
Puhdasta suomalaisuutta ei ole olemassa

Lama loppuu joskus, mutta maahanmuutolle ei loppua näy. Kansainvälisen muuttoliikkeen viime 
vuosikymmenien vilkastuminen ei ole ollut läheskään yhtä nopeaa kuin samanaikainen globaali  
väestönkasvu. Ei tarvitse olla kummoinenkaan oraakkeli ounastellakseen, että varsinainen suurten 
muuttojen aika on vasta tulossa. Keskustelu maahanmuutosta vaikuttaa sen sijaan olevan vasta 
alkumetreillään, vaikka sitä onkin käyty jo jonkin aikaa. Niin muuttoa vastustavat kuin sitä 
kannattavat ovat näet kiistelyssään keskittyneet yksinomaan maahanmuuttajiin. "Suomalaisuus" on 
keskustelussa nähty annetuksi, luonnolliseksi ja historiattomaksi olioksi. Keskustelu onkin tuomittu 
kiertämään tukevasti kehää niin kauan kuin osapuolet pitävät "meitä" sinä luonnollisena 
mittapuuna, jolla uusia tulokkaita arvioidaan.

Suomalaisuutta koskevat käsitykset ovat itse asiassa keskeisessä asemassa siinä, miten 
maahanmuuttoon suhtaudutaan. Teoksessaan Puhtaus ja vaara antropologi Mary Douglas 
huomauttaa, että lika on väärässä paikassa olevaa ainetta. Hiekka ei ole likaa, kun se on pihatiellä.  
Likaa hiekasta tulee vasta sisälle joutuessaan. Samaan tapaan maahanmuuttajista tulee muukalaisia  
vasta heidän kohdatessaan ne kansalliset luokittelujärjestelmät, jotka ilmoittavat heidän olevan  
väärässä paikassa. Niinpä muukalaisuuden salaisuutta ei tule etsiä maahanmuuttajista, vaan niistä 
kotoisista luokitteluista, jotka erottelevat tänne tulijat vuohiin ja lampaisiin.

Muukalaiskammoisiksi kutsutaan niitä, joiden mukaan venäläiset tai somalit ovat Suomeen 
tullessaan väärässä paikassa. Virallinen vaihtoehto kammolle näyttää olevan vieraisiin kohdistuva 
ihannointi. Muukalaiskammoisten näkökulmasta emme voi ymmärtää itseemme nähden erilaisia  
ihmisiä. Vieraiden ihannoijat taas ajattelevat, että vanha kunnon kansanvalistus auttaa kyllä ketä  
tahansa ymmärtämään mitä tahansa.

Vieraiden ihannointi vaikuttaa sellaisen sivistyneistön asenteelta, jonka elämää maahanmuutto  
entisestään rikastaa. On helppoa saarnata suvaitsevaisuutta, jos kohtaa maahanmuuttajia pääasiassa 
mediassa tai hankkiessaan pikantteja mausteita etnisistä kaupoista.

Harva vieraiden ihannoijakaan tulee miettineeksi sitä, mihin maahanmuuttajien oikein tulisi  
kotoutua. Virallisen maahanmuuttopolitiikan taikasanat "kotouttaminen ja "kotoutuminen" kehitti  
1990-luvulla muuan kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkija sosiaali- ja terveysministeriön 
tilauksesta. Termit ovat vastineita sanalle "integraatio". Se taas juontuu latinan adjektiivista  
"integer", joka tarkoittaa kokonaista ja koskematonta. Maahanmuuttajan integrointi eli  
kotouttaminen on tämän valossa suomalaisuuden tekemistä jälleen kokonaiseksi ja puhtaaksi.

Suomi ei väestöltään tai elinkeinoiltaan ole koskaan ollut kotikutoinen pussinperä. Aleksanteri I:n  
hallitsijanvakuutuksen 200-vuotispäivänä jos koska on syytä muistaa: Suomi on aina ollut rajamaa, 
jossa itäiset ja läntiset sekä eteläiset ja pohjoiset ainekset ovat sekoittuneet toisiinsa. Tämä rajamaa  
ei ole koskaan elänyt erillään muusta maailmasta. Siirtomaita valloittaneet eurooppalaiset  
purjehtivat laivoilla, jotka oli kyllästetty täkäläisellä tervalla.

Suomi ei ole säiliö, vaan suhteiden kimppu, joka on rakentunut ja rakentuu paitsi siitä, mitä on 
täällä, ennen muuta maan suhteista muualle. Lamakin kouraisee täällä keskimääräistä kovemmin 
juuri maan suuren kansainvälisen riippuvuuden takia.

Suomen rajamaaluonne on kuitenkin unohdettu, kiitos suomalaisen sivistyneistön ponnistusten. 
1800-luvun fennomaanit ja heidän seuraajansa saivat valistuksellaan kansan omaksumaan 
ajatuksen, jonka mukaan on olemassa aito kotikutoinen "suomalaisuus". Kun Suomen ja muun 
maailman välille rakennettiin aitoja, hämärtyivät myös maan sisäiset alueelliset ja ammatilliset  
samoin kuin sukupuoleen ja sukupolviin liittyvät erot.



Suomalaisuus on kuin sika. Se syö kaiken kanadalaisperäisestä jääkiekosta brittien heavy metal 
-tyyliin, jolla Lordi ratsasti euroviisuvoittoonsa. Suomen lipun värit ovat idästä, tsaarin 
purjehduslipusta, risti taas lännestä. Suomen leijona karjui ensi kerran Ruotsia keskiajalla 
hallinneen Folkunga-suvun vaakunassa. Kristinuskon Suomeen toi englantilaissyntyinen piispa 
Henrik. Maamme-laulun sävelsi äskettäin tasavuosia täyttänyt "suomalaisen musiikin isä" Fredrik 
Pacius, joka syntyi Friedrichinä Hampurissa.

Suomalainen kulttuuri on aina ollut kosmopoliittisten ainesten sekoitus. Ulkomaalaista alkuperää 
olevat luterilaisuus, kahvi ja tango ovat kaikki suomalaisuuden kestoelementtejä. 
Kansallisruokamme on jo hyvän aikaa ollut pizza. Kari Tapion tunnetuksi tekemän 
karaokekansallislaulumme Olen suomalainen sävelsi Salvatore Cutugno nimellä L'Italiano.

HS-raadinkin äänet hajosivat suloisesti menneenä perjantaina, kun tehtävänä oli nimetä 
mentaliteetiltaan lähinnä suomalaisia oleva naapurikansa. Rajamaassa on helppo nähdä 
yhtäläisyyksiä miltei joka ilmansuuntaan - paitsi ei edelleenkään inhaan itään.

Paradoksaalista maahanmuuttokeskustelussa on, että osapuolet näyttävät unohtaneen ajatuksen 
suomalaisuuden olemassaolosta olevan tuontitavaraa.

Kuten tunnettua, kansallisuusaatetta ei keksitty Suomessa. Suomalainen "me" on muodostunut jo 
tässä perustavassa mielessä kanssakäymisessä "muiden" kanssa.

Kansallisuusaatteen, kahvin tai heavy metalin kotouttaminen ei ole voinut saastuttaa 
suomalaisuutta, joka on ollut epäpuhdasta aikojen aamusta. Ajatus suomalaisuudesta on säilynyt 
hengissä nimenomaan muuttumisensa kautta, kun kansalliseen identiteettiin on ympätty yhä uusia 
aineksia.

On korkea aika päästää irti fennomaanien uskosta tahrattomaan kansallisuuteen. Aitoja emme ole,  
puhtaita meistä ei tule, olkaamme siis suomalaisia! 


