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Nyt, kun vanhuus nähdään 
aikaisempaa monimuotoisem-
pana ja eläkeläinen entistä use-
ammin aktiivisena toimijana – 
ei palvelujen kohteena – asu-
misratkaisut ovat kiinnostuk-
sen kohteena. Miten voisi van-

heta kotona, miten suojautua 
yksinäisyydeltä ja välttyä viran-
omaisten sijoittelutoiminnal-
ta ja päästä itse valitsemaan ja 
päättämään?  Kirjoittavat kehu-
vat omaa ratkaisuaan, joka on 
herättänyt paljon kiinnostusta. 

Kirja antaa hienon katsauksen 
henkilöistä, jotka ovat rohkeasti 
lähteneet tekemään uudenlais-
ta polkua iäkkäiden henkilöi-
den elämäntavalle ja asumiselle.

”Omia huolenaiheitani ovat ol-
leet pienten kansojen kuole-
mat ja kantaväestön vaihtumi-
nen vähemmistöksi. Maahan-
muuttoasiaa pitäisi tarkastel-
la vuosikymmenten tai vuosisa-
tojen perspektiivillä”, kirjoittaa 
tutkija ja toimittaja Milla Han-
nula. Maahanmuuttokritiik-
ki on Suomessa muutaman eri 
puolueisiin kuuluvan ammatti-
poliitikon sekä alkujaan lähin-
nä nuorista koostuvan rinta-
man tulosta, Hannula kertoo. 
Ensimmäisiä kyseenalaistajia 
olivat vihreiden kansanedustaja 
Eero Paloheimo, Suomen Maa-
seudun Puolueen kansanedusta-
ja Sulo Aittoniemi ja keskusta-
lainen politiikan professori Kei-
jo Korhonen.

Hannulan mukaan media es-
ti pitkään maahanmuuttokriit-
tisen kansalaiskeskustelun. 

Lukuisat, asiallisetkin maa-
hanmuuttoa koskevat mielipi-
dekirjoitukset jäivät vuosikau-
siksi julkaisematta, rasistiseksi 
leimattuina. Valtalehdistö vai-
keni, psykologisoi ja demonisoi 
maahanmuuttokriittiset äänet, 
kunnes paine kävi liian kovaksi.

Muutama kymmenen pää-
kaupunkiseudun nuorta pe-

rusti Suomen Sisun. Keskuste-
lua käytiin sekä kokoontumisis-
sa että Sisun keskustelupalstalla. 
Siellä muodostui interaktiivises-
ti se kritiikki, joka tänä päivä-
nä suodattuu erilaisissa henki-
lökohtaisissa blogeissa ja Hom-
ma-foorumien sivuilla, Hannu-
la kertoo.

Suomen Sisu ry:n ensimmäi-
nen puheenjohtaja Teemu Lah-
tinen kertoo kirjassa omasta 
taustastaan ja Sisun alkuajois-
ta. Järjestöjohdossa on Lahtisen 
mukaan käytännössä pakko toi-
mia omalla nimellään ja persoo-
nallaan, vaikka tuona aikana il-
mapiiri oli aika ahdistava ja mo-
net sittemmin tunnetut ajatte-
lijat kirjoittivat nimimerkeillä:

”Aika ajoin kuulimme va-
kavasta poliittisesta syrjinnäs-
tä julkisen sektorin työelämässä 
ja koulumaailmassa. Erityises-
ti akateemisten ihmisten poliit-
tisia vapauksia rajoitettiin voi-
makkaasti.

Itse olen vältellyt julkista sek-
toria ja ollut aina yksityisellä 
sektorilla, enkä yhtä tapausta 
lukuun ottamatta ole kokenut 
poliittista syrjintää työelämässä-
ni”, Lahtinen kirjoittaa.

Maahanmuuttokriittiset käy-

vät jatkuvaa poliittista kamp-
pailua monikulttuuristen kans-
sa.

Hannulan kuvaama ilmiö tu-
lee näkyviin esimerkiksi tämän 
päivän Helsingin Sanomien kir-
joituksissa. Ryhmissä ja ryhmi-
en kesken syntyy ja elää tietty 
mustavalkoisuus ja jonkinlai-
nen pakettiajattelu. Niin maa-
hanmuuttokriitikoille kuin 
monikulttuuristeillekin on ol-
lut tyypillistä myös se, että tiet-
tyjen avainajatusten tai jopa sa-
nojen kautta lokeroidaan mus-
tavalkoisesti, kumpaan leiriin 
kukin kuuluu. On ”viholliset” 
ja ”me”.

Me monikulttuuriset edus-
tamme mielestämme sivistys-
tä ja rauhaa, me emme leimaa 
muita. 

Mutta kuvaavasti tämän päi-
vän lehtijutussa kansanedusta-
ja Pirkko Lerner joutuu totea-
maan, ettei kriittisyys ole yhtä 
kuin vihapuhe. Jos haluamme 
oikeasti demokraattisen sivis-
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tynyttä keskustelua, myös mei-
dän monikulttuuristen leimaa-
jien on syytä katsoa peiliin.

Itselleni tämän kirjan lukemi-
nen poisti kielteisten ennakko-
luulojen suomuja silmiltä. 

Niin vaikeata kuin onkin 
kuunnella ja keskustella toi-
sin ajattelevien kanssa kunnioi-
tuksen hengessä, siihen on syy-
tä pyrkiä, jos haluamme vihan 

lisäämisen sijasta olla vähentä-
mässä sitä.

”Uskon, että jos vähemmis-
tön ja kantaväestön suhdelu-
vut pysyvät hallittuina ja vaa-
dittu kantaväestön arvomaail-
maan ja lakeihin sopeutuminen 
tapahtuu, molempien oikeuk-
sista voidaan huolehtia”, Han-
nula kirjoittaa. ”Se että vaatii 
ja korostaa kantaväestön säily-

mistä, ei tarvitse tarkoittaa rasis-
mia. Yhtä tärkeätä kuin vähem-
mistön suojelu onkin, on myös 
se, että maahanmuuttokriittisiä 
suojellaan suvaitsemattomuu-
delta ja poliittisilta vainoilta. 
Maahanmuuttokriittisiin koh-
distuva väkivalta ja vaino ovat 
Euroopassa jo todellisuutta.”
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