) Orientti nähtiin aikalaisten kuvauksissa yleensä 

turmeltuneena, lapsellisena, irrationaalisena ja ”erilaisena” alueena, Euroopan toimiessa sen 

vastakohtana järkevänä, hyveellisenä, täysikasvuisena ja normaalina (Said 2011, 45).  

Lähi-idän ja Afrikan valloittamisen vaatimisen sijaan tutkimani maahanmuuttovastaiset 

kirjoittajat käyttävät hyvin vastaavanlaista argumentaatiota kulttuurien eriarvoisuudesta 

perustellessaan syitä sille, miksi maahanmuuttajien alemmat kulttuurit tulisi pitää poissa 

Euroopasta.  

Halla-aho (Halla-aho X) kirjoittaa mielenkiintoisesti kolonialismiin liittyen, kuinka:  

Monikultturismin vaara on siinä, että sen keskeinen elementti on kolonisaatio, 

tarkemmin sanottuna Euroopan vapaaehtoinen kolonisoituminen. 

Monikultturismi olisi vain tympeää, jos tyytyisimme (YYA-ajan 

kommunisteja jäljitellen) ylistämään afrikkalaisia ja muslimeja esim. 

pystyttämällä heitä esittäviä toteemipatsaita turuille ja toreille, mutta 

antaisimme varsinaisten afrikkalaisten ja muslimien pysyä Afrikassa ja 

Ummassa. (Halla-aho XIII.) 

Näin kolonisaatio ja imperialismi on tuotu tavallaan mukaan myös itse 

maahanmuuttovastaisten kirjoittajien retoriikkaan koskien Eurooppaan kohdistuvaa 

maahanmuuttoa. Tilanne on vain kääntynyt 1800-luvulta päinvastaiseksi, ja kolonisaatio 

tapahtuu eurooppalaisten myöntämällä suostumuksella Euroopassa, ei siis Afrikassa tai 

Lähi-Idässä.  

Samankaltainen tilanteen päälaelleen kääntyminen tapahtuu Hirvisaaren tekstissä 

Suvakkinatsiämmät (Hirvisaari XIV), jossa Hirvisaari vaihtaa ali-ihmisten ja ylivertaisten 

paikat keskenään:  

Wikipedia kertoo Natsi-Saksan historiasta: 

”Propagandalla oli suuri osuus ihmisten elämässä. Kadut, radiolähetykset, 

elokuvat ja lehdet täyttyivät natsipropagandasta, jossa Hitler esitettiin suurena 

pelastajana, arjalainen rotu ylivertaisena ja juutalaiset ja muut ”ali-ihmiset” 

pahassa valossa.” 

Viimeiset vuodet olen itse joutunut juuri tuollaisen propagandan kohteeksi, 

koska olen voimakkaasti maahanmuutto- ja islamkriittinen sekä 

globalisaatiovastainen. Minut ja muut samalla tavalla ajattelevat on 

systemaattisesti leimattu ali-ihmisiksi, kun itseään ylivertaisina pitävät ”hyvät 

ihmiset” yrittävät saada meidät näyttämään todella pahoilta, niin että he 

saisivat jatkaa maailman muuttamista rajattomaksi, kasvottomaksi massaksi ja 

Suomen muuttamista monikulttuurihelvetiksi. (Hirvisaari XIV.) 

Juutalaiset ovat vaihtuneet maahanmuuttovastaisiksi, kun taas natsit ovat vaihtuneet 

maahanmuuttajiksi ja suomalaisiksi ”hyviksi ihmisiksi”. Hirvisaaren näkemyksessä 
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vihamielisen vastapuolen propagandan uhriksi ovat päätyneet sorretut 

maahanmuuttovastaiset. 

 

 

5.5 Poikkeustilan tarve 

 

Jos retoriikan avulla on mahdollista kyetä luomaan tila, missä vastapuoli esittäytyy joko 

kulttuurisesti vähäpätöisempänä, tai jopa epäinhimillisenä toimijana, voidaan saada 

perusteluja sille, miksi poikkeukselliset toimet, lakimuutokset tai jopa poikkeustila on 

tarpeellinen toiminnan kannalta.  

Asiaa voisi käsitellä ”turvallistamisen” (securitization) käsitteen kautta. Turvallistamisella 

pyritään nostamaan jokin asia niin kiireelliseksi ja turvallisuuden kannalta välttämättömäksi, 

että sen käsitteleminen olisi priorisoitava ja ongelma pyrittävä ratkaisemaan jopa keinoin, 

joita tavalliset lait eivät mahdollista. Jos ongelmaa ei saada korjattua, päädytään nopeasti 

pisteeseen, mistä ei enää ole paluuta menneeseen ja ongelma kasvaa liian suureksi, jotta sitä 

voitaisiin enää korjata. (Petito 2003.) Hirvisaarella (Hirvisaari XX) tällainen 

kriittinen ”saturaatiopiste” löytyy esimerkiksi koskien muslimien määrää valtiossa. 

Hirvisaaren mukaan muslimien määrä ei saisi ylittää yli yhden prosentin osuutta maan 

kokonaisväestöstä:  

Tilastot kertovat hyvin selkeästi, että jos muslimipopulaation suhteellinen 

osuus koko väestöstä pysyy alle yhdessä prosentissa, tilanne on siedettävä. 

Silloin maahanmuuton hyvät puolet päihittävät vielä huonot, ja 

integroituminen pääosin onnistuu. Suomen muslimisaturaatio on tällä hetkellä 

0,8 %. (Hirvisaari XX.) 

Koska 0,8 % on jo hyvin lähellä Hirvisaaren kriittistä yhden prosentin pistettä, kirjoittaa 

Hirvisaari (Hirvisaari XX), että nyt ”olisi siis jo korkea aika tehdä Quebeckit ja sanoa, että 

Suomi on nyt täynnä”. Suomessa tulisi tämän vuoksi Hirvisaaren mukaan kiireesti muokata 

maahanmuuton sääntöjä, ja muslimimaahanmuutto tulisi suunnata niihin maihin, ”missä 

muslimipopulaatio on jo niin suuri, että paluuta entiseen ei enää ole”. Tällaisia maita, joilla 

ei enää paluuta menneeseen ole, on Hirvisaaren mukaan esimerkiksi Ranska, jossa Hirvisaari 

ilmoittaa saturaation olevan Euroopan korkein. (Hirvisaari XX.) 
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Lasswell (1938, 77) kirjoittaa, kuinka propaganda on saavuttanut tavoitteensa, kun yleisö on 

saatu uskomaan, että pysyvä, yleishyödyllinen rauha on mahdoton vihollisen estäessä tämän 

toteutumisen. Tämän varmistamiseksi on kuitenkin hyödyllistä antaa esimerkkejä 

vastapuolen hävyttömyydestä ja turmeltuneisuudesta, näin tehden vihollisesta ”saatanallinen” 

figuuri, olemus ilman inhimillisiä piirteitä. Pitkien listojen kokoaminen katalogeiksi kaikista 

niistä julmuuksista ja epäinhimillisistä piirteistä, joihin vastustaja on syyllinen ja joita he 

aiheuttavat, auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Ranskan hallitus ensimmäisessä 

maailmansodassa julkaisi esimerkiksi yhdeksänosaisen listan saksalaisten ”synneistä”, 

joihin he listasivat tekoja kuten vankien tappamista ja haavoittamista, ryöstelyä, tuhopolttoja, 

raiskauksia ja murhia sekä muita siviileihin kohdistuneita julmuuksia.  Tämänkaltaisessa 

viestinnässä, jossa vastapuoli pyritään demonisoimaan, naisten ja lasten osuutta uhreina 

monesti korostetaan. (Lasswell 1938, 85.)  

Hyvin samaan tapaan listaa myös Hirvisaari tekstissään 247. Hame korvissa, (Hirvisaari XV) 

niitä julmuuksia ja kauheuksia, joita ”Me emme suvaitse”, mutta joita Hirvisaaren mukaan 

(tai jota hän vähintään implikoi) Lähi-idästä saapuvat maahanmuuttajat ja ”suvakit” sen 

sijaan suvaitsevat ja hyväksyvät. Tähän listaan kuuluvat esimerkiksi seuraavanlaiset 

asiat: ”Me emme suvaitse minkäänlaista juutalaisiin tai muihin etnisiin ryhmiin kohdistuvaa 

syrjintää, emme myöskään rasismia missään muodossa”; ”Me emme suvaitse alkukantaisia 

siveys- ja kunniakäsityksiä kuten raiskatun syyllistämistä ja ruoskimista”; ”Me emme 

suvaitse alaikäisten perään kuolaavia pedofiilejä”; ”Me emme suvaitse eurooppalaisten 

arvojen tallomista, emme ihmisoikeuksien loukkauksia, emme vapauksiemme kaventamista, 

emmekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden maahan polkemista”; ”Me emme suvaitse 

langenneiden kivittämistä, homojen hirttämistä, emme varkaiden raajojen amputointia 

emmekä koirien potkimista”; sekä monia muita kohtia. (Hirvisaari XV.) 

Hirvisaari, Immonen ja Halla-aho tekevät kaikkensa näyttääkseen toteen, että poikkeustilan 

toimeenpaneminen on välttämätön tilanteen vakavuuden huomioon ottaen. Tekstissään 228. 

Kansalaistottelemattomuus (Hirvisaari V) Hirvisaari kirjoittaa, kuinka hänen 

mielestään ”millä tahansa keinoilla pitäisi estää maan pilaaminen ja muuttuminen 

turvattomaksi”. Tämän Hirvisaari oikeuttaa sillä, että hallinto on hänen mukaansa törkeästi 

alistanut kansalaisia ja röyhkeästi toiminut kansan tahdon vastaisesti. Antaakseen esimerkin 

siitä, kuinka pitkälle Hirvisaari olisi ”mutavyöryn” lopettamiseksi valmis menemään, kertoo 

hän ratkaisuista, joita hän ”mielensä maailmoissa” kannattaa:  
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Jos kehitysmailta karanneet karvaranteet Asikkalan tyttäriin koskevat, 

kannatan mieleni maailmoissa kenttätuomioistuimia ja rikollisten puihin 

ripustamista. Symppaisin jopa lopullista kollektiivista ratkaisua. Mikään ei ole 

liiallista toimintaa pahantekemisen lopettamiseksi. Samoin kaikki 

maahanmuuttopolitiikan kelvottomaan tilaan syylliset pitäisi saada ankaraan 

vastuuseen kansanpetturuudesta. (Hirvisaari V.) 

Hirvisaari siis suoraan toteaa kannattavansa ratkaisuja, jotka eivät edes sodan aikana ole 

yleisesti hyväksyttäviä: valtiosta ja lainsäädännöstä erillään toimivia kenttäoikeuksia, 

hirttämisiä ja ”jopa lopullista kollektiivista ratkaisua”. Tämä kyseinen kirjoitus päätyi 

lopulta myös poliisin tutkintaan. (Salminen & Hienola 2015.) 

Viittaus natsi-Saksan ”lopulliseen ratkaisuun” lienee yksi tekstin retorisesti hurjimmista 

vertauksista. Hirvisaari kuitenkin tv-haastattelussa MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa 

väitti, ettei tämä tarkoittanut ”minkään kansanryhmän kollektiivista tuhoamista, vaan 

turvapaikanhakijoiden kunnasta poistamista”. Mielleyhtymä natseihin syntyy Hirvisaaren 

mukaan vain ja vasta lukijan päässä. (MTV 2015.)  

On kuitenkin mielestäni varsin merkillepantavaa, että Hirvisaari kirjoittamassaan blogi-

tekstissä 279. Lopullinen ratkaisu, (Hirvisaari XXI) toteaa kannattavansa ”sitä kuuluisaa 

lopullista ratkaisua [1]”, ”mieleltään vaikeavammaisten ja myrkkyhöyryissä hourivien 

petollisten ja ahdaskalloisten kehitysmaahirviöiden ja heidän umpisairaan oppinsa osalle”. 

Tietenkin on mahdollista, että Hirvisaari viittaa kuuluisalla lopullisella ratkaisullaan 

aiempaan omaan tekstiinsä, missä hän sanojensa mukaan ei viitannut natsismiin. Kuitenkin 

Hirvisaaren termin perään liittämä alaviite ”[1]”, sisältää vain ja ainoastaan saksankieliset ja 

natsien lopulliseen ratkaisuun juutalaisten kohtalosta (joukkotuho) muistuttavat 

sanat: ”Endlösung  Vernichtung”, ja jättää vain vähän tulkinnanvaraa. Tekstissään 

Hirvisaari myös samalla, kun vaatii poikkeuksellisia toimia (tai vähintäänkin toteaa 

kannattavansa niitä), jatkaa samalla myös vihollistensa dehumanoisintia ja satanisointia, 

vertaamalla heitä hirviöihin, barbaareihin, demoneihin ja kutsuu heitä ”ilmiselviksi saatanan 

manifestoitumiksi”. (Hirvisaari XXI.)  
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5.6 Sota osana retoriikkaa 

 

Äärimmilleen vietynä poikkeustilaa vaativa retoriikka tuo aineistossani mukaan myös sodan. 

Sota on jälleen yksi käsite, joka päällisin puolin vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta ei sitä 

todellisuudessa ole. Kalevi Holsti (1996) kirjoittaa, kuinka yleensä kuvitellessamme sotaa 

ajattelemme tilannetta, missä kaksi valtiota järjestelevät sotajoukkojaan toisiaan vastaan, 

taistelevat ja pyrkivät tuhoamaan vihollisen kyvyn vastustaa, jotta voittaja voi asettaa 

häviäjälle pakotteita. Holstin mukaan tällainen ajatus on kuitenkin auttamatta 

vanhanaikainen, sillä sodan luonne on muuttunut. Perinteistä, kahden eri valtion välistä 

clausewitzilaista sotaa enää harvoin käydään. Klassisia sodanjulistuksia ei enää tehdä ja vain 

harvat sodat päättyvät virallisiin rauhansopimuksiin. Ratkaisutaisteluitakaan ei enää 

oikeastaan ole. Attritio, terrori ja toimet siviiliväestöä vastaan ovat nousseet sodissa 

varsinaisen taistelun tilalle. (Holsti 1996, 20–23.) 

336. Lumesuvaitsevaisuus tekstissään (Hirvisaari XXII) Hirvisaari kertoo, kuinka ” löysää 

maahanmuuttopolitiikkaa ja kritiikitöntä monikulttuurisuutta suosivan vihervasemmiston ja 

muun suvakkihuoraston takia sisällissota Euroopassa on väistämätön” ja kuinka Eurooppa 

muuttuu sotatantereeksi, koska ”suvakkihuorasto ei halunnut etnohelvettiä torjua” 

(Hirvisaari XXII). Tässä sisällissodassa Hirvisaari ennustaa suvaitsevaisten asettuvan 

muukalaisten puolelle, sillä heidän ”mielenvikansa on valitettavasti 

parantumaton”. ”Lumesuvaitsevaisuuden” taustalla taas on toiminut joukko ”tahallista 

tuhotoimintaa harjoittavia piilokommunisteja, joiden käyttövoimana toimii luokkaviha ja 

joiden petokseen monet ei-vasemmistolaisetkin ovat sokeudessaan langenneet”. (Hirvisaari 

XXII.) 

Myös Halla-aho kirjoittaa sodasta tekstissään Allah rantautuu, Simola antautuu (Halla-aho 

XIV):  

Ouluakin aidommin monikulttuurinen Malmö, jonka asukkaista kolmannes on 

maahanmuuttajia tai heidän lapsiaan, on viimeisten päivien aikana ottanut 

askeleen kohti samaa sisällissotaa, jota Ranskassa on käyty jo muutaman 

vuoden ajan (Halla-aho XIV). 

Halla-aho on laittanut kyseisen vuonna 2007 kirjoittamansa tekstinsä osaksi ”uudelle 

lukijalle”-tarkoitettua internet-bloginsa osuutta, näin korostaen sen tärkeyttä osana blogiaan. 

Ranskassa oli Halla-ahon mukaan jo vuonna 2007 käyty muutaman vuoden ajan 

sisällissotaan verrattavaa tilaa. Monikulttuurisuuden lisääntyessä myös Ruotsin Malmössa 
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lähestyttiin Halla-ahon sanoin vastaavanlaista sotatilaa. Myös tekstissään Monikultturistisen 

ajattelun erikoisuuksia (Halla-aho XV) Halla-aho kertoo, kuinka ”kaikkialla muualla” 

humanitaarinen maahanmuutto ei ole johtanut kuin ”yhteiskunnan pirstaloitumiseen, 

lähiömellakoihin, kasvavaan rikollisuuteen ja krooniseen sotatilaan islamismin kanssa”, näin 

tuoden sodan jälleen osaksi retorista repertuaariaan. Tekstissään Viikon tapahtumia (Halla-

aho XXII) hän taas kirjoittaa: ”Eurooppa on sodassa, jonka se tulee häviämään, koska se ei 

ymmärrä tai halua ymmärtää olevansa sodassa.”  

Hirvisaari kirjoittaa otsikolla Olemme sodassa, (Hirvisaari VIII) näin tuoden sodan ja 

poikkeustilan jo nykyhetkeen. Otsikon hän ilmoittaa saaneensa Marine Le Penin 

lauseesta ”He julistivat sodan”. Tekstissään Hirvisaari kertoo, kuinka ”islamin invaasioon” 

varautuminen alkaa olla pian jo liian myöhäistä. Hirvisaari vertaa kansantilaa uneen, josta ei 

ole herätty ajoissa. Jos tämä uni vielä jatkuu, on Hirvisaaren sanoin vaarana, että petollinen 

uni muuttuu ”todelliseksi painajaiseksi”. (Hirvisaari VIII.)  

Tekstissään 405. Synkkä ennustukseni tulevista vuosikymmenistä, (Hirvisaari XXXIV) 

Hirvisaari taas ennustaa Euroopan ajautuvan ”hyvin syvälle sekasortoon” ja kuvailee 

tarkemmin, mitä tulevaisuus Eurooppaan tuo tullessaan. Ennen kuin Hirvisaari uskoo 

suunnan muuttuvan vähemmän sekasortoiseksi, ”pitää tapahtua useita koko kaupunkeja 

tuhoavia terroritekoja ja muita barbaarilaumojen tuhotöitä”. Lopulta Hirvisaari kuitenkin 

uskoo, että ”tapahtunee puhdistus. Barbaarit tuhotaan viimeiseen mieheen niin kuin natsit II 

maailmansodassa”. (Hirvisaari XXXIV.) 

Olli Immonen taas tuo vahvasti esille sotaan viittaa retoriikkaa poliisitutkintaan joutuneessa 

englanninkielisessä Facebook-päivityksessään, ja jonka myös Hirvisaari (Hirvisaari XXXV) 

jakoi omassa blogissaan suomennettuna otsikolla Olli Immosen teksti, joka räjäytti päät, 

jossa hän kirjoittaa, kuinka rohkea Suomen kansakunta tulee taistelemaan monikulttuurin 

painajaista vastaan: 

Unelmoin vahvasta, rohkeasta kansakunnasta, joka kukistaa tämän painajaisen 

nimeltä multikultturismi. Tämä ruma kupla, jossa vihollisemme elävät, tulee 

ennen pitkää puhkeamaan miljooniksi pieniksi paloiksi. Elämämme ovat 

kietoutuneet yhteen rankkoina aikoina. Nämä ovat niitä päiviä, jotka tulevat 

jättämään ikuisesti jälkensä kansamme tulevaisuuteen. Minulla on vahva usko 

taistelutovereihini. Aiomme taistella loppuun asti kotimaamme ja aidon 

suomalaisen kansakunnan puolesta. Voitto on oleva meidän. iii  (Hirvisaari 

XXXV.) 
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Immonen (Immonen IV) näkee Euroopan tilanteen kuitenkin kehittyvän yhä huonompaan 

suuntaan monikulttuurisuuden myötä. Hän kirjoittaa, kuinka ”monikulttuurisuuskehityksen 

seurauksena tulemme näkemään tulevaisuuden Euroopassa lukuisia terrori-iskuja ja 

sisällissotia, jonka toisena sotivana osapuolena ovat nimenomaan islamilaisen kulttuurin 

edustajat” (Immonen IV). 

Yhtäläisyyksiä sotaisan retoriikan ja ”vasta-jihadiksi” kutsutun liikkeen ajattelun välille on 

muodostettavissa. Koivulaakso (2012, 138–139) siteeraa ruotsalaisen tutkimussäätiö Expon 

julkaisemaa tutkimusraporttia vasta-jihad-liikkeestä. Käsitteellä vasta-jihad tutkimus viittaa 

ajatteluun, jonka mukaan taistelua ja vastarintaa tarvitaan muslimien pyhää sotaa, jihadia , 

vastaan, jotta lännen islamisoituminen voitaisiin estää. Expo-raportin mukaan vasta-jihad-

liike rakentuu kolmelle pilarille: 

1) ”Islam poliittisesti totalitaarisena ja sotaisana ideologiana, jonka 

apuna ’kulttuurimarxilaiset’ ja yhteiskunnan matriarkaalistuminen 

sisäisinä vihollisina edistävät ’islamisaatiota” 

2) ”Eurabia eli salaliitto eurooppalaisen eliitin ja arabivaltioiden välillä 

Euroopan orjuuttamiseksi” 

3) ”Väestöpommi eli muslimien Euroopan valloitus synnyttämällä enemmän 

lapsia kuin ’kantaväestö’”. (Koivulaakso ym. 2012, 76-77.) 

Luvussa käsittelemäni aineisto kytkeytyy etenkin kohtaan 1), missä islam nähdään sotaisana 

ideologiana. Myös kulttuurimarxismi, salaliitto ja sisäiset viholliset tulevat aineistossa julki.  

Jos palaamme monikultturismin käsitteeseen, huomaamme, että se tai monikultturistaminen 

eivät Hirvisaaren mukaan ole modernin ajan keksintöjä (Hirvisaari VI). Jo muinaiset 

assyrialaiset hyödynsivät Hirvisaaren mukaan pakkosiirtoja sekä sekoittivat kansoja, näin 

luoden ”helposti hallittavia heterogeenisiä massoja, joilla ei ole yhteisiä intressejä oman 

kansan puolustamiseen” ja jotka he siten pakottivat sopeutumaan ja luopumaan 

itsenäisyydestään ja kansallisuusajattelustaan. (Hirvisaari VI.)  

Monikulttuurisuus näyttäytyy näin usein Hirvisaaren teksteissä ylhäältä käsin johdettuna 

ideologiana tai doktriinina, jolla eliitti pyrkii toteuttamaan yleensä jonkinlaista suurempaa 

suunnitelmaa. Tämä kytkeytyy yleensä Hirvisaaren sekä muiden tutkimieni henkilöiden 

kirjoituksissa suoraan käsitteisiin kulttuurisesta vallankumouksesta sekä 

kulttuurihegemoniasta, siitä, kuinka Suomen valtio on todellisuudessa vasemmistolaisten 

ajattelijoiden valtaama. Tästä kirjoitan lisää seuraavassa luvussa. Kun tähän liitetään 

retoriikka sodasta ja tuodaan mukaan vanha, laajalti levinnyt sanonta totuudesta sodan 
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ensimmäisenä uhrina, ei mielestäni olekaan yllättävää, että myös totuus on käsite, johon 

kirjoittajat usein viittaavat. 
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6. VASEMMISTON KULTTUURIHEGEMONIA  

 

Kolmantena pääasiallisena teemana näen aineistossani vasemmiston kulttuurihegemonian. 

Toisin kuin kulttuuri ja monikulttuurisuus, jotka teemoina ovat puhtaasti abstrakteja 

käsitteitä, on tämä vasemmiston kulttuurihegemonia aineistoni kirjoittajille yhteiskunnassa 

vallitseva todellinen tila, joka muokkaa sitä poliittista sfääriä, jonka sisällä he toimivat ja 

politikointiaan harjoittavat. Siksi tämän teeman yhteydessä on mielekästä käsitellä myös 

alateemoina niitä tapoja, joilla tämä oletettu vasemmiston kulttuurihegemonia poliittista 

toimintaa kaventaa ja rajoittaa. 

Kuten aiemmin olen todennut, niin Nouvelle Droite lainasi käsitteen 

kulttuurivallankumouksesta pitkälti italialaiselta vasemmistolaisajattelija Antonio 

Gramscilta. Käsitteeseen kulttuurisesta vallankumouksesta kytkeytyy vahvasti myös toinen 

termi: kulttuurihegemonia, jota Olli Immonen käyttää kirjoituksessaan Ummehtunut 

vasemmistohegemonia ja omahyväinen kulttuuriväki (Immonen VII). 

Immonen (Immonen VII) kertoo, kuinka hänen näkemyksensä mukaan Suomen kansa on 

jakautunut kahteen leiriin: ”perinteisiin arvoihin enemmän tai vähemmän nojaavaan 

enemmistöön sekä perinteitä murentavaan, vasemmistohegemoniaa kannattavaan 

vähemmistöön.”  

”Kulttuurihegemonia”-sanaa Immonen käyttää suoraan, kun hän antaa lyhyen selityksen 

siitä, miten Neuvostoliiton romahdettua vasemmistolaiset kokivat ”suurta henkistä tuskaa” 

(Immonen VII). He olivat Immosen mukaan ymmärtäneet, että länsimainen työväki ja sen 

aatemaailma, joka tuki perinteistä kulttuuria, perinteistä aatemaailmaa ja yhteiskunnallista 

vakautta, ei mahdollistanut kommunismin leviämistä vaan teki sen mahdottomaksi. 

(Immonen VII.) 

Vasemmisto siirtyi ”talousbolshevismista” kohti ”kulttuuribolshevismia”, 

keskittyen ”länsimaisen kultuurin mädättämiseen ja kulttuurihegemonian haltuunottoon” 

(Immonen VII). Tätä uutta pyrkimystä varten he myös hänen mukaansa loivat uusia aatteita, 

kuten punavihreyden, johon olennaisena osana Immosen mukaan kuuluvat ”esimerkiksi 

eurooppalaisten traditioiden halveksunta, feminismi, pasifismi, globalismi, kiihkomielinen 

vähemmistön etujen ajaminen sekä massamaahanmuuton ja monikulttuurisuuden 

edistäminen” (Immonen VII). 
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Mikä on erityisen merkillepantavaa, on Immosen näkemys siitä, että vasemmisto myös 

onnistui tavoitteessaan ottaa kulttuurihegemonia haltuunsa. He saivat vallattua kaikki 

merkittävät yhteiskunnan viralliseen mielipideilmapiiriin vaikuttavat instituutiot sekä 

muutettua tätä ilmapiiriä niin, että ajatukset, jotka ennen olivat radikaaleja 

vasemmistoaatteita, tulivat osaltaan yhteiskunnallisesti hyväksyttäviksi. Samalla perinteiset, 

jopa luonnollisina nähdyt kansallismieliset mielipiteet tulivat radikaaleiksi tämän uuden 

vasemmistolaisen kulttuurihegemonian myötä. (Immonen VII.) 

Myös Jussi Halla-aho näkee ideologisen kentän hallinnan tärkeänä ja kirjoittaa (Halla-aho 

XVI), kuinka Suomen Sisu olisi jo onnistunut omassa pääasiallisessa strategisessa 

tavoitteessaan dominoida suomalaista keskustelua koskien suomalaista nationalismia ja 

maahanmuuttoa: 

Monet sisulaiset ovat päätyneet politiikkaan, mutta tämä ei ollut varsinaisesti 

strateginen tavoite. Keskeinen strateginen tavoite, jossa myös mielestäni 

onnistuttiin, oli skenen haltuunotto. Vuonna 2000 kansallismielisyys ja 

kriittinen suhtautuminen maahanmuuttokysymykseen oli yleisessä tajunnassa 

synonyymi valtakunnanjohtaja Pekka Siitoimelle. Tänä päivänä 

kansallismielisyys on yksi puhutuimmista poliittisista voimista. (Halla-aho 

XVI.) 

Mielenkiintoinen kontrasti syntyy sen suhteen, miten samanaikaisesti sisulaiset näkevät 

vasemmiston hallitsevan poliittista kenttää, mutta Suomen Sisun kykenevän kuitenkin silti 

dominoimaan osia yhteiskunnallisesta keskustelusta. 

Väitetty Euroopan laajuinen vasemmistohegemonia oli osa myös Nouvelle Droiten ja Alain 

de Benoistin ajattelua (Bar-On 2013, 22). He uskoivat, että liberaali-vasemmisto oli kyennyt 

tämän hegemonian valtaamaan ja siksi he pyrkivät kehittämään omia erityisiä poliittisia 

strategioita vastatakseen juuri tähän vasemmiston valta-asemaan.  

De Benoist näki, että vain oikeistolainen ”europeanismi” (right-wing europeanism) kykeni 

haastamaan vasemmistolaisen internationalismin. Siksi Nouvelle Droite pyrki laajentamaan 

ja levittämään ajattelunsa ympäri Eurooppaa. Vain ottamalla haltuun ajatteluun vaikuttavat 

instituutiot kykenisi Benoistin ajattelu haastamaan vasemmistolaisuuden ja sen hegemonia-

aseman. Koska Nouvelle Droite ei kuitenkaan koskaan ollut poliittisesti niin 

vaikutusvaltainen, että se tällaiseen ”oikeiston-internationaaliin” olisi todellisuudessa 

kyennyt, keskittyi se pikemmin luomaan kuiluja eurooppalaisen eliitin ja eurooppalaisten 

massojen välille sekä levittämään ajatteluaan halki Euroopan. (Bar-On 2013, 22 – 23.) 
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Kysymykseen kulttuurihegemoniasta Immonen yhdistää mukaan myös vahvasti 

käsitteen ”poliittinen korrektius”. Tämä poliittinen korrektius on Immosen mukaan 

vasemmistohegemonialle tyypillistä. Poliittinen korrektius tarkoittaa Immosen sanoin 

pyrkimystä kieltää kaikki ikävät tosiasiat, sekä hegemonian kannalta epämieluisan ja 

haitallisen yhteiskunnallisen keskustelun vaimentamista. (Immonen VII.) 

Koska vasemmisto on Immosen mukaan kyennyt valtaamaan kulttuurihegemonian 

Suomessa, on se samalla myös onnistunut viemään ajatuksen poliittisesta korrektiudesta 

läpi ”lähes kaikilla kulttuurin ja yhteiskunnan aloilla”. Samalla Immosen 

mukaan ”perinteiden haastamisesta on tullut poliittisesti korrektia ja niiden kannattamisesta 

poliittisesti epäkorrektia”. (Immonen VII.) Näin esimerkiksi maahanmuuton kritisointi, 

monikulttuurisuuden tai globalisaation kyseenalaistaminen tai traditioiden avoin 

kannattaminen on tullut hankalaksi. Tällainen ajattelu johtaa Immosen sanoin julkiseen 

nöyryytykseen valtamedian myötäavustuksella ja eteneminen yhteiskunnan portailla tullaan 

estämään. Eteneminen yhteiskunnassa on tämän vuoksi Immosen mukaan mahdollista vain 

vasemmistohegemonian kannattajilla, sillä vasemmisto on jo kyennyt muuttamaan virallisen 

mielipideilmapiirin ja järjestelmän.  (Immonen VII.) 

Myös James Hirvisaari näkee asiat hyvin samalla tavalla. Hirvisaaren (Hirvisaari XXIII) 

mukaan tämänkaltainen muutos on nähtävissä esimerkiksi termin rasismi suhteen. 

Vihervasemmisto on kyennyt leimaamaan ”perinteiset kunnon kansalaiset” rasisteiksi ja 

luonut rasismista muotisanan, jota käytetään ihmisten leimaamiseen ja pelotteluun, jotta 

nämä eivät ilmaisisi todellista mielipidettään. (Hirvisaari XXIII).  

Ajatus siitä, että vasemmisto pyrkii valtaamaan yhteiskunnan ja sen johtavat positiot, sopii 

Immosen kuvaan ja käsitykseen Euroopan lähihistoriasta. Immonen (Immonen VII) 

kirjoittaa, kuinka nykyään kahtia jakautuneen Euroopan tilanteen voidaan katsoa saaneen 

alkunsa 1960-luvun radikaalissa idealismissa. Nuoret sukupolvet nousivat avoimesti 

vastustamaan vanhempiaan, samalla kun syvä viha ja halveksunta länsimaista yhteiskuntaa 

ja kulttuuria kohtaan heräsi. Tämä oman kulttuurin halveksunta Immosen mukaan suurilta 

osin pohjautui siihen kollektiiviseen syyllisyyden tunteeseen, jota Euroopassa koettiin toisen 

maailmansodan Saksan ja Euroopan kolonisaatio-historian vuoksi. Olosuhteet olivat 

Immosen mukaan erityisen suotuisat vihan siementen kylvämiselle nationalismia, 

patriotismia ja ajatusta yhtenäistä kansaa kohtaan. Vasemmisto Immosen mukaan tajusi 

tilanteen ja ymmärsi, että he voivat hyödyntää tätä sekasortoista tilaa oman agendansa 
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ajamiseksi. Vasemmisto alkoi siksi edistää omaa pyrkimystään 

länsimaisen ”yhtenäiskulttuurin ja kulttuuriperinnön tuhoamiseksi itseinhon edistämisen 

keinoin sekä vasemmistolaisen yhteiskuntajärjestelmän luomiseen vanhan tilalle”. 

(Immonen VII.) Täysin vastaava ajatus oli nähtävissä Hirvisaarella, tämän 

kirjoittaessa ”lumesuvaitsevaisuudesta”, jota ”tahallista tuhotoimintaa harjoittavat 

piilokommunistit” Suomessa levittävät (Hirvisaari XXII). 

Tämä ryhmä, ”internationaali”, jota Immonen (Immonen VII) tosin kutsuu 

myös ”tuholaisjoukoksi” on historian aikana Immosen sanoin todistettavasti harjoittanut 

erityistä soluttautumistoimintaa lännessä. Kuvailemalla internationaalia ”tuholaisjoukoksi” 

ei Immosen retoriikka ole kaukana siitä, miten esimerkiksi natsihallinto kuvaili aikoinaan 

juutalaisia esimerkiksi juuri tuholaisina (Galtung 1996, 239). Tällaisilla kuvauksilla ryhmä, 

josta puhutaan, ensinnäkin dehumanisoidaan, mutta lisäksi korostetaan sen vaarallisuutta. 

Näin voidaan oikeuttaa suoraa tai rakenteellista väkivaltaa ryhmää kohtaan, ja jopa 

kannustaa siihen, jos ryhmän nähdään muodostavan riittävän suuren uhan. Galtungin 

mukaan äärimmillään tällaisella retoriikalla väkivallasta ryhmää kohtaan voidaan tehdä 

velvollisuus; väkivallan suorittajat saatetaan nostaa jopa sankarilliseen asemaan. (Galtung 

1996, 239.) 

Immonen (Immonen VII) myös kertoo, kuinka Neuvostoliiton salainen poliisi KGB, 

tavoitteenaan marxismin levittäminen länsimaailmassa, käytti eräänä keinonaan 

soluttautumista yhteiskunnallisiin elimiin ja lopulta niiden valtaamista. Vaikka Yhdysvallat 

pyrki Immosen mukaan kaikin keinoin toimimaan tätä ”lännen mädätystä” vastaan, 

niin ”erilaiset radikaalit vasemmistoryhmät tästä huolimatta onnistuivat valtaamaan 

yliopistot ja median erityisesti Vietnamin sodan myötä”. Euroopassa ja Suomessa tilanne 

sen sijaan oli vieläkin huonompi. Stalinistit ja taistolaiset soluttautuivat ja valtasivat 

Suomessa Immosen mukaan niin yliopistot, teatterit, koulut, tiedotusvälineet kuin 

oikeuslaitoksen. (Immonen VII.) 

Immonen (Immonen VII) ei näe vasemmiston toimintaa missään määrin isänmaallisena. 

Vasemmisto ei työskentele oman maansa vuoksi, vaan kansainvälisen sosialismin (tai 

Neuvostoliiton). Tämän vuoksi heidän pääsynsä yhteiskunnallisesti merkittäviin virkoihin ei 

Immosen mukaan olekaan oikeutettua. Sen sijaan Immonen näkee tämän eräänlaiseksi 

soluttautumiseksi, joksikin salaiseksi toiminnaksi, jota ulkopuolinen taho tekee, halutessaan 
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toimia oman ulkopuolisen agendansa edistämiseksi, varsinaisen päämääränsä paljastumatta.  

(Immonen VII.) 

Hirvisaari (Hirvisaari III) näkee tilanteen hyvin samalla tavalla. Vasemmiston toiminta on 

Hirvisaaren mukaan johtanut myös tilanteeseen, missä ennen niin menestyksekäs Suomi on 

nyt kuolemassa suomalaisten käsiin. Sisäiset ristiriidat koituvat sen kohtaloksi, kun ”veli lyö 

veljeä”. (Hirvisaari III.) ”Suvaitsevaistolle” tämä ei Hirvisaaren mukaan kuitenkaan 

vaikuttaisi olevan suuri ongelma, sillä Hirvisaari katsoo, että ”suvaitsevaisten mielestä 

Suomea ja Suomen kansaa ei tarvitsekaan olla olemassa”. Perinteisesti nämä ”maan- ja 

kansanpetturit” ovat Hirvisaaren mukaan ”olleet kommunisteja”, mutta nyt tilanne on 

toinen: ”Punainen aatemaailma on levinnyt vahvasti vihervasemmistoon ja valitettavasti 

jossakin määrin ja hieman erilaisin painotuksin koko poliittiseen kenttään”. (Hirvisaari 

XXXVI.) Vasemmistolle etnisen kansan sijaan tärkeämpi kansan määrite on 

ideologinen: ”Vasemmiston ’kansa’ ei ole koskaan ollut alkuperäiseen väestöön pohjautuva 

populaatio vaan internationalistinen proletaari” (Hirvisaari IV).  

Kansakuntien kuoleminen sisäisiin erimielisyyksiin, veljen lyödessä veljeä, ei ole ajatuksena 

uusi. Tutkija Jouko Jokisalo (2016, 13) kirjoittaa sosiaalidarwinismiin ja rotuteoriaan liittyen, 

kuinka kansakuntakäsite oli pohjannut ennen sosiaalidarwinismin aikaa tasa-arvolle, mutta 

sosiaalidarwinismin myötä kansakunta tuli määritellyksi rotuteoreettisesti. Kansakunta 

muuttui samalla homogeeniseksi ja jakamattomaksi yhteisöksi, näin 

minimoiden ”sosiaalidarwinistisen kaikki vastaan kaikkia -periaatteen sisäpolitiikan 

haittavaikutukset”, eihän oman veren voinut uskoa nousevan omaa verta vastaan. Jokisalo 

kirjoittaa, kuinka mahdolliset luokkataistelut tai repivät sisäpoliittiset kiistat merkitsivät 

rotuteorian mukaan kansakunnan itsetuhoa, sillä hajanainen kansakunta ei 

koskaan kykenisi selviämään olemassaolon taistelussa muita kansakuntia 

vastaan. Siksi esimerkiksi luokkataistelu merkitsi petosta omaa ”veriyhteisöä” 

eli rotua kohtaan. (Jokisalo 2016, 13–14.) 

Vaikka Hirvisaaren ajattelussa ei kuitenkaan yleensä puhuta roduista, vaan kansakunnista ja 

etnisistä yhteisöistä, niin sama periaate on kuitenkin läsnä. Sisäiset kiistat ryhmän sisällä 

johtavat sen tuhoon, samalla kun Hirvisaaren ryhmää sekä ajattelua vastaan asettuvat tahot 

syyllistyvät petokseen omaa kansaansa kohtaan. Hirvisaari kutsuu (Hirvisaari IV) 

vasemmistoa (sekä oikeistoa, joka myös on Hirvisaaren mukaan täysin avoimesti 

luopunut ”koti, uskonto, isänmaa -ajattelusta”) ”kansanpettureiksi” (Hirvisaari IV) ja vaatii 
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toisaalla sivustollaan kaikkia ”maahanmuuttopolitiikan kelvottomaan tilaan syyllisiä 

ankaraan vastuuseen kansanpetturuudesta” (Hirvisaari V). 

Hirvisaari, joka jakaa Immosen näkemyksen Eurooppaa mädättävästä vasemmistosta, tietää 

kertoa lukijoilleen tämän ”vihervasemmistolaisen unelmaväen” lopullisen tavoitteen: ”He 

haluavat rajoittamatonta maahanmuuttoa ja monikulttuuria. He haluavat yhteiskunnan 

luhistumista saadakseen aikaan vallankumouksen” (Hirvisaari XXIV). 

 

 

6.1 Vasemmiston valtaama media ja sananvapauden tukahduttaminen 

 

Mitä vasemmisto Immosen ja Hirvisaaren mukaan harjoittaa, on eräänlaista propagandaa. 

Toimintaa, mikä pyrkii vakuuttamaan ja saamaan kansan toimimaan ja ajattelemaan tietyillä, 

halutuilla malleilla, jotta haluttuihin tavoitteisiin päästäisiin (Welch 2013, 2). Propagandaan 

kuuluu oleellisena osana myös sensuuri. Sensuurin voisi käsittää niiksi toimiksi, jotka 

pyrkivät rajoittamaan niitä ajatuksia ja mielipiteitä, jotka ovat auktoriteetin vastaisia, tai 

vähintäänkin sen kannalta epätoivottavia. Eräällä tapaa sensuurin voisi nähdä 

eräänlaisena ”anti-propagandana”. Ainoastaan tietyn informaation julkaiseminen, (sekä 

tietyn informaation vaimentaminen) kuin myös tarkoituksenmukainen informaation 

vääristely ja manipulaatio, ovat mahdollisia propagandan keinoja. (Welch 2013, 25.) 

Ensimmäisen maailmansodan propagandasta klassikkoteoksen Propaganda Technique in 

the World War (1938) kirjoittanut Harold Lasswell kirjoittaa, kuinka vihollinen pyrkii 

propagandallaan vakuuttamaan kohdeyleisön siitä, että vastapuolen propaganda on 

valheellista (Lasswell 1938, 79). Yksi propagandan ja samalla myös propagandaa 

muistuttavan politikoinnin tärkeimpiä keinoja on pyrkiä vakuuttamaan kohdeyleisö siitä, että 

vastapuoli pyrkii valehtelemaan. Poliittisten vastustajien antama informaatio on 

kyseenalaistettava ja saatava vaikuttamaan siltä, että se itse on pelkkää propagandaa ja 

valhetta. Ensimmäisessä maailmansodassa saksalaiset käänsivät liittoutuneet ovelasti 

(Allies) muotoon All-lies (kaikki valetta) ja brittiläinen uutistoimittaja Reuters nimettiin 

sotavaleiden tekaisijaksi (Fabricator of war lies). (Lasswell 1938, 8.) Vastaavanlaiseen 

vastapuolen informaation luotettavuuden kyseenalaistamiseen pyrkivät myös aineistoni 

kirjoittajat. 
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Mahdollisesti tämän vuoksi Yleisradio Oy (Yle) on muodostunut yhdeksi 

maahanmuuttovastaisten kirjoittajien pääasiallisista kohteista. Aineistossani toistuva teema 

on väite siitä, että Yle toteuttaa laajamittaista, tarkoituksenmukaista totuuden vääristelyä. 

Tällainen pelko ja epäluottamus perinteiseen mediaan tulee ilmi hyvin esimerkiksi Immosen 

kirjoituksessa Media vallankäyttäjänä (Immonen VIII). Immonen kutsuu suuria medioita 

yleisnimityksellä ”valtamedia”, ”koska niillä on suurin valta hallita yhteiskuntamme 

mielipideilmapiiriä ja päättää esimerkiksi siitä, kuka saa kansan suosion, kuka taas ajetaan 

epäsuosioon”. Verrattuna poliitikkoihin, jotka valitaan ”demokraattisin keinoin”, toimii 

valtavirtamedia Immosen mukaan ”itse itselleen asettamallaan mandaatilla”. Immosen 

mukaan valtavirtamedian asema on kuitenkin internetin aikakaudella hajoamassa, sillä 

ihmiset voivat nyt hakea tietonsa sieltä, mistä uskovat sen parhaiten saavansa. ”Vasta 

internetin ja sen tarjoaman laajan tietoaineiston myötä olemme astumassa Suomessa 

todelliseen sananvapauden ja demokratian tilaan”. (Immonen VIII.)  

Valtamedian häikäilemättömyys totuuden suhteen syntyy Immosen mukaan pitkälti 

toimittajien ideologiasta. Immonen (Immonen VIII) kysyy: ”Kuinka moni heistä haluaa 

kertoa koko totuuden, jos se sotii toimittajan omaa ideologiaa vastaan?” Immonen viittaa 

Suomen Uutisiin (Perussuomalaisten verkkojulkaisu) kertoessaan, kuinka valtamedian 

toimittajista merkittävä osa kannattaa punavihreitä puolueita. Tämä toimittajakunnan 

punavihreys on vääristänyt tilannetta Immosen mukaan siten, että jopa 

toimittajakoulutuksessa vallitsee Suomessa vasemmistolainen ja monikultturistinen 

ilmapiiri. Sanojensa mukaan hän onkin saanut ”lukuisia yhteydenottoja” opiskelijoilta, jotka 

ovat tätä huolestuneina valitelleet. Immonen puhuu aiheeseen liittyen ”ehdollistamisesta” 

vasemmistolaisuuteen ja sen ajatusmaailmaan. Jos toimittaja ei sopeudu kyseiseen 

vasemmistolaiseen ilmapiiriin, uralla eteneminen tulee mahdottomaksi. Sama ilmiö on 

Immosen mukaan havaittavissa myös muulla medianalalla. Toimittajia on Immosen 

tietämyksen perusteella jopa irtisanottu töistään, kun heidän ”monikultturismin 

kyseenalaistava arvomaailmansa on paljastanut”. Vastaavasti myös artikkeleiden 

muokkaaminen ”median agendaan paremman sopivaksi” on normaalia, kuin myös niiden 

kokonaan julkaisematta jättäminen. (Immonen VIII.) 

Etenkin Yleä koskien tämä on Immosen (Immonen VIII) mukaan tyypillistä ja se on 

ärsyttänyt ”suurta osaa suomalaisista”, koska laki velvoittaa Ylen edistämään 

monikulttuurisuutta. Immosen sanoin Yle harjoittaa itsesensuuria: ”Toisin sanoen Ylen on 

toimittava puolueellisesti itseään sensuroiden” (Immonen VIII). Tämänkaltaisten syiden 
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vuoksi Immosen mielestä Ylen toiminta tulisi laittaa esimerkiksi ”maksukortin taakse”, 

jolloin sen toimintaa rahoittaisivat ”vain ne, jotka allekirjoittavat sen 

monikulttuurisuusagendan” ja lopettaa sen julkinen rahoitus, sillä tällä hetkellä Yle ei 

Immosen mukaan keskity neutraaliin ja puolueettomaan tiedonvälitykseen.  (Immonen VIII) 

Monikulttuurista, ”perinteitä halveksivaa” yhteiskuntaideologiaa Immonen kutsuu 

jopa ”pyhäksi opinkappaleeksi” ja Ylen toimintaa sen 

toteuttamiseksi ”monikulttuurisuusmissioksi”, näin rinnastaen Ylen uskonnolliseen 

toimijaan ja monikulttuurisuusideologian uskontoon (Immonen VII). 

Immosen mukaan uskonnollisen hurmoksen lisäksi myös ”näennäissuvaitsevaisuus” 

ja ”kaksinaismoralismi” saavat ihmiset puolustamaan monikultturismia (Immonen VII). 

Selvimmin tämä tulee Immosen mukaan ilmi kristinuskon kritisoinnissa, mutta islamin 

kohottamisessa kritiikin yläpuolelle. Evankelisluterilaista kirkkoa arvostellaan äänekkäästi 

eri asioista, kuten naispappeudesta, mutta vasemmistohegemonian kannattajat suhtautuvat 

välinpitämättömästi vaikkapa islamiin ”kiinteästi kuuluvaan” ”brutaaliin” naisten 

alistamiseen. Miksi vasemmistohegemonian kannattajat kuitenkin toimivat näin, on 

Immosen mukaan lähinnä poliittista keinottelua ja taktikointia. He ”pyrkivät tekemään 

kaikista vähemmistöistä uhreja”, asettuvat näiden puolelle, kiihkeästi niitä puolustaen. Näin 

tehdessään he samalla ”pyrkivät pönkittämään omaa agendaansa ja valta-asemaansa 

yhteiskunnassa”. Immosen mukaan vasemmistohegemonian kannattajat eivät toimi 

vähemmistöjen hyväksi esimerkiksi solidaarisuuden tai empatian pohjalta, vaan oman edun 

tavoittelun. (Immonen VII.) 

Ongelma ei kuitenkaan kosketa pelkästään uutismediaa, vaan myös kirjojen kustannusala on 

poliittisesti värittynyt (Immonen VIII). Ainoastaan pienkustantamot ovat Immosen mukaan 

1960-luvun loppupuolelta lähtien olleet valmiita julkaisemaan ”valtavirrasta poikkeavia ja 

liberaalihegemoniaa kumartamattomia teoksia”. Jos vasemmistolaisen ideologian 

kyseenalaistava kirja joskus sattuukin kirjakaupan hyllystä löytymään, on syynä tähän vain 

ja ainoastaan se, että ”kustantajat voivat niihin vedoten vältellä arvostelua yksipuolisesta 

kustannustoiminnasta”. Osittain tähän on Immosen mukaan syynä median valta ja sen 

vasemmistolaisuus. Median kulttuuritoimitukset jättävät kirjoittamatta ideologioidensa 

vastaisista kirjoista, mikä johtaa siihen, että ”kirjoja on vaikea myydä, kun ne vaietaan 

julkisuudessa kuoliaaksi”. Pohjimmiltaan Immosen mielestä syynä on kuitenkin jo aiemmin 

mainitsemani ”radikaalivasemmistolaisten toteuttama kulttuurielämän fyysinen ja 
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ideologinen valtaus”, jonka Immonen katsoo alkaneen noin 1960-luvun lopulla. (Immonen 

VIII.) 

Koska vasemmisto (oikeiston kanssa liitossa toimiessaan) on lopulta kyennyt näin 

yksipuolisesti suomalaisen yhteiskunnan valtaamaan, näkee Immonen tilanteeseen vain 

yhden selvän ratkaisun: kansallismielisen vallankumouksen. ”Jos haluamme aidosti 

palauttaa vallan takaisin kansalliselle tasolle, pois ylikansallisten päätöksentekoelinten, 

monikansallisten suuryhtiöiden ja niitä tukevien poliitikkojen käsistä, on saatava aikaan 

kansallismielinen vallankumous”. (Immonen VII.) Näin Immonen lopulta palaa myös siihen 

ajatukseen kulttuurisesta vallankumouksesta, jonka Nouvelle Droite ja De Benoist olivat 

Gramscilta adoptoineet ja oikeistolaiseen ajatteluun sopivaksi muuntaneet.  

Hannulan (2011) mukaan myös Suomen Sisussa aikoinaan 2000-luvun alkuvuosina 

pohdittiin järjestön kantaa kansallismieliseen vallankumoukseen. Tuolloin järjestön 

periaateohjelman suunnitteluvaiheessa periaateohjelman lopusta löytyi vielä 

kohta: ”maailmanlaajuisen kansallismielisen vallankumouksen tukeminen”. Maltillisempi 

osa Suomen Sisua kuitenkin lopulta voitti keskustelun aiheesta ja kyseinen kohta vaihdettiin 

muotoon: ”maailmanlaajuisen kansallismielisen muutoksen tukeminen”. (Hannula 2011, 

51–52.) Näin Suomen Sisu näkee itsensä järjestönä suoraan osana suurempaa maailmallista 

liikettä, ei pelkästään Suomeen sitoutuneena järjestönä. Hannula (2011, 72–74) kirjoittaa 

Suomen Sisun ja sen perustajajäsenten kansainvälisistä kytköksistä ja kuinka muun muassa 

Teemu Lahtinen edusti Suomea ulkomailla esimerkiksi Ranskan Le Front Nationalin ja 

venäläisen Vladimir Žirinovskin vieraana. Hannulan mukaan myös eurooppalaista 

kattojärjestöä suunniteltiin, mutta ”yhteistyö hiipuikin varsinkin Suomen osalta, koska sillä 

ei ollut virallista kansallismielistä puoluetta”. Myöskään ”tavissisulaiset” eivät nähneet 

merkitystä kansainväliselle toiminnalle, sillä se ei suoraan Sisun toimintaan liittynyt. 

(Hannula 2011, 72–74) 

Myös Hirvisaari näkee suomalaisen median tilan vastenmielisenä. Hirvisaari (Hirvisaari 

XXV) kysyy blogissaan: ”Miksi valtamedian moraali on läpimädäntynyt?” ja kutsuu 

toimittajia ”valehtelijoiden ammattikunnaksi” sekä ”mediahuoriksi”. Hirvisaari toteaa, 

että ”muslimit eivät käytä mediavaltaa Suomessa.”, joten tämä ei tarjoa vastausta 

Hirvisaaren kysymykseen. Sen sijaan Hirvisaari pohtii, voisiko ”juutalainen rahavalta” 

olla ”mediavalheiden takana”. (Hirvisaari XXV.) Näin hän tuo tekstiinsä mukaan eräänlaisia 

kaikuja suuremmasta, globaalista salaliitosta. 
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Artikkelin (Hirvisaari XXV) loppuun Hirvisaari on myös lisännyt kuvan Suomi-neidon 

teloituksesta. iv  Kuvassa suurimmat suomalaiset mediatuottajat kuten Yle ja Helsingin 

Sanomat, valmistautuvat ampumaan seinää vasten pakotetun Suomi-neidon, aivan kuin 

kyseessä olisi kenttäoikeuden tuomitsema teloitus. Lisäksi kuvassa lukee: ”Teloitusta 

sponsoroi”. Tämän tekstin perään on lisätty kuva karikatyyrisesta juutalaisesta hieromassa 

ahnaasti käsiään, sekä eduskunnan, Suomen evankelisluterilaisen kirkon, EU:n ja Punaisen 

Ristin logot. Näin Hirvisaari jatkaa omalta osaltaan sarjaa hyvin vanhoja teorioita 

juutalaisten kieroiluista, mitkä lopulta kulminoituivat äärimmäisenä vihana juutalaisia 

kohtaan sekä natseina ja holokaustina16.  

Hannah Arendt kirjoittaa teoksessaan Totalitarismin synty (2013) totalitarististen valtioiden 

harjoittamasta propagandasta ja kuinka erilaiset salaliitot ovat keskeinen propagandan 

valinta ja aihe. Sillä ei Arendtin mukaan ole mitään merkitystä, mikä on salaperäisyyden syy 

ja aihe ja onko se edes sinänsä lainkaan tärkeää. ”Roskaväki” kuitenkin ”uskoi vakavissaan 

kaiken, minkä kunniallinen yhteiskunta oli tekopyhästi sivuuttanut tai lahjomalla salannut”. 

(Arendt 2013, 422.) Salaperäisyys saattaa pohjata joko reaalipoliittiseen salailunhaluun, 

kummuta erilaisten kumouksellisten ryhmien ”vehkeilytarpeesta”, pohjata jo valmiiksi 

etabloituneisiin salaliittoihin (kuten juuri vaikkapa uskomukseen juutalaisten 

maailmanvallasta), tai täysin uusina sepitettyihin viritelmiin, kuten bolshevikkien 

propagandassa esiintyneeseen trotskilaiseen salajuoneen tai Britannian ja Yhdysvaltojen 

salaisten palvelujen imperialistisiin suunnitelmiin (Arendt 2013, 422). 

Arendt kuvaa massojen käyttäytymistä valheiden suhteen seuraavalla tavalla: 

Jatkuvasti muuttuvassa, käsittämättömässä maailmassa ihmismassat olivat 

tulleet pisteeseen, jossa ne voivat uskoa yhtä aikaa kaiken eivätkä mitään, 

ajatella, että kaikki on mahdollista eikä mikään ole totta… Joukkopropaganda 

keksi yleisön olevan joka hetki valmis uskomaan pahinta, miten absurdia 

tahansa, eikä kummemmin paheksunut petetyksi joutumista, koska sen 

mielestä kaikki väitteet olivat joka tapauksessa valhetta. Totalitaariset 

kansanjohtajat perustivat propagandansa oikealle psykologiselle 

olettamukselle, että niissä oloissa oli mahdollista saada ihmiset yhtenä päivänä 

                                                           
16 Erinäiset salaliittoteoriat juutalaisia koskien levisivät ja yleistyivät jo 1000-luvun loppupuolella, kun paavi 

Urbanus II julisti 1095 ensimmäisen ristiretken alkaneeksi ja kristikunnan piti vallata pyhä maa takaisin 

vääräuskoisilta muslimeilta. Osa tästä uskonnollisesta intohimosta kääntyi myös juutalaisia vastaan. Jo 

kahdeksan kuukautta tämän julistuksen jälkeen Saksan Wormsissa surmattiin satoja juutalaisia syytettyinä 

kaupungin juomaveden myrkyttämisestä. Jo aiemmin juutalaiset olivat tosin olleet erinäisten teorioiden kohde, 

olivathan he Raamatun kertomuksen mukaan tuominneet Jeesuksen ristille, mikä oli johtanut kristittyjen 

vihamielisyyteen juutalaisia kohtaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa kirkon ja kristinuskon historiaa. Paavi 

Gregorius I oli kuitenkin omalta osaltaan kieltänyt juutalaisten syyttämisen jo paaviutensa aikana (590–604) 

ja tätä määräystä myös enimmäkseen noudatettiin Urbanus II:seen saakka. Tämän jälkeen salaliittoteoriat ja 

viha pääsivät kuitenkin valloilleen. (Gossett 1997, s. 9-10.) 
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uskomaan kaikkein uskomattomimmat väitteet ja luottaa siihen, että he 

heittäytyisivät kyynisiksi, jos heille seuraavana päivänä annettiin kiistattomat 

todisteet väitteiden virheellisyydestä. He eivät suinkaan hylkäisi valehdelleita 

johtajia vaan vakuuttaisivat kaiken aikaa tienneensä väitteen valheeksi ja 

ihailisivat johtajia heidän verrattomasta taktisesta oveluudestaan. (Arendt 2013, 

451.) 

Arendtin mukaan valheet ja samalla totuus menettävät merkityksensä, kun suuret 

ihmismassat ovat valmiita uskomaan totuudet valheiksi ja valheet totuuksiksi. Valehtelu 

muodostuu totalitaarisissa yhteisöissä arkipäiväiseksi toiminnaksi. 

En suinkaan ole väittämässä, että esimerkiksi Suomen Sisulaiset pyrkisivät olemaan tai 

olisivat totalitaristisia kansanjohtajia. On kuitenkin mielestäni merkille pantavaa, miten 

samalla kun YLE:ä ja valtamediaa syytetään valehtelusta, on Internet tullut täyteen 

erilaisia ”vaihtoehtoisia totuuksia” tarjoavia kanavia. Julkaisujen suosioon ei myöskään ole 

ilmeisesti vaikuttanut niiden kiinnijääminen valheista, tai edes niihin liittyvät poliisitutkinnat. 

Tällainen retoriikka vaikuttaa tehokkaasti muuttaneen osan ihmisistä uskomaan, juuri kuten 

Arendt kirjoittaa, kaikkein uskomattomimmatkin väitteet todeksi ja olemaan välittämättä, 

vaikka ja kun ne osoitettaisiin virheelliseksi.  

 

 

6.2 Vihapuhe ja rasismi 

 

Vihapuhetta ei terminä löydy sellaisenaan Suomen lainsäädännöstä, eikä sille myöskään ole 

olemassa universaalia hyväksyttyä määritelmää. Useimmissa valtioissa kuitenkin on 

olemassa lakeja, jotka kieltävät vihapuheeseen rinnastettavia ilmaisuja. Nämä lainsäädännöt 

kuitenkin eroavat valtioiden kesken toisistaan siinä, minkälaista puhetta rajoitetaan. 

Euroopan unionin ministerineuvosto on käsitellyt vihapuhetta konseptina ja 

ministerineuvoston mukaan vihapuheen tulee kattaa kaikki se ilmaisu, joka levittää, 

kannustaa, edistää tai oikeuttaa rodullista vihaa, ksenofobiaa, antisemitismiä tai muita 

suvaitsemattomuuteen perustuvia vihan muotoja. Näihin ministerineuvosto katsoo kuuluvan 

ainakin aggressiivisessa nationalismissa ja etnosentrisyydessä ilmenevän 

suvaitsemattomuuden sekä vähemmistöihin ja maahanmuuttajiin kohdistuvan syrjinnän ja 

vihamielisyyden. (Weber 2009.)  
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Hirvisaarelle vihapuhetta koskeva suomalainen lainsäädäntö on ainakin osiltaan 

viallista, ”erittäin huonoa” ja epämääräistä, ”laillisuusperiaatteen” vastaista lainsäädäntöä 

(Hirvisaari XXVI). Tekstissään Kikkarapäälle kuonoon Hirvisaari viittaa Halla-Ahon 

saamaan tuomioon ja toteaa, että ”poliittisesti korruptoitunut VKSV” 

(valtakunnansyyttäjänvirasto) pyrkii toimillaan hillitsemään maahanmuuttopolitiikan 

kritiikkiä ”tukkimalla kansalaisten suut ja rajoittamalla sananvapautta”. Hyödyntämällä 

lainsäädännön ”blankopykäliä” voidaan Hirvisaaren mukaan mikä tahansa ilmaisu tulkita 

lainvastaisena. Hirvisaari katsoo, etteivät esimerkiksi monet tuomiot ole tulleet oikeasta 

rasismista, vaan ne ovat poliittisia tuomioita, vailla todellista pohjaa. (Hirvisaari XXVI.) 

Koska raja rasismin ja kulttuurien kritisoinnin välillä on vähintäänkin häilyvä, kokee 

Hirvisaari (Hirvisaari XXVII) tarpeelliseksi kertoa lukijoilleen, mitä rasismi on ja ei ole. 

Rasismi Hirvisaaren mukaan on ”ihmisen syntyperästä johtuvaa syrjintää ja lähtökohtaisesti 

negatiivista asennetta vierasrotuista kohtaan.” Sen sijaan uskonnon, kulttuurin tai niiden 

ilmiöiden kritisointi ei Hirvisaaren mukaan ole rasismia. Mielenkiintoisesti samassa 

tekstissään (Hirvisaari XXVII) Hirvisaari kuitenkin toteaa maahanmuuttajista 

seuraavaa: ”Suomalaisia he eivät ole, suomalaisiksi he eivät muutu”, näin käytännössä 

palaten rasismin määritelmäänsä ihmisen syntyperästä johtuvana syrjintänä. 

Hirvisaari ei myöskään kaihda kirjoituksissaan rodun ja genetiikan termistöä, kuten jo 

aiemmin kirjoitin Hirvisaaren pohtiessa syitä rikollisuuteen Keniassa. Kirjoituksessaan Jazz-

neekerit (Hirvisaari XXVIII) Hirvisaari todistelee jälleen lukijoilleen, ettei hän suinkaan ole 

rasisti. ”Diggaahan” hän ”ihan sikana kuubalaisen neekerin” jazz-musiikista. Hirvisaari 

toteaa arvostavansa ”neekereiden” musikaalista lahjakkuutta, jota ilman meillä ei jazz-

musiikkia olisi; eiväthän ”esimerkiksi intiaanit, eskimot, arabit, kiinalaiset, japsit tai 

mongoloidit ole koskaan kyenneet musiikin saralla oikeastaan yhtään mihinkään… 

Valkoinenkin rotu jää lahjakkuudessa kauas taakse…” (Hirvisaari XXVIII) Näin puhtaasti 

rasistisen termistön, käsitteistön ja ihmisten rodullisen kategorioinnin avulla Hirvisaari 

pyrkii osoittamaan, että koska hän arvostaa erivärisen väestön luomaa musiikkia, ei hän voi 

olla rasisti.  

Rasismin ja rasististen ajatusten kieltäminen on varsin yleistä aineistossani ja kirjoittajat 

näkevät rasistiksi kutsumisen henkilökohtaisena loukkauksena, joskus jopa vihapuheena. 

Robert Miles kirjoittaa teoksessaan Racism (1989, 1), kuinka rasismista on muodostunut 

hyvin negatiivisesti latautunut käsite ja jonkun syyttäminen rasistisesta ilmaisusta tai 
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mielipiteestä on samalla hänen tuomitsemista moraalittomaksi ja sopimattomaksi. Milesin 

mukaan rasismista on näin muodostunut poliittisen väärinkäytön termi (“a term of political 

abuse”). Miles kirjoittaa aiheeseen liittyen, kuinka vain pieni osa läntisen maailman 

ihmisistä kuvailee itseään vapaaehtoisesti rasistiksi liittäen siihen positiivisia merkityksiä, 

sillä yleinen konsensus on niin vahvasti rasistien ja rasismin vastainen.  (Miles 1989, 3.) 

Tämä rasismin vastainen ilmapiiri on johtanut tilanteeseen, jossa jopa järjestöjen kuten Ku 

Klux Klanin jäsenet kieltävät olevansa rasisteja, koska sanalla on niin paha leima (Smedley 

& Smedley 2011, 18).  

Tutkimuksessaan Confrontational yet submissive: Calculated ambivalence and populist 

parties’ strategies of responding to racism accusations in the media (2017, 263) Hatakka, 

Niemi ja Välimäki taas väittävät, että länsimaisessa parlamenttijärjestelmässä yhtenä 

edellytyksenä uskottavalle poliittiselle puolueelle on tänä päivänä sen irtisanoutuminen 

rasismista ja ennakkoluuloista. Tämän vuoksi tutkijakolmikon mukaan myös 

maahanmuuttovastaiset, populistiset puolueet pyrkivät vastaamaan median ja poliittisten 

vastustajiensa rasismi-syytöksiin tavalla, jolla he samalla kykenevät rauhoittamaan suuren 

yleisön, mutta säilyttävät uskottavuutensa oman äänestäjäryhmänsä keskuudessa (Hatakka 

ym. 2017, 263). 

Hirvisaari (Hirvisaari XXIII) kirjoittaa, kuinka rasismista on tullut muotisana. Sillä halutaan 

Hirvisaaren mukaan leimata ja pelotella ”ihan tavallisia suomalaisia ihmisiä”, jotta he eivät 

uskaltaisi ilmaista todellisia mielipiteitään. Toisessa kirjoituksessaan (Hirvisaari XXX) hän 

jopa toteaa, kuinka rasisti-sanalla implikoidaan, ettei rasistiksi haukutulla ole edes 

ihmisarvoa, vaan he ovat vasemmistolaisten silmissä todellisuudessa jopa terroristeja 

alhaisempia:  

Lisäksi koska vasemmistolaisen humanismin ja tasapäistämisen ideologian 

mukaan kaikki ihmiset ovat sisimmältään yhtä hyviä (paitsi 

maahanmuuttokriittiset, jotka ovat heidän mukaansa rasisteja ja joilla ei siis 

ole mitään ihmisarvoa), ei terroristeja saisi pitää huonoina ihmisinä vaan 

ainoastaan syrjäytyneinä. (Hirvisaari XXX.) 

Myös Halla-Aho puhuu monesti roduista ja käyttää käsitettä retoriikassaan, vaikka toisaalta 

hän väittää, että esimerkiksi hänestä käytetty ”rotutohtori”-nimitys on erittäin loukkaava ja 

hänen kutsumisensa ulkomaalaisvastaiseksi loukkaavaa, sillä: ”On ilmeistä, että 

sanalla ’ulkomaalaisvastainen’ on voimakkaan kielteinen merkitys ja sävy” (Halla-aho 

XVII). 
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Tekstissään Nuivasta nuorisosta (Halla-aho XVIII) Halla-aho pohtii, miksi osa nuorista 

uskoo väitteisiin, kuten eri rotujen välisiin älykkyyseroihin, sillä kouluissahan lasten tulisi 

oppia, että ”rotuja ei ole ja että kaikki ovat yhtä älykkäitä”. Halla-aho vertaa tilannetta 

DDR:n koulutukseen ja opetukseen sosialismista ja kapitalismista. Lapset oppivat, 

että ”sosialismissa elämä on iloista ja rikasta, kapitalismissa ankeaa ja köyhää”, vaikka omat 

havainnot ja päättelyt kertovat toista, kuin ”mitä opettaja dogmaattinen kiihko silmissään 

julistaa”. Halla-aho myös kyseenalaistaa väitteen siitä, ettei rotuja olisi olemassa. Hän viittaa 

kyselyyn (Lieberman ym. 1992), jonka mukaan 84 % biologeista, 64 % kehityspsykologeista, 

59 % fyysisistä antropologeista ja 47 % kulttuuriantropologeista yhtyisi väitteeseen homo 

sapiens -lajin sisällä olevista biologisista roduista. Halla-ahon mukaan mitä kauemmas 

luonnontieteistä siirrytään, sitä vähemmän henkilöllä on kompetenssia edes ottaa kantaa 

asiaan. Mitä kauemmas luonnontieteistä mennään, niin Halla-ahon mukaan myös 

roduttomuuteen uskomisen yleisyys kasvaa. Ainoastaan oppineet näyttävät ymmärtävän 

totuuden: ”Ne, jotka tieteenalansa puolesta ymmärtävät jotain asiasta, ovat varsin 

yksimielisiä siitä, että ihmislaji on mahdollista ja mielekästä jakaa rotuihin.” Halla-Aho ei 

kuitenkaan katso tarpeelliseksi kertoa enempää Liebermanin tutkimuksesta, joka ottaa 

kantaa rotu-käsitteen epäselvyyteen. Lieberman ehdottaa, että rotu-käsitteen käyttö Homo 

sapiens -lajia koskien tulisi lopettaa: 

Ehdotamme konseptin käytön jatkamista koskien joitain kädellisiä, mutta 

kannatamme sen hylkäämistä Homo sapiens -lajin suhteen… ensinnäkin 

konsensusta tutkijoiden kesken rotu-käsitteen hyödyllisyydestä ja tarkkuudesta 

ei ole; toiseksi, variaatiot niin kutsuttujen rotujen sisällä ovat suurempia kuin 

rotujen välillä; kolmanneksi luonnonvalinnan, geneettisen ajautumisen sekä 

sisäsiittoisuudesta johtuvien epäsuhtaisten muutosten vuoksi rodullisten 

rajojen tunnistaminen on mahdotonta; neljänneksi, rotu-konseptin käytöllä on 

historiallisesti ollut haitallisia seurauksia; viidenneksi, tarkimmatkin 

ihmisperimää kartoittavat tutkimukset keskittyvät vain yhteen ominaisuuteen 

kerralla; kuudenneksi, rodulliset nimitykset ovat harhaanjohtavia, ottaen 

etenkin huomioon, että useimmilla populaatiolla on myös kulttuurillinen 

nimittäjä. (Lieberman ym. 1992.)v (Vapaasti suomennettu) 

Tutkimus ei siis suinkaan anna suoraa tukeaan Halla-Ahon väitteelle siitä, että biologit 

enemmistön voimin tukisivat rodun käsitettä ihmislajin suhteen, ainakaan puhtaasti 

sellaisena käsitteenä kuin Halla-Aho antaa rodun ymmärtää. Sen sijaan tutkimus tiivistetysti 

toteaa, että rodun konsepti on biologisesti puolustelemattomissa, sillä geneettiset vaihtelut 

eivät korreloi ja vastaa niitä rodullisia luokkia, joita niiden kuuluisi vastata.  
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Robert Miles (1989, 71) selventää, kuinka yksi rotu-termin ongelmista liittyy siihen, miten 

fenotyyppejä käytetään oletettujen rotujen muodostamiseen. Vaikka ihmisillä kiistatta on 

olemassa biologisia eroja (toiset ovat pidempiä kuin toiset, lyhempiä kuin toiset, 

karvaisempia kuin toiset tai vaikkapa jalat ovat erikokoiset), niin kuitenkin vain valittuja 

eroja merkityksellistetään niin, että ne otetaan rodun perustaksi. Milesin mukaan toinen hyvä 

esimerkki siitä, kuinka rodut eivät ole luonnollisia, vaan historiallisen ja kulttuurillisten 

merkitysten soveltamista ihmisten biologiseen vaihteluun, löytyy Euroopasta. Se rotu, johon 

nykyään viitattaisiin valkoisena rotuna, koostui aikoinaan useista eri roduista. Rodut 

vaihtuvat ajoittain täysin riippumatta biologisista seikoista ja Milesin mukaan tämä on 

osoitus siitä, että ne ovat sosiaalisia konstruktioita, pikemminkin kuin biologisia tosiseikkoja. 

(Miles 1989, 71.) 

Sen sijaan että Halla-aho kertoisi lisää Liebermanin tutkimuksesta, toteaa hän (Halla-aho 

XVIII) ”uskovansa”, että ”biologit tarkoittavat rodulla tiettyjen syntymässä saatujen 

piirteiden ja ominaisuuksien klusteroitumista populaatioissa”.  Halla-aho katsoo, että 

esimerkiksi kenialaisilla on tummempi iho kuin suomalaisilla, ”keskimäärin paksummat 

huulet, tummemmat silmät ja kiharammat hiukset”, he ovat ”keskimäärin parempia kuin 

suomalaiset kestävyysjuoksussa”, ja lopulta kysyy, eivätkö nämä muka ole biologisia 

ominaisuuksia. ”Miksi ihminen ei jakautuisi rotuihin, jos samanlaisilla, piirteiden 

populaatiokohtaiseen kasautumiseen liittyvillä kriteereillä puhutaan koira-, kissa- tai 

hevosroduista?” (Halla-aho XVIII.) 

Rotujen välisiä älykkyyseroja ei Halla-ahon mukaan ”yksikään vakavasti otettava tutkija” 

kiistä. Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti (jonka vetämän 

tutkimushankkeen tuloksiin koululaisten rotukäsitykset perustuivat) ei esimerkiksi Halla-

ahon mukaan tässä tapauksessa ole ”vakavastiotettava, koska hän on sosiaalipsykologi, ei 

psykometrikko”.  Halla-ahon mukaan ei tulisikaan olla huolissaan siitä, että 20 % Turun 

koululaisista uskoo rotujen välisiin eroihin. Sen sijaan ihmisten tulisi olla huolissaan siitä, 

että ”80 % uskoo ideologisesti motivoituun valehteluun”. (Halla-aho XVIII.) 

Ideologinen valehtelu ja kansan mielipiteiden muokkaaminen ovat siis usein aineistossani 

esiintyviä teemoja, joihin kirjoittajat aina tilaisuuden tullen palaavat. Epäluottamus 

päättäjiin, mediaan ja oletettuun vasemmistolaiseen, hallitsevaan eliittiin on nähtävissä 

monessa tekstissä. 
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Tamir Bar-On kirjoittaa kirjassaan Rethinking the French New Right (2013, 180), kuinka 

Nouvelle Droite vuoden 2000 virallisessa manifestissaan vaatii rajoittamatonta ilmaisun 

vapautta. Tähän liittyen Nouvelle Droite vihjaa, että uusi hallitseva liberaali-luokka on 

pakottanut heidän näkemyksiensä vastaisen ajattelun marginaaliin. Nouvelle Droitesta on 

tullut liberaalin ajattelun ja pyrkimyksen hallita ajattelua uhri. ”Liberaali-vasemmisto 

intelligentsia” pyrkii Nouvelle Droiten mukaan sensuurin ja tekopyhyyden keinoin 

rajoittamaan ilmaisunvapautta. Nouvelle Droite ehdottaa, että jos esimerkiksi heitä 

haukutaan rasisteiksi, todellinen rasisti on se, joka heitä rasistiksi kutsuu. (Bar-On 2013, 

180–181.) 

Tällaisia syytöksiä rasismista tekevät toistuvasti myös aineistoni kirjoittajat. Hirvisaari 

(Hirvisaari XXXI) kirjoittaa, kuinka reaktiona epäreiluun rasistiksi leimaamiseen (jota 

etenkin ”täynnä silmitöntä vihaa” oleva vihervasemmisto harrastaa) arkikieleen ilmaantuivat 

jo sujuvaan käyttöön päätyneet ”suvakki” ja ”tärähtäneistö”. Hirvisaari pitää toisessa 

kirjoituksessaan tällaista kehitystä suotavana ja toteaa myös itse ryhtyneensä käyttämään 

loukkaavia nimityksiä niistä, jotka häntä itseään haukkuvat: 

Joidenkin ihmisten on ollut vaikea ymmärtää sitä, että haukkuminen natsiksi 

ja rasistiksi on äärimmäisen loukkaavaa. Ovathan nuo nimitykset osoitus 

ihmisen suurimmasta halveksunnasta toista kohtaan. Sen vuoksi olen itse 

pyrkinyt löytämään mahdollisimman inhottavia nimityksiä niille, jotka täysin 

perusteettomasti esimerkiksi itsestäni noita haukkumasanoja käyttävät. 

(Hirvisaari XIV.) 

Verrattuna tärähtäneistöön ja suvakkeihin ovat Hirvisaaren itse käyttämät termit maallikoin 

korviin kuitenkin vielä asteen verran räväkämpiä. ”Suvakkinatsiämmää” Hirvisaari pitää 

natsiin ja rasistiin rinnastettavana ja vastaavuudeltaan samanlaisena haukkumasanana. 

Suvakkinatsiämmä on Hirvisaaren mukaan ”sukupuolineutraali ilmaus”, joka 

soveltuu ”täysin tasapuolisesti rotuun, ihonväriin, sukupuoleen tai uskontoon katsomatta” 

jokaiseen, joka käyttää ”natsikorttia” ”saadakseen jonkun näyttämään toisten silmissä 

vastenmieliseltä”. (Hirvisaari XIV.) 

Olli Immonen taas näkee kantasuomalaisiin kohdistuvan rasismin ongelmana ja huolen 

aiheena. 22.3.2016 Immonen toivottaa blogissaan hyvää rasisminvastaista viikkoa ja 

ilmaisee huolensa aihetta koskien (Immonen IX). Tähän kantasuomalaisiin kohdistuvaan 

rasismiin eivät Immosen mukaan kuitenkaan pelkästään syyllisty vierasmaalaiset (jotka 

tosin Immosen mukaan kohdentavat rasismiaan internetissä ja kaduilla etenkin suomalaisiin 

naisiin), vaan myös kantasuomalaiset, jotka ovat Immosen mukaan syyllistyneet 
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vihapuheeseen. Tästä Immonen kertoo esimerkiksi Jari Tervon, jonka Immonen toteaa 

haukkuneen osaa suomalaisista ”valkoiseksi roskaväeksi”. Immonen kehottaa 

ajattelemaan, ”mikä älämölö ja kauhistelu siitä olisi alkanut, jos joku julkisuuden henkilö 

olisi erehtynyt nimittämään tummaihoisia ”mustaksi roskaväeksi”.  (Immonen IX.) 

Rasismi aineistossani on siis hyvin politisoitunut käsite. Sitä väitetään käytettävän 

ensisijaisesti työkaluna leimata väestöryhmiä sekä rajoittaa sananvapautta. Rasismia ei 

juurikaan nähdä ilmiönä, joka olisi esimerkiksi Suomessa laajamittaista ja laajalle levinnyttä. 

Tästä esimerkkinä käy vaikkapa Hirvisaaren kirjoitus Kikkarapäälle kuonoon, (Hirvisaari 

XXVI) jossa Hirvisaari kirjoittaa, kuinka: ”… hillittömän muslimimaahanmuuton myötä 

Suomessakin tulee olemaan lisääntyvässä määrin myös ihka aitoa rasismia, joka kohdistuu 

varsinkin juutalaisiin mutta myös kantaväestöön ja muihin etnisiin ryhmiin.” 

Kirjoittamalla ”ihka aidosta rasismista” Hirvisaari ikään kuin ehdottaa, ettei se, mikä 

rasismiksi tällä hetkellä Suomessa tulkitaan, ole todellisuudessa aitoa rasismia. Sen sijaan, 

ellei maahanmuuttoa saada pysähtymään, tulemme vielä lopulta kohtaamaan sitä, jonka 

Hirvisaari mieltää todelliseksi, aidoksi rasismiksi. 
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7. EUROOPAN TILANNE 

 

Lopuksi haluan käsitellä tutkimieni blogien käsitystä eurooppalaisuudesta. Olen tähän asti 

puhunut pääasiassa suomalaisesta identiteetistä ja kulttuurista, mutta myös eurooppalaisuus 

on kirjoittajilla merkittävä teema. Vaikka Perussuomalaiset on pitkälti EU ja euro -kriittinen 

puolue, osa puolueesta haluaa esimerkiksi irti euro-alueesta, on Eurooppa aineistossani silti 

nähtävissä yhtenäisenä kokonaisuutena, johon Suomi osana kuuluu. Euroopan Unioni sen 

sijaan nähdään kansallisvaltioiden, myös Suomen, vihollisena. James Hirvisaari ja Olli 

Immonen jopa vaativat vuonna 2014 uutta kansanäänestystä Suomen EU-jäsenyydestä 

(Immonen X). Immonen myös kyseenalaistaa alkuperäisen päätöksen liittyä EU:hun. 

Immosen (Immonen XII) näkemyksen mukaan, Euroopan Unioniin aikoinaan 

kansanäänestyksellä liityttäessä kaikki unionia koskevat lupaukset, 

joita ”järjestelmäpoliitikot antoivat”, olivat tarkoituksellisia valheita, joilla pyrittiin 

suomalaisten tarkoitukselliseen harhauttamiseen tai suoranaiseen petokseen. 

Immonen (Immonen XI) kirjoittaa, kuinka ”EU-eliitin julkilausuttuna tavoitteena on 

pystyttää Eurooppaan liittovaltio, joka korvaisi niin sanottujen kosmopoliittien halveksumat 

kansallisvaltiot”. EU-jäsenmaat redusoituvat tässä tavoitteessa Immosen mukaan 

provinsseiksi, joita Brysselistä käsin ”rautaisella otteella” hallinnoitaisiin. EU:sta tulisi 

tällaisessa kehityskulussa ”uusi Kiina”, ”sosialistinen takapajula”, ”byrokraattien taivas, 

mutta tavallisen eurooppalaisen näkökulmasta yksilönvapauksien ja kansanvaltaisen 

järjestelmän irvikuva”. Iso osa tästä kehityksestä on Immosen mukaan jo myös tapahtunut: 

Suomi on jo ”melkein täysin alennettu EU:n merkityksettömäksi sivuprovinssiksi”, eikä 

Suomi enää ole ”täysivaltainen suvereeni kansallisvaltio”. Jos kehitys jatkuu 

ja ”hirviömäinen byrokratia liittovaltio” pääsee muodostumaan, on uhkana jopa ”Suomen 

kansan ja suomalaisen elämänmuodon päättyminen”, ”utopistisen” EU-projektin edetessä. 

(Immonen XI.) Suomalaisuus itsessään on siis EU-byrokratian uhkaamana. EU ei Immosen 

mukaan ainoastaan irrota kansan päätäntävaltaa omista asioistaan ja näin hävitä sen 

suvereeniutta, vaan se lopulta myös tuhoaa itse koko kansan.  

Immoselle (Immonen XII) Euroopan Unioni ja yhtenäinen valuutta euro edustavat 

kansallisvaltioille vastakkaisia voimia. Niitä samoja homogenisoivia globalismin ja talouden 

aspekteja, joita Nouvelle Droite myös ajattelussaan vastustaa.  Ne eivät esimerkiksi 

kunnioita kulttuurien ja kansojen eroja ja toimivat keskusjohtoisesti ja epädemokraattisesti. 
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Euroopan Unioni on myös ”pyrkinyt monopolisoimaan Euroopan käsitteen ja 

yksinoikeudella tulkitsemaan ja hyödyntämään eurooppalaisuutta”, näin luoden mielikuvilla 

EU:sta ”jotain sellaista, mitä se ei selvästikään ole”. Päätöstä liittyä euro-alueeseen vuonna 

1999 Immonen epäilee jopa mahdollisesti rikolliseksi teoksi, kuin myös aiempaa itse 

Euroopan unioniin liittymistä: ”Suomen rahapoliittinen valta siirrettiin valheiden, ja kenties 

jopa rikollisin keinoin, Euroopan keskuspankille vuonna 1999 Suomen astuttua EMU:n 

kolmanteen vaiheeseen. Sitä ennen Suomi oli samanlaisin keinoin liitetty Euroopan 

unioniin”. (Immonen XII.)  

Suomalaiset ”kansainvälisyyspoliitikot” näkivät Immosen (Immonen XII) mukaan 

tehtäväkseen hankkiutua eroon heidän ”ankeaksi kokemastaan ’Impivaara-Suomesta’ ja 

katsoivat, että monikulttuurisuuskehitystä on mahdollista edistää EU-jäsenyyden kautta. 

Hallitsevat luokat ajattelivat, että näin Suomesta saataisiin luotua aidosti kansainvälinen 

maa, ”jossa eliittiä häiritsevät kansalliset erityispiirteet voitaisiin hävittää sulauttamalla ne 

globaaliin harmaaseen massakulttuuriin” (Immonen XII). Näin myös Euroopan Unionia 

koskien gramscilainen ajatus käsitteistä ja niiden merkitysten muovaamisesta ajattelun 

vaikuttamiseksi on Immoselle olennainen tekijä Euroopan kannalta. Monikulttuurisuuden ja 

sen tukemisen Immonen näkee taas osaksi EU-mielistä ajattelua. Myös epäusko eliittiä ja 

valta-mediaa kohtaan sekä valheen ja propagandan teemat ovat läsnä Euroopan unionista 

puhuttaessa. Immonen esimerkiksi kirjoittaa, kuinka Helsingin Sanomissa toimittajia 

ohjeistettiin EU-kansanäänestykseen liittyen ”kirjoittamaan EU:sta vain positiiviseen 

sävyyn” ja toimittajien yritykset tuoda ”esiin EU-jäsenyyden todelliset seuraukset” tylysti 

estettiin, näin journalistietiikkaa loukaten. (Immonen XII.) 

Koska tämän kaltainen Eurooppa ei ole Immoselle mieluinen, Immonen ehdottaa ja 

tarjoaa ”Kansakuntien Eurooppaa” nykyisen Euroopan Unionin ja integraation tilalle 

(Immonen XII). ”Perustavanlaatuisesti mätä” EU tulee Immosen mukaan kaataa, jotta uutta 

voidaan tilalle rakentaa. Tätä ”EU:n tuhkista nousevaa” uutta Kansakuntien Eurooppaa 

voisivat Immosen mukaan olla rakentamassa suomalaiset EU-vastaiset poliitikot, jotka 

saisivat mahdollisesti ”vetoapua” Euroopan muilta kansallismielisiltä puolueilta, kuten 

Ranskan kansalliselta rintamalta (Le Front National) ja sen puheenjohtaja Marine Le Peniltä, 

tai esimerkiksi Alankomaiden vapauspuolueelta ja sen johtaja Geert Wildersiltä. (Immonen 

XII.) 
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Tätä visiota Kansakuntien Euroopasta Immonen (Immonen XII) kuvaa aidosti 

kansainväliseksi, Euroopan kansojen eroja kunnioittavaksi Euroopaksi, joka 

perustuisi ”itsenäisten valtioiden väliselle yhteistyölle”. Mallissa valtiot säilyttäisivät 

Immosen mukaan niin itsemääräämisoikeutensa, neutraaliutensa kuin kansallisen 

budjettivaltansa.  

Ehkäpä oleellisinta tutkimukseni kannalta on kuitenkin se, miten Immonen kuvailee 

Kansakuntien Euroopan tunnustavan ”eurooppalaisten kansakuntien historialliset ja 

kulttuuriset juuret ja näkee Euroopan muista maanosista erillisenä omana sivilisaationaan” 

(Immonen XII). Vaikka Eurooppa koostuu lukuisista erikokoisista kansallisvaltioista, on 

eurooppalaisilla ja Euroopalla siis kuitenkin oma, erityinen identiteettinsä. Pohjimmiltaan 

Immonen kertoo Euroopassa olevan kyse ”joukosta ihmisiä ja kansoja, jotka jakavat 

keskeisiltä osiltaan yhteisen historian, juuriltaan yhteisen kulttuuritradition ja myös pääosin 

yhteisen geeniperimän” (Immonen XII). 

Näin eurooppalaisuuden voisi katsoa Immoselle olevan hyvin samankaltainen identiteetti-

käsite kuin esimerkiksi suomalaisuus. Vastaavat käsitteet kuten jaettu historia, 

kulttuuritraditiot, juuret sekä genetiikka, ovat kaikki niitä kriteerejä, joilla Immonen 

perustele myös suomalaisuutta käsitteenä. Samalla nämä käsitteet auttavat muodostamaan 

ryhmän ja sen jäsenet, sekä väistämättä sen ulkopuolelle jäävät ihmiset, jotka eivät Immosen 

kriteereitä, kuten riittävän läheistä geneettistä yhtäläisyyttä, täytä.  

Jos Yhdysvaltojen on joskus katsottu olevan malli, jota voitaisiin seurata Euroopan unionin 

kehittämiseksi liittovaltiota kohti, on tässä Immosen (Immonen XII) mukaan heikko, ontuva 

vertaus. Myös Yhdysvaltojen Immonen katsoo olevan perustaltaan hyvin homogeeninen 

maa. Sen perustivat Immosen sanoin ”pääosin englanninkieliset, protestanttiset 

uudisasukkaat, joiden varaan Amerikan Yhdysvaltojen yhteiskunnalliset instituutiot 

rakentuivat”. Sen sijaan nyt nähtävissä oleva ”demografinen ja sosiokulttuurinen käänne”, 

jossa alun perin ”eurooppalaisperäisten ihmisten dominoima” maa on muuttumassa 

kohti ”mitä erilaisimpien vähemmistöjen välistä konfliktipesäkettä”, on muodostamassa 

lähitulevaisuudessa uhan jopa koko USA:n valtiollista yhtenäisyyttä koskien. (Immonen 

XII.) Amerikan alkuperäisväestöt, Afrikasta tuodut orjat ja heidän jälkeisensä tai vaikkapa 

ympäri maailmaa Yhdysvaltoihin vuosisatojen aikana muualta kuin Euroopasta maahan 

muuttaneet sukupolvet, eivät Immosen näkemyksessä Yhdysvaltoihin siis selvästikään 

kuulu.  



98 
 

Tämän lisäksi Immonen katsoo, että Kansakuntien Eurooppa korostaessaan kansallista 

yhtenäisyyttä on ideologialtaan vastakkainen globalisaatiokehityksen kanssa, jonka 

Immonen kertoo imevän ”voimansa pitkälti yhdysvaltalaisesta kulttuuri-imperialismista”. 

Eurooppa tulee Immosen mukaan nähdä ”muista maanosista riippumattomana omana 

sivilisaationaan, joka on yhteen sovittamaton muiden kilpailevien sivilisaatioiden kanssa.”  

(Immonen XII.)  

Immonen (Immonen VII) myös kirjoittaa ”vasemmiston ja oikeiston epäpyhästä allianssista”. 

Tällä hän tarkoittaa sitä, kuinka hänen näkemyksensä mukaan ”vasemmistohegemonian 

kannattajat eivät ole enää tänä päivänä välttämättä talous- ja sosiaalipoliittisesti 

vasemmistolaisia”. Myös ennen vahvasti konservatiivipuolueina tunnetuissa 

kokoomuksessa ja keskustassa on Immosen sanoin ”liberaalin porvarillisen 

suvaitsevaisuuden sala-asussa” alkanut yleistä vasemmistohegemoniaa tukeva ajattelu. Tätä 

ajattelua edustavat ihmiset Immosen mukaan pyrkivät siis samaan, homogeeniseen 

maailmankulttuuriin kuin vasemmistolaiset ja siksi ”vasemmisto ja oikeisto elävät tänä 

päivänä liitossa keskenään”, vaikka oikeisto vannoisikin samalla rahanvallan nimeen. 

(Immonen VII.) 

Historiallisesti katsottuna Immosen jakama ajatus Kansakuntien Euroopasta ei ole 

mitenkään uusi. Hyvin samankaltainen ajatus Kansakuntien Euroopasta muotoiltiin jo 

Napoleonin aikana. Vastineeksi Napoleonin imperialistisille pyrkimyksille yhdistää 

Eurooppa ja sen kansat yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi syntyi aate siitä, että Eurooppa olisi 

vahvempi koostuessaan erillisistä kansallisvaltioista, missä kaikkien uniikit ominaisuudet ja 

erot tulisivat hyödyllisellä tavalla esille. (Fontana 2002, 119–128.)  

Biancamaria Fontana kirjoittaa aiheeseen liittyen Anthony Pagdenin kokoamassa teoksessa 

The Idea of Europe, From Antiquity to European Union (2002).  Fontana kertoo, kuinka 

esimerkiksi Napoleonin aikainen ajattelija Benjamin Constant (1767 – 1830) näki 

imperialismin aiheuttavan uhan kansallisille eroille. Imperialistiset valloittajat eivät 

kunnioittaneet valloittamiensa kansojen ominaisuuksia, vaan pakottivat alamaiskansat 

samojen lakien, hallinnon, uskontojen ja jopa kielen alle. Tämänkaltaisen hallinnon Constant 

näkee ”kuivattavan” luonnollisen, kulttuurista kumpuavan, patriotismin lähteen, ja tuovan 

tilalle kuvitteellisen intohimon abstraktia olentoa kohtaan. (Fontana 2002, 126) 

Fontana kirjoittaa myös, kuinka kaupankäynti osoittautui kansallisille identiteeteille yhtä 

tuhoisaksi kuin sota. Fontana lainaa Constantia kertoessaan kuinka seurauksena 
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lisääntyneestä kaupasta oli Euroopassa: ”– – suuri ihmisten joukko, joka – – huolimatta eri 

nimityksistä joiden alla he elävät ja erilaisista yhteiskunnista, joissa he asuvat, on 

pohjimmiltaan homogeeninen luonteeltaan” vi (Fontana 2002, 127). Constantin ideassa on 

pohjimmiltaan nähtävissä samaa pelkoa kulttuurien homogenisaatiota kohtaan, kuin minkä 

Immonen näkee uhkana EU:ssa. Kansalliset erot näivettyvät laajan keskushallinnon 

alamaisuudessa. 

Verrattuna kansalliseen identiteettiin eurooppalaisuuteen pohjaava identiteetti ei kuitenkaan 

Immoselle ole aivan yhtä vahva identiteetti. Tämän vuoksi siitä ei Immosen mukaan voikaan 

koskaan muodostua niin vahvaa määrittäjää, että se esimerkiksi kykenisi korvaamaan 

kansallisen identiteetin. Immosen mukaan on päivänselvää, ettei tällaista abstraktia 

eurooppalaista, ja pelkästään eurooppalaista, ihmistä, ole edes olemassa. (Immonen XII.) 

Jokainen eurooppalainen sen sijaan kuuluu Immosen mukaan väistämättä johonkin 

kansakuntaan. Kansakuntien historia sekä maantieteelliset erityisolosuhteet ovat Immosen 

mukaan muokanneet Euroopan kansat ja kieliryhmät toisistaan eroaviksi. Eurooppalaisen 

yhteisöllisyyden kuuluisi varjella ja suojella näitä kansakuntia, ei suinkaan pyrkiä niiden 

hävittämiseen. Muuten uhkana on Immosen mukaan se, että ”Euroopasta muodostuisi 

samanlainen eri kansojen hautausmaa kuin Neuvostoliitto oli”. (Immonen XII.) 

Tälle eurooppalaiselle kulttuuripiirille Immonen löytää ja kuvittelee myös selvät 

maantieteelliset rajat. Näin Immonen tekee esimerkiksi kertoessaan, kuinka rajat 

Kansakuntien Euroopalle tulee piirtää puhtaasti eurooppalaiseksi. Näin ollen ”esimerkiksi 

Turkin kaltaisilla mailla” ei Immosen mukaan ole paikkaa tässä ”kulttuurisessa 

arvoyhteisössä”. (Immonen XII.) 

Samalla kun Neuvostoliitto ja proletaari pyrkivät toisen maailmansodan jälkeen 

soluttautumaan eurooppalaisiin instituutioihin ja valtioihin, oli Euroopassa Immosen 

(Immonen V) mukaan käynnistymässä myös toinen siihen liittyvä ideologinen muutos. 

Eurooppa ja sen sivilisaatio oli Immosen mukaan loistanut aiemmin ”ihmiskunnan 

suunnannäyttäjänä” ja ollut samalla ”tieteen, taiteen ja kulttuurin mittareilla ylivertainen 

kaikkiin muihin maanosiin nähden” (Immonen V). Maailmansodan jälkeen Euroopassa alkoi 

kuitenkin tästä kaikesta loistosta huolimatta aktiivinen, oman kulttuurisen perinnön ja 

elämäntavan tuhoaminen. Hallitseva eliitti ryhtyi patologiseen vihaan kansallismielisyyttä, 

kansallisuusaatetta ja yhtenäistä kansan ajatusta vastaan, samalla kun eurooppalainen 

ihminen pehmeni ja heikkeni märehtiessään menneisyyden syntejään (kuten kolonialismia):  
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Menneisyyden synneissä märehtiminen on tehnyt eurooppalaisesta ihmisestä 

liian pehmeän ja heikon, jonka omanarvontunto horjuu pienestäkin vihjeestä 

liittyen rasismiin tai vastaaviin niin kutsuttuihin ikisynteihin, joita 

suvaitsevaisto käyttää lyömäaseena eurooppalaista kantaväestöä vastaan. 

(Immonen V.) 

 

 

7.1 Rappeutunut ja uppoava Länsi 

 

Tämä väitetty ”lännen rappio”, joksi Immonen sitä artikkelissaan kutsuu, on teema, joka on 

nähtävissä jokaisella tutkimusaineistoni kirjoittajalla. Euroopan (tai Lännen) katsotaan 

käyvän läpi kriisiä, jossa omasta eurooppalaisesta kulttuurista ei osata, tai haluta, olla ylpeitä. 

Euroopan katsotaan olevan jonkinlaisen ”rappion” tai alaspäin suuntautuvan liikkeen tilassa. 

Tästä hyvänä esimerkkinä toimii jo Jussi Halla-ahon blogin nimi: ”Kirjoituksia uppoavasta 

lännestä”. 

Immonen kirjoittaa aiheesta tekstissään Monikulttuurinen painajainen (Immonen V). 

Immonen katsoo kehityksen kohti heikentynyttä länsimaista identiteettiä alkaneen 

pääasiallisesti toisen maailmansodan jälkeen, kun ”Euroopan sivilisaation asema maailman 

sivistyksen keskuksena kyseenalaistettiin”. Samalla myös länsimaalaisten historiallisia 

saavutuksia ryhdyttiin ”kilvan vähättelemään”, ”perinteinen länsimaalaisuus työnnettiin 

romukoppaan” ja ”’tiedostavat tahot’” ihailivat etenkin ”takapajuisia islamilaisia 

aavikkokulttuureita ja henkisesti vielä metsästys- ja keräilijäaikakaudella eläviä mustan 

Afrikan kulttuureita”. Eurooppalaista kulttuuria ja sivilisaatiota kuvaa siis Immosen 

mielessä eräänlainen teknologinen kehittyneisyys, mikä ei taas muualle maailmaan kuulu. 

Kolonialismin aikakaudella eläneitä Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan kansoja 

Immonen kutsuu ”sosiokulttuurisesti kehittymättömiksi”. (Immonen V.) 

Suomalaisten etenkään ei Immosen mukaan kuitenkaan tulisi potea omantunnontuskia 

näiden alikehittyneiden maiden riistosta. Suomi ei Immosen sanoin ole ”kansakuntana 

koskaan alistanut mitään toista kansaa” ja Suomen menneisyyden Immonen toteaa 

olevan ”poikkeuksellisen kunniakas ja puhdas”. (Immonen V.) Sen sijaan Immonen näkee, 

että Suomi itsessään on ollut alistettuna satojen vuosien ajan ensin ruotsalaisten ja sen 

jälkeen venäläisten siirtomaana. Suomea on ”kilvan ryöstetty ja alistettu emämaan edun 

maksimoimiseksi”. (Immonen V.) Vaikka Immonen näkee Suomen osana laajempaa 
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eurooppalaista kokonaisuutta, on Suomella siitä huolimatta siihen erityinen suhde 

eurooppalaisen suurvallan Ruotsin siirtomaana. 

Samaan aikaan kun Länsi kärsii heikkoudestaan, käy Immosen mukaan islamismi 

voittokulkuaan Euroopassa ja muualla maailmassa (Immonen III). Syynä islamismin 

menestykseen ei kuitenkaan Immosen mukaan ole islamin oma vahvuus, vaan juuri 

lännen ”onnettoman heikko” tila. Lännen ”kansallinen identiteettikriisi” on johtanut ajan 

kuluessa länsimaalaisten selviytymis- ja itsesuojeluvaiston totaaliseen rappeutumiseen sekä 

itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Tämän Immonen näkee avanneen ovet siirtolaisvirroille 

islamilaisista maista länteen ja siten samalla mahdollistaneen ”viidennen kolonnan levittää 

juurensa keskuuteemme”, jälleen kerran viitaten jonkinlaiseen soluttautumiseen ja 

suurempaan salassa toimivaan aktoriin. (Immonen III.) 

Jussi Halla-aho kirjoittaa tekstissään Valonpilkahduksia ja Mordorin yötä (Halla-aho XIX), 

(jälleen yksi viittaus Tolkieniin) länsimaisen yhteiskunnan luhistumisesta 

muslimimaahanmuuton ja syntyvyyden myötä. Halla-aho kertoo, kuinka muslimien määrä 

Euroopassa tulee suuresti kasvamaan ja pohtii, mitä seurauksia tällä on, kun muslimien 

määrä riittävän suureksi kasvaa. Lopulta Halla-aho päätyy ennustamaan Ruotsin 

yhteiskunnan lopullista luhistumista: ”Ellei muslimiväestössä tapahdu jotain täysin 

odottamatonta ja totaalista kvalitatiivista muutosta, ruotsalaisen yhteiskunnan rakenteet 

luhistuvat kauan ennen vuotta 2044”.  (Halla-aho XIX.) 

Tähän yhteiskunnan romahtamiseen ei Halla-ahon (Halla-aho XIX) mukaan tarvita edes sitä, 

että muslimien väkimäärä ylittäisi viidenkymmenen prosentin rajan väestöstä. Jo nyt tilanne 

Halla-ahon mukaan esimerkiksi Ruotsissa ja Ranskassa on sellainen, että muslimit ”pystyvät 

jo nyt käymään menestyksekästä ’matalan intensiteetin’ sotaa koko ympäröivää 

yhteiskuntaa vastaan”. Muslimit saavat voimaa toimilleen ”yhtenäisyydestä, yhteisön 

eksklusiivisuudesta ja valmiudesta väkivaltaan”. Näitä Halla-aho kutsuu ominaisuuksiksi, 

joiden puute länsimaissa on johtanut länsimaalaisten heikkouteen. Illuusio ”länsimaisen 

yhteiskunnan kaikkivoipaisuudesta ja kuolemattomuudesta” (vrt. Huntington ja hänen 

ajatuksensa kuolemattomuuden kangastuksesta) on ajanut osan ihmisistä tilaan, jossa he 

Halla-ahon mukaan ovat kykenemättömiä ymmärtämään, että: ”Länsimainen yhteiskunta on 

sopimusyhteiskunta, joka on olemassa vain niin kauan kuin merkittävä enemmistö sen 

jäsenistä allekirjoittaa sopimuksen ja noudattaa sitä. Tämä enemmistö hupenee huikaisevaa 

vauhtia”. (Halla-aho XIX.)   
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Toisaalla Halla-aho (Halla-aho XX) kuvittelee vuoden 2050 ruotsalaista tai saksalaista 

yhteiskuntaa. Halla-aho sanoo, että näihin tulevaisuuden yhteiskuntiin on mahdollista 

tutustua jo nyt ”tarkkailemalla niitä arvoyhteisöjä, jotka tuolloin muodostavat aktiiviväestön 

enemmistön”. Halla-aho siis katsoo, etteivät muslimi-maahanmuuttajat tule merkittävällä 

tavalla toimintatapojaan muuttamaan tai ihmisinä muuttumaan, sillä mikään yhteiskunnassa 

ei heitä tähän yllytä tai painosta. Jo tällä hetkellä he Halla-ahon mukaan toimivat ”omien 

arvojensa mukaisesti” ja tulevat toimimaan aivan samoin myös vuoden 2050 jälkeen, kun he 

Halla-ahon ennustuksen perusteella ovat nousseet määräenemmistöön. 

Osassa aineistoani on nähtävissä kuitenkin myös jonkinlainen käännekohta tähän 

kehitykseen. Näin tekee esimerkiksi Hirvisaari tekstissään Diktaattorit ja narsistit, 

(Hirvisaari XXXII) jossa hän kirjoittaa aiheesta mahdollisesti positiiviseksi tulkittavaan 

sävyyn. Vaikka Hirvisaaren mukaan ”diktaattorit ja narsistit ovat yhdessä onnistuneet 

rakentamaan valtakoneiston, jonka likaiset lonkerot ulottuvat pelottavan syvälle” 

ja ”valtakunnalliset mediat on valjastettu yhteiskunnallisen propagandan 

pakkosyöttölaitoksiksi”, ”oikeuslaitokset suoltavat poliittisia tuomioita” ja satukirjojakin 

muutetaan vastustuksen tukahduttamiseksi, niin samalla myös ”kansallismielisten, Suur-

Eurooppa – ajatusta” inhoavien ihmisten määrä kasvaa ”kohisten” ympäri Eurooppaa. 

Samalla myös tämä nykyistä vallitsevaa ajattelua kritisoiva toiminta on Hirvisaaren mukaan 

muuttunut radikaalimmaksi: ”Valheella alistetun kansan vastarinta kasvaa ja käytös 

raaistuu”. (Hirvisaari XXXII.) 

Tämän kaiken Hirvisaari (Hirvisaari XXXII) näkee reaktiona epäonnistuneeseen 

maahanmuuttopolitiikkaan ja eriarvoistuneisiin yhteiskuntiin, jotka ”tuottavat valtavan 

määrän pahoinvointia”, samalla kun ”valtaa pitävä eliitti etääntyy yhä 

kauemmaksi”. ”Valtakuntien romahtamisen kaikki merkit ovat huutomerkkeinä ilmassa.” 

Optimistinen mahdollisuus uuden nousemiselle nykyisten valtakuntien tuhkista on 

Hirvisaaren mukaan kuitenkin ilmeisesti olemassa, ainakin jos vastarinta nousee voittoisaksi. 

(Hirvisaari XXXII.) 

Hirvisaari vertaa tilannetta Neuvostoliittoon ja sen hajoamiseen:  

Neuvostoliitonkin hajoamista edesauttoi se, että valtion propaganda oli niin 

typerää. Maailman kahvisadon kerrottiin pilaantuneen ja lihankin kapitalistien 

virheitten takia loppuneen samalla, kun Viron televisioihin sai viritettyä K-

Kaupan Väiskin kertomaan päivän herkullisista tarjouksista lihatiskillä ja 

kahvihyllyllä. (Hirvisaari XXXII.) 
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Hirvisaari ennustaa näin jonkinlaista äkillistä loppua nykyiselle eurooppalaiselle hallinnolle 

ja järjestelmälle, kun valheisiin kyllästynyt kansa nousee kapinaan. Samalla Hirvisaari 

lopettaa artikkelinsa hyvin synkkäenteiseen, apokalyptiseen sävyyn: ”Anteeksi nyt vain, 

globalisaatiofanaatikot ja federalistipellet – te ette ole lähelläkään maailman pelastamista. 

Te olette hyvin lähellä sen pilaamista kokonaan”. (Hirvisaari XXXII.) 
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8. YHTEENVETO 

 

Olen tutkielmassani käsitellyt suomalaista maahanmuuttovastaista keskustelua perehtymällä 

kolmen, varsin tunnetun maahanmuuttovastaisen poliitikon kirjoituksiin internetin blogi-

aineistoissa. Olen pyrkinyt teemoittain analysoimaan sitä tapaa, miten he tekstissään 

käyttävät eräitä käsitteitä sekä pyrkinyt jäljittämään jossain määrin sitä ajatuksellista 

perintöä, joka heidän ajatteluaan on edeltänyt. Tällä olen pyrkinyt myös ymmärtämään 

heidän ajatteluaan laajemmassa, historiallisessa, mutta myös yleiseurooppalaisessa 

kontekstissa. Halusin tutkia äärioikeisto-käsitteen mielekkyyttä käytettynä suomalaisesta 

maahanmuuttovastaisesta ajattelusta, etenkin sellaisesta, joka on pesiytynyt jopa 

eduskunnan tasolle. Jos siitä on mahdollista kirjoittaa äärioikeistolaisena, miksi pitäisi 

kutsua oikeistolaista ajattelua, joka edustaa vielä tätäkin äärimmäisempää linjaa? 

Aineistoni kirjoittajat kirjoittavat keskenään suurin piirtein samoista aiheista, mutta tapa, 

jolla he kirjoittavat, on joskus hyvin erilainen kirjoittajasta riippuen. Tästä huolimatta he 

ovat kuitenkin paneutuneet samoihin aiheisiin, vaikka esimerkiksi sanasto, jota he käyttävät, 

olisi toisistaan poikkeavaa. Tämä sisällön samankaltaisuus ei sinänsä ole yllättävää, sillä 

samat järjestöt kuten Perussuomalaiset ja Suomen Sisu ovat yhdistäneet, tai yhdistävät, 

kirjoittajia edelleen. 

Usein aineistossani käytetty retoriikka on provosoivaa ja osasta tutkimaani aineistoa on tehty 

myös kanteluita viranomaisille. Kiistanalainen, keskustelua herättävä kirjoitustyyli on 

ominaista aineistolleni, ja ajoittain se koettelee yhteiskunnallisesti hyväksyttävän 

kirjoittamisen rajoja. Wodak (2015, 19 - 20) argumentoi, että tämä kirjoittaminen ja siitä 

seuraava yhteiskunnallinen provoisoituminen on mahdollisesti tietoinen strategia oikeisto-

populistisille kirjoittajille. Wodak viittaa strategiaan termillään ”The right-wing populist 

perpetuum mobile”. Kyseinen retorinen strategia koostuu Wodakin mukaan lukuisista 

erinäisistä vaiheista. 

Ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan skandaali, jonka kirjoittajat itse tuottavat. Tämä voi olla 

esimerkiksi antisemiittisen karikatyyrin julkaiseminen tai jokin muu vastaava kiistanalainen 

teko. Sen tarkoituksena on tietoisesti saada vastapuoli provosoitumaan. 

Kun vastapuoli on mahdollisesti julkaisun avulla saatu provosoitumaan ja reagoimaan 

provokaatioon, seuraa toinen vaihe: kirjoittajat kiistävät välittömästi julkaisunsa rasistiset ja 
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loukkaavat piirteet. Julkaisulla ei ollutkaan tarkoitus pyrkiä rasismiin tai rasistiin päämääriin. 

Skandaali muotoillaan uudelleen, ja muovaamalla käsitteiden merkityksiä sekä esimerkiksi 

luomalla analogioita ja metaforia, yhdistetään muihin ilmiöihin kuin rasismiin. 

Tämän vaiheen avulla mahdollistuukin strategian seuraava vaihe: Kiistanalaiseksi joutunut 

poliitikko ilmoittautuu nyt uhriksi. Häntä on kaltoin kohdeltu ja väärin perustein syytetty 

rasismista mahdollisesti niin median kuin kollegoidensa taholta. Keskustelu voidaan myös 

kääntää uuteen suuntaan tuomalla mukaan esimerkiksi kysymykset sananvapaudesta ja 

poliittisesta korrektiudesta, millä ohjataan keskustelu pois alkuperäisestä aiheesta. 

Wodakin mukaan tähän liittyy monesti myös salaliittojen rakentaminen: Esimerkiksi media, 

joka rasismisyytöksiä koneen lailla suoltaa, voi olla osa vaikkapa liberaalia tai 

vasemmistolaista salaliittoa. Sama kaava toistuu myöhemmin uudella skandaalilla. 

Wodakin mielestä tämä strategia on osoittautunut tehokkaaksi siinä, miten oikeisto-

populismi saa omat näkemyksensä julki. Vastapuoli on pakotettu vastaamaan jatkuvasti 

esiintyviin provokaatioihin lähinnä puolustajan roolissa, ilman, että se saa omia 

argumenttejaan ja ajatuksellisia kehyksiään esitettyä. Wodakin mukaan tästä on seurauksena 

valtavirtapolitiikan radikaalisoituminen, kun oikeistopopulistinen retoriikka väistämättä 

ajautuu yhä hurjempiin skandaaleihin kerätessään lisää huomiota massoilta, jotka turtuvat 

jatkuviin skandaaleihin. (Wodak 2015, 19 – 20.) 

Käyttävätkö aineistoni kirjoittajat sitten tarkoituksenmukaisesti tällaista strategiaa, on 

kysymys, mihin minulla ei ole vastausta. Kuitenkin on mielestäni selvää, että Wodakin ilmi 

tuoman strategian kaltaista menettelyä (tahallista tai tahatonta) tutkimassani aineistossa 

esiintyy. Monet teemat, jotka Wodak strategiasta tuo esille, ovat läsnä myös aineistoni 

kirjoittajien retoriikassa. 

Aineistoni retoriikkaan olen perehtynyt tutkimalla käsitteitä ja muodostamalla näistä 

teemoja. Käsitteistön ja tutkimuksen teemat olen valinnut pohjaten siihen, mitä sanastoa 

aineistossani hyödynnetään, ja toisaalta siihen, mitkä aiheet yleensä on mielletty radikaali- 

tai äärioikeiston keskeisiksi käsitteiksi. Monessa suhteessa aineisto korreloi niiden teemojen 

kanssa, jotka Mudde (2011) ja Jokisalo (2016) ovat nähneet luonteenomaisiksi 

radikaalioikeiston ajattelun malleiksi. 

Kansat ja kansakunnat nähdään aineistossa itseisarvoina, joita kuuluu puolustaa niiden 

olemassaolon säilymisen takaamiseksi. Mikä ikinä niitä uhkaakin, nähdään niiden 
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vihollisena. Aineistossa esiintyy mahdollisesti juuri tämän vuoksi paljon vastakkainasettelua 

ystävien ja vihollisten välillä. 

Vihollisuuksia pyritään myös luomaan ja osoittamaan aineiston avulla todellisiksi rajoiksi 

ryhmien välillä. Perusteita on monenlaisia. Usein aineisto vetoaa kulttuurien eroavaisuuksiin 

ja niiden keskinäiseen yhteensopimattomuuteen, mutta tämä ei ole esteenä sille, etteivätkö 

aineistossa myös genetiikka ja biologiset erot toimisi argumentteina kirjoittajien väitteille. 

Vaikka rasismi aineistossa kielletäänkin, on hyvin vaikea perustellusti kiistää, etteikö 

aineisto, ainakin hetkittäin, olisi rasistista. Kokonaisten kansanryhmien teilaaminen tai 

problematisointi, esimerkiksi rikollisuuteen taipuvaisina väestöinä on aineistolle varsin 

tavanmukaista. Hetkittäin vihollisuuden piirtäminen nousee blogeista erityisen vahvasti 

esiin. Vaikka teksti ei suoraan väkivaltaan yllyttäisikään, voidaan siinä kuitenkin todeta, että 

väkivalta vihollista edustavia ryhmiä kohtaan olisi, jos ei toivottavaa, niin ainakin jossain 

määrin suotavaa. 

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus on aineistossa problematisoitu monin eri tavoin. Sen on 

nähty johtavan esimerkiksi kulttuurien välisiin konflikteihin, rikollisuuteen sekä kansojen ja 

kulttuurien eroavaisuuksien tuhoutumiseen. Äärimmilleen vietynä retoriikka tuo puheeseen 

mukaan myös sodan, etniset puhdistukset ja ihmisten joukkotuhoamiset. Käsitys yhtenäisten 

kansakuntien ja Euroopan rappeutumisesta, jopa tuhoutumisesta, on läsnä läpi aineiston. 

Jopa Breivikin kaltaisten joukkosurmaajien motiiveja (ei niinkään tekoja) ymmärretään 

jossain määrin osana vasta-jihadia. Vastapuoli on väkivaltainen, epäinhimillinen ja julistanut 

eurooppalaista ihmistä vastaan sodan, johon tulee myös väkivaltaisesti vastata. 

Euroopan ja Suomen puolustamisen esteenä toimii kuitenkin niin kutsuttu 

vasemmistohegemonia. Vasemmisto, joka on vallannut yhteiskunnan rakenteet, pyrkii 

kulttuurillisten erojen hävittämiseen. Yhtenä pääasiallisena keinona tämän saavuttamiseen 

kirjoittajat näkevät poliittisen ilmapiirin, sananvapauden ja jopa ajattelun kontrolloinnin, 

sensuurin ja propagandan. Hyvin samantapaiseen tavoitteeseen kansojen ja kulttuurien 

hävittämisestä pyrkii kirjoittajien mukaan myös Euroopan Unioni. Vasemmistolaisuuden 

sijaan Euroopan Unionin nähdään kuitenkin kytkeytyvän enemmän globalisaatioon, eliittiin 

ja rahanvaltaan yhteiskunnassa kuin marxismiin ja vasemmistolaisten salaliittoon.  

Aineistostani ja tutkimuksestani voi tarkkaavainen lukija havaita myös eräänlaisen 

aineistojen kesken jaetun narratiivin. Ne kertovat tarinaa Suomesta ja sen kansasta ulottuen 

niin kauaksi menneisyyteen kuin myös pitkälle tulevaisuuteen, käyden läpi verrattain 
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tavallisen draaman kaaren: tarinalla on alku, keskikohta ja loppu. Tutkimuksessani kirjoitin, 

kuinka Halla-aho vertasi Suomen ja Euroopan tilannetta Tolkienin kirjallisuuteen, ja tämän 

kaltainen kertomus on aineistosta löydettävissä. 

Tarina alkaa kertomuksella ja kuvauksella Suomesta ja sen kansasta. Tämä Suomen kansa 

on elänyt alueella jo esihistoriallisena aikana, mutta kirjoitetussa historiassa maata ovat 

hallinneet vuoroittain niin ruotsalaiset ja venäläiset, ja kansa itse saavutti suvereeniutensa 

vasta hiljattain 1900-luvulla.  

Itsenäisyys ei kuitenkaan tullut helpolla. Sen hintana oli verinen sisällissota ja myöhemmin 

sitä jouduttiin puolustamaan ulkoista vihollista vastaan. Kansa kuitenkin on sitkeä ja sisukas 

entiteetti. Kansat ovat aineistossani niin perustavanlaatuisia yhteiskunnan rakenteita, ettei 

niiden tuhoaminen ole helppoa. Uhkia niille kuitenkin löytyy, narratiivi siirtyy toiseen 

osaansa. 

Toisessa osassa kertomusta tarinaan saapuu uusi vihollinen, islam, joka nyt uhkaa kansaa. 

Tämä vihollinen, vaikka onkin uusi, on toisaalta uhannut Eurooppaa ja kristinuskoa jo 

tuhannen vuoden ajan. Keskinäiset sodat ja kiistat sekä orientalismin luomat kuvastot 

värittävät ja taustoittavat tarinaa ja luovat kuvaa tästä uudesta, mutta vanhasta, vihollisesta. 

Vihollinen pyritään riisumaan inhimillisistä piirteistään, ja esittämään olentona, jota vastaan 

on ryhdyttävä taisteluun; vihollinen on sodan jo narratiivissa meitä vastaan julistanut. 

Uhka ei kuitenkaan saavu ainoastaan Idästä, vaan kansaa pyritään tuhoamaan myös sisältä 

käsin. Maansa myyneet luopiot ja maanpetturit ovat ahneudessaan ja tietämättömyydessään 

luoneet kasvualustan islamismille, ja edesauttavat vihollisen pyrkimyksiä tuhota koko 

Suomen kansa. Valehtelun ja propagandan keinoin he aineiston mukaan ovat esimerkiksi 

pyrkineet häivyttämään käsitteiden merkityksiä, tehneet kansallismielisyydestä rasismia, 

nostaneet asiat kuten monikulttuurisuuden itseisarvoksi, melkein uskonnolliseen asemaan, 

sekä ylipäätään tehneet kaikkensa, että suomalaiset unohtaisivat oman suomalaisen 

identiteettinsä. Myös heitä vastaan aineisto kehottaa ja kannustaa väkivaltaan. 

Viimeinen narratiivin osa käsittelee tulevaisuutta. Kun tilanne on päässyt riittävän pitkälle 

etenemään, ennustaa aineistoni konfliktin laajenemista. Sodasta tulee viimein todellisuutta 

ja Eurooppa ajautuu sisäiseen kaaokseen. Samalla kuitenkin taisteluiden kiihtyessä pääsee 

eurooppalainen ja suomalainen identiteetti lopulta konfliktissa voitolle - ulkopuoliseksi ja 

vihamieliseksi nähty väestö hävitetään väkivaltaisesti Euroopasta. Seurauksena tarina saa 
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aineistoni kirjoittajien näkökulmasta onnellisen lopun: Eurooppa on jälleen eurooppalainen, 

Suomi suomalainen. 

Tämän tapainen kulttuurien kamppailusta kertova narratiivi on monella tapaa 

mielenkiintoinen. Narratiivit, jotka korostavat ryhmien ainutlaatuisuutta ja eksklusiivisuutta 

sekä luovat negatiivisia kuvia vihollisistaan, kärjistävät samanaikaisesti jo olemassa olevia 

jännitteitä. Koskien Lännen ja Idän konfliktia, narratiivi on myös molemminpuolinen, mikä 

entisestään eskaloi tätä retoriikan ja narratiivin esittämää konfliktia. Toisaalta narratiivi 

myös edesauttaa sotatoimien oikeuttamista molemmilla puolilla konfliktia (Funk & Said, 

2004). 

Tutkimuskysymykseni koski äärioikeistolaista ajattelua. Halusin löytää vastauksen 

kysymykseen siitä, onko tutkimieni aineistojen sisältöä ja niiden kirjoittajien ajattelua 

mahdollista pitää perustellusti äärioikeistolaisena. Tutkimukseni alkupuolella lainasin Halla-

ahoa, kun hän totesi, ettei hänellä ole ideologiaa. Väite on mielestäni kyseenalainen. 

Riippumatta siitä tulkitseeko lukija aineiston äärioikeistolaisena, on Halla-ahon ajattelussa 

paljon samankaltaisuuksia muuhun valitsemaani aineistoon, kuin myös kaikkeen siihen 

äärioikeistolaiseen ajatteluun, josta tutkimuksessani kirjoitin. Halla-ahon, Immosen ja 

Hirvisaaren ajattelua on mielestäni mahdotonta pitää ei-ideologisena. Ne selvästi jakavat 

keskenään ajatuksellisen viitekehyksen, johon ne kaikki voidaan vaivatta asettaa. 

Jouko Jokisalo näki eurooppalaisen radikaalin oikeiston ideologialle luonteenomaisena 

yksilön kansallisen jäsenyyden määrittämisen ennen kaikkea etnisten, kulttuurillisten tai 

uskonnollisten kriteerien kautta (Jokisalo 2016). Väitän, että tämä on luonteenomaista myös 

aineistossani. Suomalaisuus ja eurooppalaisuus määrittyvät aineistossa erityisesti näihin 

teemoihin pohjaten. Väärä uskonto, yhteen sopimattomaksi mielletty kulttuuri, väärä 

synnyinmaa, tai joskus jopa geneettinen perimä, toimivat aineistossa esteinä kansalliselle 

jäsenyydelle. 

Cas Mudde (2011) taas kirjoitti, kuinka populistinen radikaalioikeisto yhdistää tavallisesti 

ajattelussaan nativismia, autoritarismia ja populismia. Nativismi Mudden mukaan on 

ksenofobian ja nationalismin yhdistelmä. Kansakuntien ulkopuoliset elementit nähdään 

poikkeuksetta uhkana kansakunnan homogeenisyydelle, jota tulisi tiukasti puolustaa. 

Autoritarismi taas sisältää ajatuksen siitä, että auktoriteetin vastaisesta toiminnasta tulisi 

rangaista ankaralla tavalla. (Mudde 2011.) Jos tarkastelemme sitä retoriikkaa, jota aineisto 

esittää esimerkiksi maahanmuuttajia kohtaan, on mielestäni selvää, että maahanmuuttajat 
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nähdään aineistossa vieraina elementteinä, joita maahan ei tulisi päästää. Autoritarismi 

aineistossa tulee taas hyvin ilmi siitä, miten maanpettureiksi miellettyjen henkilöiden 

kauloja asetellaan hetkittäin jopa hirttosilmukoiden väliin. 

Viimeiseksi Mudde katsoi radikaalioikeiston edustavan ajattelussaan populismia, jonka 

Mudde mieltää ideologiaksi, jonka mukaan yhteiskunta on jaettu kahtia toisilleen 

vastakkaisiksi ryhmiksi: puhtoiseksi kansaksi ja korruptoituneeksi eliitiksi (Mudde 2011). 

Myös tällainen ajattelu on aineistossani läsnä. Esimerkiksi EU-eliitin ja vasemmistolaisen 

hegemonian molempien katsotaan toimivan omien etujensa mukaisesti, kansan tahdosta 

välittämättä. Jos kuilu eliitin ja kansan välillä kasvaa liian suureksi, ennustaa aineisto jopa 

yhteiskuntien romahtamista. 

Jos katsomme Mudden ja Jokisalon määritelmien äärioikeistosta olevan riittäviä, on 

mielestäni perusteltua kutsua myös aineistoni kirjoittajien ajattelua äärioikeistolaiseksi. 

Toisaalta, esimerkiksi politiikan tutkija Tommi Kotonen, piti oikeistoradikalismia 

äärioikeistolaisuutta kuvaavampana terminä Halla-ahon johtamista perussuomalaisista, kun 

Yle hänen mielipidettään asiasta kysyi. (Pajunen, Sandell & Palmolahti 2017). Kotosen 

mukaan äärioikeistolaisuuteen kuuluisi se, että ”ollaan valmiit toimimaan myös 

parlamentaarisen järjestelmän ulkopuolella”, mitä Kotonen ei ole nähnyt perussuomalaisten 

tehneen. Oikeistoradikalismin Kotonen näkee sen sijaan ”mielipiteiden 

radikalismina”, ”jossa korostuu muita ulossulkeva nationalismi, suvaitsevaisuuden ja tasa-

arvon vastainen ajattelu. Mutta näitä näkemyksiä toteutetaan silti poliittisen järjestelmän 

kautta”. (Pajunen, Sandell & Palmolahti 2017.)  

Aineistoni pohjalta olen kuitenkin valmis väittämään, että ajattelussa esiintyy myös valmius 

toimintaan poliittisen järjestelmän ulkopuolella. Sanoista ei vaan vielä ole ryhdytty tekoihin. 

Täytyykö retoriikan ihmisten puihin ripustamisesta muuttua todelliseksi, silmin nähtäväksi 

ripustamiseksi, ennen kuin äärioikeistolaisuuden määritelmä täyttyy? 

Tutkielmani alussa kirjoitin, kuinka tutkimuksessani tein tietoisen valinnan 

maahanmuuttovastainen-termin käytöstä. Nyt haluaisin kuitenkin kysyä, olisiko termiä syytä 

harkita uudelleen. Tutkimukseni valossa pidän maahanmuuttokriittistä liian neutraalina 

ilmaisuna, eikä se mielestäni kuvaa aineistoni kirjoittajia kovinkaan hyvin, aivan kuten 

tutkimukseni alussa epäilin. Maahanmuuttovastainen taas antaa mielikuvan siitä, että 

kyseiset ihmiset vastustaisivat pääasiallisesti maahanmuuttoa. Mielestäni näin ei kuitenkaan 

ole, vaan vaikuttaisi siltä, että he vastustavat kulttuurien ja kansojen sekoittumista 
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laajemmalla mittakaavalla. Kyse ei ole pelkästään maahanmuutonvastustamisesta, vaan 

myös kaikenlaisia pyrkimyksiä yhdistää tai samankaltaistaa etnisyyksiä, kulttuureja ja 

kansoja vastustetaan ankarasti. 

En myöskään koe esimerkiksi termejä, kuten ”kansallismielinen” hyvänä kuvauksena 

kirjoittajista. Kansallismielinen ei sanana tuo ilmi sitä kulttuurienvälistä vastakkainasettelua, 

joka on aineiston kantavia teemoja. Kansallismielinen vaikuttaa positiiviselta käsitteeltä ja 

luo mielikuvan ajattelusta, jossa puolustetaan kansoja, ei asetuta niitä vastaan. Kirjoittajien 

retoriikka on kuitenkin negatiivisävytteistä. He keskittyvät niihin uhkiin, joita he näkevät 

kansojen kohtaavan sekä niiden torjumiseen, sen sijaan että heidän retoriikkansa 

varsinaisesti pyrkisi elvyttämään kansan merkitystä. 

Mielestäni kysymystä on syytä pohtia, sillä maahanmuuttovastainen ajattelu on 

yhteiskunnassamme jo laajalle levinnyttä. Ilman sopivaa termiä tai kategoriaa tälle ajattelulle, 

on koko ajattelusta ja ajattelua edustavista ihmisistä vaikea puhua yhtenä kokonaisuutena. 

Tätä pidän jossain määrin ongelmallisena poliittisen keskustelun kannalta. Toimivan, hyvin 

liikettä kuvaavan termin löytäminen tai kehittäminen olisi varsin tarpeellista. Se saattaisi 

tyynnyttää ajoittain varsin rumaksi käyvää keskustelua ja tuoda mielestäni paljon toivottavaa 

rakentavaa keskustelua aiheeseen. Toisaalta vaihtoehtona on myös huomattavasti 

tiukemman linjan ottaminen maahanmuuttovastaiseksi miellettävää keskustelua koskien. 

Nyt Perussuomalaisen puolueen hajottua sekä Halla-ahon noustua puolueen uudeksi 

puheenjohtajaksi on keskustelu aiheesta ehkäpä ajankohtaisempaa kuin koskaan. Kuka tietää, 

miten puolueiden valtasuhteet tulevat Suomessa tulevina vuosina muuttumaan, ja kun ja jos 

ne muuttuvat, miten kansalaisten tulisi suhtautua poliitikkoihin, jotka retoriikassaan ovat 

saattaneet toivoa jopa kansaan kohdistuvaa väkivaltaa. 
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Loppuviitteet ja liitteet 

i “The message is that there are no "knowns." There are things we know that we know. There are known 

unknowns. That is to say there are things that we now know we don't know. But there are also unknown 

unknowns. There are things we don't know we don't know.” “There's another way to phrase that and that is 

that the absence of evidence is not evidence of absence. It is basically saying the same thing in a different 

way. Simply because you do not have evidence that something exists does not mean that you have evidence 

that it doesn't exist.” Rumsfeld, Donald 
ii  The racial categories included in the census questionnaire generally reflect a social definition of race 

recognized in this country and not an attempt to define race biologically, anthropologically, or genetically. In 

addition, it is recognized that the categories of the race item include racial and national origin or sociocultural 

groups. People may choose to report more than one race to indicate their racial mixture, such as “American 

Indian” and “White.” People who identify their origin as Hispanic, Latino, or Spanish may be of any race.R 
iii Alkuperäinen Immosen englanninkielinen kirjoitus: 187. Olli Immosen teksti, joka räjäytti päät 

19/08/2015 by jameshirvisaari  

”I’m dreaming of a strong, brave nation that will defeat this nightmare called multiculturalism. This ugly bubble 

that our enemies live in, will soon enough burst into a million little pieces. Our lives are entwined in a very 

harsh times. These are the days, that will forever leave a mark on our nations future. I have strong belief in my 

fellow fighters. We will fight until the end for our homeland and one true Finnish nation. The victory will be 

ours.” 
iv https://jameshirvisaari.files.wordpress.com/2017/01/neidon_teloitus_.jpg?w=820&h=883  

 
 

 

 
v We propose continued use of the concept for some infrahuman species, while abandoning its application to 

Homo sapiens… first, consensus among scientists on the race concept’s utility and accuracy does not exist; 

second, there is more variation within than between so-called races; third discordant gradations due to natural 

selection, drift, and interbreeding make consistent racial boundary lines impossible to identify; fourth, past use 

of the race concept has had harmful consequences; fifth, the most precise study of human hereditary variation 

maps one trait at a time; and sixth, racial labels are misleading, especially as most populations have a cultural 

designation. 
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vi ”great mass of human beings, that… despite the different names under which they live and their different 

forms of social organization, are essentially homogenous in their nature”. (Fontana 2002, 127) 

 


