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Kaksi käsitystä isänmaallisuudesta
Suomen 94. itsenäisyyspäivää vietetään huomenna. Isänmaallisuus
jakaa nuorten mielipiteet. Vuosituhannen alun jälkeen syntyneet
euronuoret ovat tottuneet eurooppalaisuuteen, joka on

Maastaan ylpeä
maailmankansalainen

muutamassa vuosikymmenessä tullut enemmän näkyviin
arkipäivässä. Monet kokevat isänmaallisuuden vaikeaksi käsitteeksi,
eikä oman maan mansikkaisuus ole enää itsestäänselvyys.
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KO M M E N T T I

”Suomalaisuudesta on syytä olla ylpeä”

”Kansainvälisyys on hieno asia”

NUORI isänmaallinen Jaakko
Sivonen, 23, puhuu täydellistä
kirjakieltä ja on pukeutunut
siistiin, suomensiniseen kauluspaitaan.
Sivosen mielestä isänmaallisuus on solidaarisuuden osoittamista Suomea kohtaan. Siihen kuuluvat hänen mielestään yhteiset arvot, joita ovat
muun muassa yksilöllisyys,
vapaus ja rehellisyys.
Suomalaisuuden vaalijana
Sivonen vastustaa pakkoruotsia ja pitää Karjala-kysymystä
ongelmallisena.
”Ruotsin virallisen kielen
asema Suomessa on kolonialistinen jäänne Ruotsin ajalta.
Enkä voi antaa Venäjälle anteeksi, että he ovat ottaneet
Karjalan, eivätkä ole sitä palauttaneet.”
Isänmaallisuus yhdistetään
Sivosen mielestä liian usein
rasismiin.
”Monimuotoisuus ei voisi
toteutua ilman monia kulttuureita, mutta muita kansoja ei
pitäisi ottaa Suomeen kilpailemaan oman kulttuurimme
kanssa. Maahanmuuton perusteena pitää olla suomalaisten etu, eivät kansainväliset
humanitääriset syyt.”
Sivonen häpeää nykyistä poliittista keskustelua, jonka hän
näkee pyrkivän vaientamaan
tabuaiheet. Sellaisia ovat maahanmuutto- ja EU-kritiikki.
”Näiden aiheiden kannattajat pyritään mustamaalaamaan pahoiksi ja rasisteiksi”.

HELSINKILÄINEN Heta Löfman, 14, katselee Olympia-terminaalin aulassa Ruotsiin
matkustavia ihmisiä ja vitsailee rennosti.
Löfman on harrastanut
sirkusta jo lähes 10 vuotta.
Hän uskoo, että hänen
kantansa isänmaallisuudesta
on vahvistunut harrastuksen
monikulttuurisuuden
myötä.
”Kansainvälisyys on hieno
asia. On hienoa, jos tuntee erimaalaisia ihmisiä. Isänmaallisuus sulkee sen pois”, Löfman
selittää.
”Minua häiritsee suomalaisten kylmyys ja ilmapiiri, jossa
ihmiset välttävät toisiaan ja
erimaalaisia ihmisiä.”
Löfmanin kuva isänmaallisuudesta on itsenäisyyspäivänä soitettava Maammelaulu ja mustavalkoiset sotadokumentit. Isänmaallinen ihminen on hänestä vanhoillinen ja kunnioittaa perinteitä.
”En koe itseäni isänmaalliseksi, mutta en voisi kuvitella
tuntevani
isänmaallisuutta
mitään muutakaan maata
kohtaan.”
Löfmanin mielestä ihminen
voi olla hyvällä tai pahalla tavalla isänmaallinen. Pahalla
tavalla isänmaallisuus muistuttaa hänen mielestään rasismia ja hyvälle isänmaallisuudelle pitäisikin keksiä kokonaan uusi käsite.
”Kotimaastaan pitäisi voida
olla ylpeä ilman paheksuvia
katseita.”

HISTORIAN

opiskelija on kir-

Jaakko Sivonen toivoo lisää isänmaallisia lauluja kouluun.

joittanut tuhansia viestejä perussuomalaisten suosimalle
Homma-foorumille.
”Perussuomalaiset on ainoa
eduskuntapuolue, joka ajaa
isänmaallista, Suomen kulttuuria vaalivaa politiikkaa
eduskunnassa.”
Isänmaallisuutta pitäisi hä-

nestä arvostaa nykyistä enemmän kouluissa. Musiikin tunnilla tulisi laulaa isänmaallisia lauluja ja yhteiskuntaopissa painottaa enemmän suomalaisuutta kuin eurooppalaisuutta.
”Suomalaisuudesta on syytä
olla ylpeä.”

Helmi Rantala
Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun nuorten ääni toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.

S

uomalaisen isänmaallisuuden juuret ovat
Venäjän vallan ajalta,
jolloin Euroopan hittiaate nationalismi valloitti
Suomen. Rehellisyyden ja
sisukkuuden sanottiin erottavan meidät muista. Ikäiseni
nuoret ovat oppineet tämän
asian koulun historian tunnilla.
Mikä arvo isänmaallisuudella on enää nuorelle? Onko
Suomen jääkiekkojoukkue
Leijonat lähimpänä nuoren
isänmaallisuuskuvaa? Pohdin
näitä kysymyksiä alkaessani
työstää juttua isänmaallisuuden merkityksestä nuorille.

Heta Löfman haaveilee omasta sirkuskahvilasta Lontoossa.

ja energisenä ihmisenä itseään pitävä Löfman
kokee syntyneensä väärään
paikkaan. Hän ei pysty tuntemaan oloaan kotoisaksi Suomessa, ja haaveilee kodista
Lontoossa. Silti hän kunnioittaa kotimaataan.
”Olen ylpeä Suomen talves-

AVOIMENA

ta ja syön Fazerin sinistä, vaikka tiedänkin Lontoosta yhden
paremman suklaan”.
Tänään Löfman juhlii Suomen itsenäisyyspäivää toisella
puolen maailmaa, Vietnamissa. Tuleeko hänelle koti-ikävä?
”En usko. On kiva olla välillä
muuallakin kuin Suomessa”.

MONET liittävät sota-aikaan
vahvoja isänmaallisuuden
tunteita. Itsenäisyyden tavoittelu ja sotamuistot ovat nuorille kuitenkin vain mummon
muistikuvia tai kirjan tekstiä.
Minullekaan isänmaallisuus ei ole koskaan ollut
täysin selvä käsite, joten en
voi sanoa olevani isänmaallinen.
Toisaalta minun on hyvä
elää kotimaassani enkä koe
tarvetta olla muuta kuin mitä
olen, suomalainen tavis.
Lienen sellainen, jollaisena
oleminen on monelle vaikeaa:
maastaan ylpeä maailmankansalainen.

LY H Y E ST I

Itsenäisyyspäivää
vietetään
pakkassäässä
ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ
vietetään Ilmatieteen laitoksen
mukaan lähes koko maassa
pakkassäässä. Päivällä pohjoisessa on miinusasteita 2–10,
etelässä enimmäkseen pikkupakkasta. Vain rannikkoseudulla elohopea voi keikkua
hieman nollan yläpuolella.
Juhlapäivää sävyttävät myös
ajoittaiset lumisateet.
Lunta on nyt yhtenäisemmin lähinnä vain Keski- ja
Pohjois-Lapissa. Yleensä tähän
aikaan vuodesta pysyvä peite
on jo maan itä- ja pohjoisosassa.
Viime vuonna lämpötila
vaihteli
itsenäisyyspäivänä
lounaisrannikon pikkupakkasista Lapin kymmeneen miinusasteeseen. Koko maa oli lumen peitossa, ja sitä oli yleisesti vähintään kymmenkunta
senttiä. Eniten lunta oli itsenäisyyspäivän aamuna Inarin
Kirakkajärvellä ja Vantaalla,
yli 40 senttiä. STT

Linnan juhlien
teemana tasa-arvo
ja yhteistyö
PRESIDENTTI Tarja Halosen
viimeistä kertaa emännöimien Linnan juhlien teemana
on tasa-arvo ja yhteistyö.
Juhliin on tänä vuonna
kutsuttu erityisen paljon ihmisiä, jotka ovat työskennelleet tasa-arvon, suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen
puolesta.
Teema on huomioitu myös
tarjoiluissa. Ruokia on tarjolla
eri puolilta Suomea.
Kutsuvieraita on kaikkiaan
noin 1 900, mikä on satakunta
enemmän kuin viime vuosina.
Linnan juhlia vietetään itsenäisyyspäivänä tiistaina. STT
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