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1. Johdanto 

”Populistinen oikeisto houkuttelee kelkkaansa kristillisiä konservatiiveja.” Näin todettiin 

vuonna 2019 Kirkko ja kaupunki –verkkolehden artikkelissa, jota varten oli haastateltu 

aihepiiriä tutkinutta ekumeniikan professoria Risto Saarista. Saarisen mukaan kristillinen 

kansallismielisyys ei vielä toistaiseksi ole Suomessa suurten joukkojen liike, vaikka ilmiö on 

meilläkin jo havaittavissa etenkin Perussuomalaiset-puolueessa, jossa on useita avoimesti 

kristillisyyttään esille tuovia, kansallismielisyyttä korostavia vaikuttajia. Esimerkiksi 

konservatiivisten kristittyjen ja populistisen oikeiston yhteisprojektista artikkelissa mainitaan 

Aito avioliitto –yhdistys, jonka taustalla on ranskalainen sukupuolineutraalia avioliittoa 

vastustava La Manif pour tous -liike.1 

Vuoden 2019 jälkeen populistisen oikeiston ja konservatiivisen kristillisyyden väliset 

yhteydet Suomessa eivät näytä ainakaan heikentyneen. Tammikuussa 2021 perustettiin uusi 

äärinationalistinen puolue Sinimusta liike, joka ilmoittaa verkkosivuillaan suhtautuvansa 

myönteisesti luterilaiseen uskoon mutta kielteisesti siihen, että heidän vieraina pitämänsä 

uskonnot näkyvät julkisessa tilassa.2 Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru kuuluu Suomen 

evankelis-luterilaisesta kirkosta irrottautuneeseen Lähetyshiippakuntaan, joka tunnetaan 

konservatiivisesta raamatuntulkinnasta ja naisten pappeuden vastustamisesta.3 

Uusoikeistolaisen ajatushautomon roolin on Suomessa ottanut vuonna 2017 perustettu 

konservatiivinen verkkosivusto Oikea Media, johon kirjoittaa monia perussuomalaisia ja 

kristillisiä politiikkoja ja vaikuttajia. Osa heistä on korkeasti koulutettuja, esimerkiksi 

kasvatustieteiden maisteri ja Perussuomalaisten entinen kansanedustaja, nykyinen 

eurokansanedustaja Laura Huhtasaari, professori, kasvatustieteiden tohtori Tapio Puolimatka 

sekä teologian tohtori, dogmatiikan dosentti Juha Ahvio. Ahvio kirjoittaa blogia lisäksi 

konservatiivisen kristillisen Patmos-lähetyssäätiön verkkosivuilla. Suuri osa Ahvion 

blogikirjoituksista on ilmestynyt sekä Patmoksessa että Oikeassa Mediassa. 

Patmos on vuonna 1971 perustettu lähetyssäätiö, joka kertoo painottavansa kristillisen 

evankeliumin muuttumattomuutta ja Raamatun erehtymättömyyttä.4 Patmos ilmoittaa 

pyrkivänsä yhteistyöhön kaikkien kirkkokuntien kanssa ja siunaavansa Israelia sekä 

juutalaisia kaikkialla maailmassa. Lähetyssäätiön arvojen kerrotaan perustuvan Raamatun 

ihmiskuvaan ja Jeesuksen opetukseen. Patmos sitoutuu vuonna 1974 laadittuun Lausannen 

 
1 Juusela 2019. 
2 Sinimusta liike – uskontopolitiikka. 
3 Haikala 2021. 
4 https://www.patmos.fi/keita-olemme/tata-on-patmos/ 
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julistukseen, jonka alullepanija oli evankelista Billy Graham; julkilausuman voidaan katsoa 

kiteyttävän evankelikaalisen kristillisyyden keskeiset piirteet.5 Patmos lähetyssäätiön 

keskeinen vaikuttaja sen alkuajoista lähtien on ollut saarnaaja Leo Meller6, joka toimii 

edelleen Radio Patmoksen päätoimittajana. Patmoksen toiminnanjohtaja, teologian maisteri 

Pasi Turunen on myös yksi Aito avioliitto –yhdistyksen perustajista. Juha Ahvion työnimike 

puolestaan on  Patmos lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. 

Tämän maisterintutkielman tarkoituksena on selvittää, millainen kuva Suomen vielä 

muotoaan hakevan kristillisen oikeiston käsityksistä muodostuu Juha Ahvion kirjoitusten 

perusteella. Katson Ahvion kirjoitusten tarjoavan aineiston tällaisen käsityksen luomiseksi 

siksi, että hän vaikuttaa aktiivisesti sekä kristilliseksi profiloituvassa Patmos lähetyssäätiössä 

että Oikeassa Mediassa, joka on pikemminkin poliittinen alusta. Ahvio myös viittaa moniin 

muihin vaikuttajiin, jotka Suomessa edustavat poliittista konservatiivista kristillisyyttä.7 

Lisäksi dogmatiikan dosenttina Ahvion kirjoitukset ovat erityisen kiinnostavia nimenomaan 

teologian näkökulmasta.  

Tarkastelen aineistoa kysymällä, mitä Ahvio tarkoittaa klassisella kristinuskolla, 

konservatiivisuudella ja kansallismielisyydellä, jotka ovat kaikki hänen kirjoituksissaan 

toistuvia aiheita. Erittelen, millaisia perusteluja hän tarjoaa näkemyksilleen, millaisia 

yhtymäkohtia hänen ajattelussaan on Yhdysvaltain kristilliseen oikeiston edustamiin 

käsityksiin ja millaisia yhtäläisyyksiä siinä on suhteessa eurooppalaisen uusoikeiston 

korostuksiin. Hahmotan Ahvion ajattelua osana laajempaa länsimaista kontekstia, mutta 

tarkoituksenani ei ole tehdä yleistyksiä kaikista konservatiivisista kristityistä, jotka 

kannattavat poliittisesti oikeistolaisia näkemyksiä. 

Lähdeaineistoni koostuu Ahvion Patmos lähetyssäätiön verkkosivuille vuosina 2018–

2021 kirjoittamista blogiteksteistä8 ja muusta Ahvion kirjallisesta tuotannosta9, jonka 

Patmoksen yhteydessä toimivan Kuva ja Sana on kustantanut. Olen rajannut Ahvion yli 

sadasta blogitekstistä tarkasteluni kohteeksi 31 kirjoitusta valiten aiheita, jotka valottavat 

uskonnollisten ja poliittisten näkemysten välille rakentuvaa yhteyttä hänen ajattelussaan. 

 
5 https://www.patmos.fi/keita-olemme/nain-uskomme/ 
6 Meller on tunnettu kiisteltynä hahmona ja karismaattisena saarnaajana, joka on kerännyt myös paljon 

arvostelua. 1980-luvulla Meller sai rikostuomion vero- ja kavallusrikoksista. Ks. Nykänen 2000. 
7 Isänmaallisiin ja konservatiivisiin kristittyihin vedotessaan Ahvio vaikuttaa itsekin katsovan, että on olemassa 

jokin laajempi näiden kahden ulottuvuuden määrittämä viiteryhmä, johon hän itsekin kuuluu. Ks. esim. Ahvio 

11/2019. 
8 Olen itse numeroinut blogitekstit sen mukaan, kuinka monta tekstiä kunakin vuonna on ilmestynyt. Esimerkiksi 

Ahvio 11/2019 viittaa 11. blogitekstiin, jonka Ahvio on vuonna 2019 julkaissut. Blogitekstien täydelliset 

ilmestymispäivämäärät ja verkko-osoitteet löytyvät lähdeluettelosta. 
9 Käyttämäni Ahvion kirjat ovat tyyliltään kantaaottavia ja kevyesti tai ei lainkaan viitteistettyjä. En käytä 

lähteenäni Ahvion tieteellisiä, vertaisarvioituja julkaisuja. 
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Suuri osa tarkastelemistani kirjoituksista on ilmestynyt Patmoksen lisäksi myös Oikean 

Median verkkosivuilla. Ahvion kirjoista olen käyttänyt seitsemää: Sukupuolineutraali 

avioliitto – miksi ei? (2012), Miten tähän on tultu? Seksuaalivallankumouksen 

kulttuurimarxilaiset juuret (2013), Avioliitto ja perhe: Jumalan paras ihmiselle (2013), 

Johdatus Raamatun syntyhistoriaan, osa 1 (2015), Eurooppa ja Suomi islamisoituvat: tiedä 

tosiasiat islamistiterrorismista ja islamilaisesta maahanmuutosta (2015), Avoimet rajat ja 

maahanmuutto: Euroopan ja Suomen itsemurha? (2016), Sananvapaus uhattuna Suomessa: 

vihapuhe, ihmisoikeudet ja media (2018) sekä Kristittynä Suomessa (2019). Lisäksi olen 

käyttänyt lähteenäni kahta artikkelia, jotka Ahvio on kirjoittanut Petri Mäkilän ja Pasi Turusen 

toimittamaan kirjaan Jumalan Sana: inspiroitu ja erehtymätön (2011), Ahvion eduskunnan 

lakivaliokunnalle kirjoittamaa äitiyslakia koskevaa lausuntoa (2017) sekä yhtä Ahvion 

ainoastaan Oikeassa Mediassa ilmestynyttä blogitekstiä.  

Olen rajannut aineistooni tutkimuskysymysteni kannalta relevanteimmat kirjoitukset. 

On kuitenkin mainittava, että Ahvion tuotanto on todella laaja, minkä vuoksi aineiston 

ulkopuolelle on voinut jäädä myös jotakin omaan tutkimukseeni liittyvää. Käytän metodinani 

systemaattista analyysia, jossa keskityn erityisesti käsitteiden, argumenttien sekä niiden 

taustalla olevien edellytysten analyysiin. 

Poliittisen oikeiston ja kristinuskon suhdetta on etenkin Yhdysvalloissa tutkittu paljon. 

Tutkijoista voi mainita esimerkiksi sosiologi Arlie Russell Hochschildin, teologi Obery M. 

Hendricks Jr.:n sekä historioitsija Daniel K. Williamsin. Ajattelutavan ilmenemistä 

eurooppalaisessa kontekstissa ovat tutkineet muun muassa Jakob Schwörer ja Xavier Romero-

Vidal artikkelissaan Radical right populism and religion: mapping parties’ religious 

communication in Western Europe (2019). Suomessa uusoikeiston ja konservatiivisten 

kristittyjen lähentymistä on tutkinut Risto Saarinen muun muassa artikkelissaan Populists, 

Identitarians and Integralists - Varieties of Christian Political Conservatism Today (2020). 

Saarisen ja Heikki J. Koskisen yhteinen artikkeli Recognition, Religious Identity, and 

Populism: Lessons from Finland odottaa parhaillaan julkaisemista Protestant Legacies in 

Nordic Law -verkoston hankkeessa.10 

Populismi ja populistinen oikeisto ovat termeinä jonkin verran kiisteltyjä. Nojaudun 

tässä tutkielmassa hollantilaiseen politiikantutkijaan Cas Muddeen, joka määrittelee 

populismin ohueksi ideologiaksi, jossa olennaista on kahtiajakautunut näkemys 

korruptoituneesta eliitistä ja sitä vastustavasta rehdistä kansasta. Mudde erottelee toisistaan 

 
10 Rautio 2019. 
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myös äärioikeiston ja radikaalin oikeiston, joista ensin mainittu sanoutuu irti demokratiasta, 

jälkimmäinen taas pyrkii toimimaan sen sisällä.11 Käytän termiä populistinen tai populistis-

nationalistinen oikeisto viittaamaan poliittisiin puolueisiin ja liikehdintään, joiden keskiössä 

on maahanmuuton, islamin, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien vastustaminen 

sekä voimakas vastakkainasettelu arvoliberaalien ja -konservatiivien välillä; olennaista on 

myös suomalaisuuden ainutlaatuisuuden korostaminen ja kansallismielisyys. Uusoikeistosta 

puhuessani tarkoitan perinteisten oikeistopuolueiden rinnalle syntyneitä uudempia populistisia 

oikeistopuolueita, kuten Perussuomalaisia. 

Esittelen aluksi Ahvion ajattelun aatteellista taustaa, joka yhdistää hänet yhtäältä 

Yhdysvaltain kristilliseen oikeistoon ja toisaalta eurooppalaiseen uusoikeistolaiseen 

liikehdintään. Sen jälkeen analysoin Ahvon kirjoituksia tämän taustan valossa, erityisesti 

hänen käsityksiään kirjoituksissa usein toistuvista teemoista – klassisesta kristinuskosta, 

konservatiivisuudesta ja kansallismielisyydestä.  

 
11 Mudde 2019, 15. 
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2. Konservatiivisen kristillisyyden ja oikeiston historiaa 

Lähestyn konservatiivisten kristittyjen ja poliittisen oikeiston liiton historiaa kahdesta 

näkökulmasta. Ensin tarkastelen kristillisen oikeiston (synty)historiaa Yhdysvalloissa, jossa 

politiikka on uskonnollisesti yhä latautuneempaa. Toiseksi tutkin sitä, miten Euroopassa 

viime vuosien ja vuosikymmenien aikana uusoikeisto ja konservatiiviset kristilliset yhteisöt 

ovat lähentyneet toisiaan esimerkiksi ranskalaisen sukupuolineutraalia avioliittoa vastustavan 

La Manif pour tous -liikkeen myötä.  

 

2.1. Kristillinen oikeisto Yhdysvalloissa 

Yhdysvaltain kristillisen oikeiston juuret ovat puritanismissa, evankelikaalisessa  

protestanttisuudessa sekä fundamentalistisessa liikkeessä.12 1700-luvun loppupuoliskon ja 

Yhdysvaltain sisällissodan välisenä ajanjaksona evankelikaalisuus kasvoi voimakkaasti; 

vuonna 1860 ainakin 85 prosenttia amerikkalaisista protestanttisista seurakunnista oli 

tunnistettavasti evankelikaalisia, vaikkakaan eivät opillisesti täysin yksimielisiä.13 Pohjoisessa 

evankelikaalit olivat aktiivisia sosiaalisia uudistajia, jotka vastustivat orjuutta, edistivät 

raittiusliikettä ja kannattivat kirkon ja valtion eroa. Yhdysvaltain sisällissodan jälkeen 

darvinismiin ja kriittiseen raamatunlukutapaan liittyvät erimielisyydet aiheuttivat pohjoisen 

evankelikaalijohtajien välille kasvavia jännitteitä. Etelässä vastaavaa ei tapahtunut, vaan sekä 

darvinismia että raamattukritiikkiä vastustettiin yksimielisesti.14 

Yhdysvaltain sisällissodasta alkanut yhteiskunnallinen murros johti uudenlaisen, 

modernimman teologian syntymiseen. Perinteinen henkilökohtaista uskonratkaisua ja 

Raamatun erehtymättömyyttä korostava herätyskristillinen protestanttisuus sai haastajan niistä 

protestanttisista papeista ja teologeista, jotka katsoivat, että kristinuskon tulisi vastata 

kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen itsekin muuttumalla ja uudistumalla.15 

Uudistajat pyrkivät säilyttämään kristinuskon merkityksen muuttuvassa yhdistämällä 

kristillisen sanoman tieteelliseen maailmankuvaan. He suhtautuivat kriittisesti Raamatun 

kertomuksiin ihmeistä ja esittivät, että Jumala ilmoittaa itsensä yhteiskunnan sosiaalisen 

evoluution kautta.16  

 
12 Ruotsila 2008, 89. 
13 Noll 2002, 166-167, 170. 
14 Woodberry & Smith 1998, 27. 
15 Ruotsila 2008, 28-30. 
16 Woodberry & Smith 1998, 27. 
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Uudet teologiset virtaukset korostivat kristinuskon yhteiskunnallista merkitystä 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen tasa-arvon edistäjänä. Sosialistisen liikkeen 

kanssa alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä toimineet kristilliset järjestöt, esimerkiksi Society 

of Christian Socialists, Christian Social Union ja Christian Social Fellowship, olivat osa 

ilmiötä, joka tunnettiin sosiaalisen evankeliumin liikkeenä (Social Gospel). Social Gospel 

kritisoi individualistista teologiaa siitä, että se yksilön syntisyyttä korostaessaan ei ottanut 

huomioon rakenteellista syntiä ja sen ilmentämää yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja 

kärsimystä. Se vetosi Vanhan testamentin profeettoihin, jotka vaativat oikeudenmukaisuutta 

köyhille ja sairaille ja kävi vuoropuhelua modernin sosiaalitieteen ja psykologian kanssa.17 

Sosiaalisen evankeliumin ja yhteiskunnallista vaikuttamista ylipäätään 

peräänkuuluttaneiden teologisten virtausten myötä myös teologian kieli muuttui ja uudistui. 

Osittain kysymys oli uudesta tavasta sanoittaa kristinuskoa, osittain kristinuskon oppien 

uudelleentarkastelusta yhä kehittyvän historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen valossa. 

Yhteiskunnallista muutosta heijasteleva teologinen murros oli joka tapauksessa ilmeinen, 

joten vastareaktio oli odotettavissa. 

Vastalauseena uudelle teologialle18 syntyi fundamentalismi, joka painotti kristinuskon 

luovuttamattomina pidettyjä perusoppeja eli fundamentteja, joita he katsoivat uuden teologian 

uhkaavan. Useat eri ryhmät julkaisivat keskenään suurin piirtein samanlaisia listoja näistä 

fundamenteista (esimerkiksi Niagaran raamattukonferenssi 1878–1900 ja fundamentalistien 

valtakunnallinen kattojärjestö World Christian Fundamentals Association). Keskeisimpinä 

pidetyt peruspilarit pohjautuivat siihen vakaumukseen, että Raamattu oli alusta loppuun asti 

puhdasta ja erehtymätöntä Jumalan sanaa, ja siksi sen jokainen lause oli tulkittava 

kirjaimellisesti. Tästä lähtökohdasta johdettiin muut fundamentit, joita olivat muun muassa 

opit pelastuksesta yksin uskosta henkilökohtaisesti tapahtuneen uudestisyntymisen kautta, 

Kristuksen synnittömästä sikiämisestä sekä ihmeiden todellisuudesta. Siinä missä aiemmat 

protestantit Lutherista ja Calvinista alkaen olivat pitäneet Raamatun pelastusta koskevia 

väittämiä ensisijaisina, fundamentalistit ajattelivat, että jokainen raamatunkohta oli yhtä 

sitova ja kirjaimellisesti tulkittava. Tämä radikaali biblisismi oli fundamentalistinen vastaus 

kirjaimellisesta raamatuntulkinnasta kokonaan luopuneelle modernismille.19 

 
17 Rauschenbusch 1917, 5-6. 
18 Fundamentalistit ja heidän kannattajansa kutsuivat uusia teologisia virtauksia joko teologiseksi modernismiksi 

tai liberaaliksi teologiaksi, itse uudistajat joko uudeksi teologiaksi (New Theology) tai valtakuntateologiaksi 

(Kingdom Theology). Ks. Ruotsila 2008, 29. 
19 Ruotsila 2008, 40. 
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 Taistellessaan uutta teologiaa ja kulttuurin murrosta vastaan fundamentalismi oli 

aluksi myös poliittinen liike, vaikka sen poliittista toimintaa vaikeuttivatkin muutamat sisäiset 

erimielisyydet. Dispensationalistit eivät uskoneet maailman muuttamiseen ennen Kristuksen 

toista tulemista eivätkä siksi olleet motivoituneita poliittiseen toimintaan, kun taas kalvinistit 

pyrkivät yhteiskunnan kristillistämiseen sen kaikilla osa-alueilla. Yritykset pitää Yhdysvaltain 

lainsäädäntö ja kulttuuri fundamentalistiseen kristinuskon tulkintaan perustuvina kuitenkin 

vääjäämättä osoittautuivat tappiollisiksi, mikä saikin fundamentalistit lopulta vetäytymään 

piiloon politiikan areenoilta. Näinä eristäytymisen vuosina fundamentalistinen liike ei enää 

suoraan osallistunut poliittisen toimintaan lukuun ottamatta pientä äärioikeistolaisten 

fundamentalistien ryhmittymää. Kulissien takana fundamentalistit suuntautuivat kohti 

perhettä, yksilöä ja henkilökohtaista uskonelämää. Siten vastakulttuuriseksi muuttunut 

fundamentalistiliike onnistuikin säilyttämään merkityksensä ja saavuttamaan lisää 

kannatusta.20 

Näkyvimmiltä areenoilta vetäytymisestä huolimatta fundamentalistit eivät kuitenkaan 

koskaan todella menettäneet mielenkiintoaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.21 

Fundamentalistisen liikkeen sisällä olikin erimielisyyksiä siitä, kuinka tiukasti kristittyjen 

oikeastaan tulisi eristäytyä ympäröivästä maailmasta. Osaa liikkeen jäsenistä kiusasi 

fundamentalismin maine epä-älyllisenä, aggressiivisena ideologiana; he eivät myöskään 

pitäneet tiukkaa separatismia eli eristäytymistä hedelmällisenä. Näin alkuperäisestä 

fundamentalistisesta liikkeestä irtautui uusevankelikaalinen (neo-evangelicals) ryhmä, jota 

sittemmin on alettu kutsua pelkästään evankelikaaleiksi.22 

Uusevankelikaalinen liike sai huomattavasti enemmän kannatusta kuin militantimpi 

fundamentalismi. Sotien jälkeinen arvotyhjiö ja ihmisten kaipuu turvallisuuteen vauhdittivat 

osaltaan sen menestystä, ja näennäisesti vaikuttikin siltä, että Yhdysvallat todella muuttuisi 

yhä uskonnollisemmaksi maaksi.23 Länsimaissa maailmansotien myötä käynnistyneessä 

modernisaatioprosessissa liberalisoituvat asenteet muun muassa seksuaalivähemmistöjä ja 

aborttia kohtaan kuitenkin näyttäytyivät kasvavana uhkana evankelikaaliselle 

uskonymmärrykselle, minkä seurauksena evankelikaalit politisoituivat yhä enemmän24, aivan 

kuten fundamentalistitkin vuosisadan alun muutosten motivoimina. 

 
20 Ruotsila 2008, 49-69. 
21 Williams 2010, 3. 
22 Woodberry & Smith 1998, 28. 
23 Ruotsila 2008, 87–88. 
24 Woodberry & Smith 1998, 44. 
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 Kulttuurin muuttuminen heijastui myös perustuslain tulkintoihin: uskonnollisia 

aamunavauksia ja koulun rukoushetkiä rajoitettiin, joissain osavaltioissa voimassa ollut 

evoluutioteorian opetuskielto todettiin lainvastaiseksi, ehkäisyvälineiden myyntirajoituksia 

purettiin ja uskonnolla perusteltu rotuerottelu kiellettiin. Rotuerottelua harjoittavilta kirkkojen 

ylläpitämiltä kouluilta alettiin poistaa verovapauksia. Nämä muutokset vaikuttivat erityisesti 

fundamentalistisiin uskonyhteisöihin, jotka tulkitsivat ne oman uskonnonvapautensa 

rajoittamisena.25  

Yhteiskunnan muuttuessa ja tasa-arvoistuessa julkinen tila ja valta oli alkanut jakautua 

yhä useampien ihmisten kesken. Ihmisryhmät, joilla ei aiemmin ollut minkäänlaista valtaa ja 

asemaa yhteiskunnassa, alkoivat vaatia oikeuksiaan. Feministit, mustat aktivistit ja 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustajat kampanjoivat tasa-arvoisemman 

yhteiskunnan puolesta. Monet konservatiivit näkivät tämän vallan uusijaon uhkana ja kokivat 

itsensä syrjäytetyksi. Perinteisinä ja amerikkalaisina pidettyjen arvojen katsottiin olevan 

vaarassa. Konservatiivikristityt eivät myöskään olleet ainoita, jotka kokivat olemassaolonsa 

uhatuksi. Republikaanipresidentti Richard Nixonin popularisoima termi hiljainen enemmistö 

(silent majority) viittasi enimmäkseen keskiluokkaisten valkoisten amerikkalaisten joukkoon, 

jotka katsoivat joutuneensa puristuksiin yhtäältä sosiaalituista riippuvaisten vähävaraisten, 

toisaalta taloudellisen ja poliittisen eliitin sekä liberaalien demokraattien taholta.26 

Yhteiskunnan muutoksen myötä syntynyt poliittinen liikehdintä kokosi siis yhteen niin 

sekulaareja kuin uskonnollisiakin konservatiiveja, joista viimeksi mainituista muodostui 

yhdysvaltalaisen uusoikeiston lopulta suurin ja aktiivisin alaryhmä, uusi kristillinen oikeisto 

(New Christian Right).27 Demokraattipuolue oli Jimmy Carterin presidenttiyden myötä 

menettänyt evankelikaalien tuen muun muassa siksi, että Carterin kaudella 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksia parannettiin ja rotuerottelua harjoittavia kirkkojen 

ylläpitämiä kouluja rankaistiin verotuskiellolla. Kristillisen oikeiston valtaannousu alkoi siis 

varsinaisesti evankelikaalisen republikaanin Ronald Reaganin voittaessa presidentinvaalit 

vuonna 1980. Reaganin myötä kristillinen oikeisto muuttui näkyvämmäksi poliittiseksi 

voimaksi paitsi siksi että hän itse oli evankelikaali, myös siksi että hän nimitti useita 

evankelikaaleja hoitamaan korkeita valtion virkoja. Evankelikaalit saivat myös sitä laajempaa 

kannatusta, mitä enemmän heidät alettiin nähdä vaikutusvaltaisina poliittisina toimijoina.28 

 
25 Ruotsila 2008, 97-98. 
26 Patenaude 2019, 804; HoSang & Lowndes 2016, 936–937. 
27 Ruotsila 2008, 99-102. 
28 Lindsay 2007, 18–20; Lambert 2008, 201–202. 
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 Evankelikaalien ja republikaanipuolueen yhteispeli jatkui läpi 1980- ja 1990-lukujen, 

ja eräänlainen huipennus oli avoimesti evankelikaalista uskoaan esille tuoneen George W. 

Bushin valinta presidentiksi vuonna 2001. Bushin aikana republikaanien ja demokraattien 

välinen vastakkainasettelu voimistui; republikaanit alkoivat profiloitua yhä enemmän 

konservatiivisena, isänmaallisena ja perinteisiä perhearvoja edustavana puolueena, kun taas 

demokraatit taas nähtiin liberaalien ja humanistien puolueena, joka oli yleisesti ottaen 

pidättyväisempi uskonnollisten argumenttien käytössä. Politiikasta oli tullut 

moraalipolitiikkaa siinä määrin, että vuonna 2004 uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen 

ennusti republikaanipuolueen äänestämistä paremmin kuin sosiaaliluokka.29 

Syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen islam-vastaisuus kasvoi niin konservatiivisten 

kristittyjen kuin republikaanipuolueenkin piirissä, vaikka itse presidentti Bush korostikin, että 

terrorismi ei edusta todellista islamia. Joka tapauksessa islam-vastaisuus linkittyi 

voimakkaasti nimenomaan republikaanipuolueeseen ja kristilliseen oikeistoon. 

Vaikutusvaltaiset evankelikaaliset hahmot, muun muassa evankelista Billy Graham ja 

republikaanien entinen presidenttiehdokas Pat Robertson alkoivat nähdä ulkoisen uhan 

(islamin) ja sisäisen uhan (poliittisen vasemmiston) saman kolikon eri kääntöpuolina. 

Vasemmisto nähtiin muslimien liittolaisena, ja niiden katsottiin yhteistuumin vastustavan 

juutalais-kristillisen perinnön päälle rakentuvaa amerikkalaisuutta. Monet konservatiivit 

pitivät tilannetta verrannollisena siihen sympatiaan, mitä vasemmisto oli aiemmin tuntenut 

kommunismia kohtaan.30          

 Kun Barack Obama vuonna 2008 valittiin ensimmäisenä afrikkalaisamerikkalaisena 

Yhdysvaltain presidentiksi, poliittinen ilmapiiri polarisoitui entisestään. Obamaa syytettiin 

hänen neutraalista suhtautumisestaan islamiin ja jopa epäiltiin hänen salaa olevan muslimi.31 

Ulkoisen ja sisäisen vihollisen nähtiin näin kietoutuneen yhä tiiviimmin yhteen. Obaman 

vaalivoiton jälkeen konservatiivien järkytys oli suuri, kun vaikutti siltä, että poliittinen valta 

oli vääjäämättä lipunut liberaalien käsiin.32 Tyytymättömyyttä ja turhautumista lisäsi myös 

vuonna 2008 alkanut talouskriisi, ja samat tapahtumat motivoivat niin sekulaareja kuin 

uskonnollisiakin konservatiiveja. Esimerkiksi Obaman toteuttama laaja julkista sektoria 

vahvistava terveydenhuoltouudistus aiheutti närää yhtäältä siksi, että sen nähtiin kaventavan 

yksilönvapautta ja lisäävän valtion holhousta; toisaalta uskonnolliset konservatiivit vastustivat 

 
29 Lindsay 2007, 27; Roof 2012, 747. 
30 Belt 2016, 210–219. 
31 Belt 2016, 219–220. 
32 Dionne Jr. 2012, 43. 
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uudistusta myös siksi, koska pelättiin, että verovaroja käytettäisiin aborttien rahoittamiseen.33

 Obaman valinta edusti monelle muutosta ja edistystä, ja maan ensimmäisenä mustana 

presidenttinä hän herätti erityisen suuria toiveita eri etnisyyksiä edustavien amerikkalaisten 

välisen tasa-arvon paranemisesta. Suuria muutoksia Obaman kahdeksanvuotisen 

presidenttiyden aikana tapahtuikin, esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliiton 

laillistaminen kaikkialla Yhdysvalloissa sekä kannabiksen laillistaminen kahdeksassa 

osavaltiossa. Rotujenvälisten suhteiden (race relations) katsottiin ensin parantuneen, mutta 

Obaman presidenttiyden loppuvuosina poliisi ampui lukuisia mustia amerikkalaisia, minkä 

johdosta yhä useammat alkoivat kuvata mustien ja valkoisten välisiä suhteita huonoiksi. 

Talouskriisin jälkimainingeissa kasvanut työttömyys laski reilusti Obaman aikana, mutta 

toisaalta tuloerot kasvoivat.34 

Uskonnottomien, ateistien ja agnostikkojen osuus amerikkalaisista kasvoi Obaman 

presidenttiyden aikana. Kaikkien kristittyjen osuus amerikkalaisista pienentyi hieman, joskin 

evankelikaalien ja perinteisesti afrikkalaisamerikkalaisten kirkkojen edustajien osuudet 

säilyivät jokseenkin muuttumattomina. Yhdysvaltojen etninen monimuotoisuus kasvoi yhä 

enemmän: valtaosa vastasyntyneistä oli vuonna 2013 ensimmäistä kertaa ei-valkoisia. 

Obaman presidenttikauden päättäneissä vaaleissa vuonna 2016 oli monimuotoisempi 

äänestäjäkunta kuin koskaan aikaisemmin Yhdysvaltain historiassa. Demografiset muutokset 

näkyivät puolueiden kannattajakunnissa eri tavoin. Demokraattien kannattajakunta muuttui 

keskimäärin vähemmän valkoiseksi, vähemmän uskonnolliseksi ja korkeammin koulutetuksi, 

republikaanien kannattajakunta taas keskimäärin iäkkäämmäksi ja matalammin 

koulutetuksi.35 

Obaman aikana demokraattien ja republikaanien näkemyserot syvenivät monissa 

asioissa. Esimerkiksi suhtautuminen maahanmuuttoon muuttui demokraateilla aiempaa 

myönteisemmäksi, republikaaneilla taas entistä kielteisemmäksi. Asekontrolli oli jo aiemmin 

ollut puolueita voimakkaasti jakava kysymys, mutta jakautuminen syveni Obaman aikana 

entisestään: siinä missä demokraatit kannattivat yhä tiukempaa asekontrollia, republikaanit 

pitivät oikeutta kantaa asetta tärkeämpänä kuin kontrollia. Polarisaatio alkoi näkyä entistä 

enemmän myös suhtautumisessa ilmastonmuutokseen. Republikaanit luottavat 

 
33 Gee 2011, 1992–1993; Aaltola & Salonius-Pasternak 2012, 5–6. 
34 Dimock 2017. 
35 Dimock 2017. 
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ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä demokraatteja vähemmän tieteelliseen 

tutkimukseen.36 

Myös epäluottamuksen kasvaminen leimasi osaltaan Obaman virkakautta, joskin 

samainen kehitys jatkuu edelleen. Vuonna 2008 alkaneen talouskriisin hoitaminen herätti 

etenkin keskiluokkaisten amerikkalaisten keskuudessa tyytymättömyyttä maan hallitusta 

kohtaan. Myös valtion kykyyn hallita terrorismin uhkaa luotettiin yhä vähemmän, ja 

luottamus laimeni entisestään Pariisin ja San Bernardinon vuoden 2015 terrori-iskujen 

jälkeen. Yksityisyydensuojan säilymisestä oltiin aiempaa enemmän huolissaan ja 

suhtautuminen uutismediaan säilyi varauksellisena.37 Lähes kolme neljäsosaa oli  Pew 

Research Centerin vuonna 2016 toteutetun tutkimuksen mukaan sitä mieltä, että 

yhdysvaltalaiset uutismediat ovat puolueellisia.38 

Donald Trumpin presidenttikauden kuluessa jo vuosikymmeniä jatkunut 

polarisaatiokehitys on syventynyt ennennäkemättömällä tavalla. Yhä useampi demokraatti on 

sitä mieltä, että rakenteellinen rasismi ja seksismi vaikeuttavat merkittävästi mustien 

amerikkalaisten ja naisten elämää, kun taas republikaaneista näin ajattelee yhä harvempi, 

joskin muutos aiempaan on huomattavasti pienempi kuin demokraateilla.39 Sen sijaan 

merkittävä muutos on tapahtunut republikaanien asenteessa korkeakouluja kohtaan. Kun 

vuonna 2015 republikaaneista 37 % oli sitä mieltä, että korkeakouluilla ja yliopistoilla on 

negatiivinen vaikutus siihen, miten asiat Yhdysvalloissa ovat, vuonna 2019 tätä mieltä oli 

peräti 59 % republikaaneista.40 

Pew Research Centerin vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan eräs harvoista 

asioista, joista demokraatit ja republikaanit ovat samaa mieltä on se, että he eivät ole yhtä 

mieltä edes ”perusfaktoista” (basic facts).41 Keskeinen jakava tekijä puolueiden välillä on 

luottamus uutismediaan. Republikaanien suhtautuminen on yleisesti ottaen epäluuloisempaa, 

ja puolueiden luottamus kohdistuu eri medioihin, minkä vuoksi demokraatit ja republikaanit 

elävät keskenään hyvin erilaisissa mediaympäristöissä. Puolueet eroavat myös siinä, mitä 

median motiiveista ajatellaan laajemmin. Demokraatit ovat republikaaneja todennäköisemmin 

sitä mieltä, että journalisteilla on korkeat eettiset standardit, että he toimivat yleisön parhaaksi 

ja että he kohtelevat kaikkia osapuolia tasavertaisesti.42 

 
36 Dimock 2017. 
37 Dimock 2017. 
38 Barthel, Gottfried, Mitchell & Shearer 2016. 
39 Pew Research Center 2020. 
40 Parker 2019. 
41 Pew Research Center 2019. 
42 Dimock & Gramlich 2021. 
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Eräs Trumpin presidenttikautta leimaava tekijä on ollut valeuutisten nousu yhä 

useamman amerikkalaisen huolenaiheeksi. Misinformaation rooli korostui niin 

koronaviruspandemiassa kuin Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaaleissakin.43 Juuri 

presidentinvaalien jälkeen marraskuussa 2020 kuusi kymmenestä täysi-ikäisestä 

amerikkalaisesta katsoi, että valeuutisilla oli ollut vaaleissa merkittävä rooli.44 Myös 

salaliittoteoriat ovat olleet keskeinen misinformaation muoto Trumpin presidenttikaudella. 

Syyskuussa 2020 lähes puolet amerikkalaisista kertoi kuulleensa tai lukeneensa jotain 

QAnon-salaliittoteoriasta45, kun edeltävänä vuonna samaa sanoi vain 23 % amerikkalaisista. 

Valtaosa niistä, jotka olivat tietoisia QAnonista, katsoivat, että presidentti Trump tukee 

salaliittoteorian kannattajia.46 

Virkakautensa aikana Trump toistuvasti kyseenalaisti demokratian legitimiteetin aina 

vapaasta lehdistöstä oikeuslaitokseen ja vaaliprosessiin saakka. Vuosina 2016–2019 tehtyjen 

tutkimusten mukaan yli puolet amerikkalaisista oli sitä mieltä, että Trump kunnioittaa 

demokratiaa hyvin vähän tai ei lainkaan. Näkemykset vaihtelivat melko tarkasti puolueiden 

rajojen mukaan: valtaosa republikaaneista katsoi, että Trump kunnioittaa valtion instituutioita, 

kun taas suurin osa demokraateista oli päinvastaista mieltä. Hävittyään vuoden 2020 

presidentinvaalit demokraattien Joe Bidenille Trump jatkoi jo ennen vaaleja aloittamaansa 

ääntenlaskuprosessin kyseenalaistamista väittäen muun muassa, että vaalit oli varastettu. Kun 

Bidenin voitto oli määrä vahvistaa kokouksessa 6. tammikuuta 2021, joukko Trumpin 

kannattajia hyökkäsi kongressitaloon aiheuttaen kaaoksen, jonka seurauksena viisi ihmistä 

kuoli.47 

Näkemykset rasismin lisääntymisestä Trumpin presidenttikauden aikana vaihtelivat 

voimakkaasti etnisen taustan ja puoluekannan mukaan. Valkoisilla republikaaneilla oli 

demokraatteja myönteisempi käsitys siitä, millainen vaikutus Trumpilla oli eri etnisyyksiä 

edustavien amerikkalaisten välisiin suhteisiin (race relations). Erityisesti valkoiset 

republikaanit olivat sitä mieltä, että Yhdysvalloissa ei ole laajalle levinnyttä rakenteellista 

rasismia ja että ongelmia aiheutuu ennen kaikkea siitä, että ihmiset näkevät rasismia siellä, 

missä sitä ei ole. Valtaosan demokraateista mukaan ongelma taas oli päinvastainen, eli 

 
43 Dimock & Gramlich 2021. 
44 Pew Research Center 2020. 
45 QAnon on vuonna 2017 alkunsa saanut salaliittoteoria, jonka mukaan maailmaa hallitsee liberaali eliitti, joka 

muun muassa käyttää lapsia hyväkseen. Donald Trumpia pidetään eräänlaisena messiashahmona, jonka uskotaan 

pelastavan tavalliset kansalaiset eliitin juonittelulta ja valtiokoneiston rattailta. Tämän vuoksi QAnon on alettu 

assosioida Trumpin kannattajiin laajemminkin.  Ks. esim. Cosentino 2020, 70–72. 
46 Dimock & Gramlich 2021. 
47 Dimock & Gramlich 2021. 
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rasismia ei tunnisteta siellä, missä sitä on.48 Demokraatit olivat myös huomattavasti 

republikaaneja taipuvaisempia ajattelemaan, että Trump ei ollut tehnyt riittävää pesäeroa 

valkoisiin nationalisteihin.49 

Trump herätti koko virkakautensa ajan polemiikkia paitsi politiikkansa, myös 

persoonansa takia, ja tyytymättömyys saavutti huippunsa vuonna 2020 koronaviruspandemian 

seurauksena. Pandemia on aiheuttanut yli 400 000 amerikkalaisen kuoleman ja sen 

vaikutukset maan talouteen ovat olleet katastrofaalisia. Koronapandemia on myös tehnyt 

maan jakautuneisuuden yhä ilmeisemmäksi: koronakuolemat ja sairastumiset ovat yleisempiä 

ei-valkoisen väestön keskuudessa, talouden ongelmista kärsivät ennen kaikkea alemmat 

sosiaaliluokat ja puoluetasolla pandemian vaarallisuudesta ollaan eri linjoilla. Demokraatit 

näkevät koronaviruksen merkittävänä uhkana, kun taas republikaanit ovat taipuvaisempia 

pitämään pandemian aiheuttamia haittoja liioiteltuina.50 

Sosiaalisen median muuttuminen yhä olennaisemmaksi osaksi tavallisten ihmisten arkea 

on osaltaan tarjonnut puitteet Trumpin omalaatuiselle presidenttiydelle. Virkakautensa aikana 

hän tviittasi yli 26 000 kertaa käyden lopulta niin provokatiiviseksi, että Twitter sulki hänen 

tilinsä pysyvästi.51  

 

2.2. Uusoikeiston voimistuminen Euroopassa 

Uuskonservatiivista liikehdintää Euroopassa ei voi suoraan samastaa äärioikeistoon, mutta sen 

ymmärtämiseksi on syytä tarkastella hieman myös eurooppalaisen äärioikeiston historiaa. 

Politiikantutkija Jean-Yves Camus’n mukaan juuret ulottuvat aina Ranskan suureen 

vallankumoukseen asti, kun vallankumouksesta seurannutta uutta järjestystä vastustaneesta 

heterogeenisestä joukosta kehittyi vähitellen maaperä äärioikeistolaiselle liikehdinnälle. 

Ranskasta juontavat juurensa myös nimitykset oikeisto ja vasemmisto, jotka alun perin 

viittasivat istumajärjestykseen lainsäädännöllisissä elimissä: aristokraatit ja monarkistit 

istuivat oikealla, demokraatit puolestaan vasemmalla.52 Vastavallankumoukselliset vastustivat 

paitsi itse vallankumousta, myös sen välittämiä arvoja, joihin liittyivät esimerkiksi tasa-arvo, 

uskonnonvapaus ja antiklerikaalisuus. Muun muassa viimeksi mainitun vuoksi ranskalainen 

 
48 Dimock & Gramlich 2021. 
49 Pew Research Center 2019. 
50 Dimock & Gramlich 2021.  
51 Dimock & Gramlich 2021. 
52 Camus 2017, 2-3. 
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filosofi ja konservativismin oppi-isä Joseph de Maistre syytti vallankumousta ”saatanallisista” 

elementeistä.53 

Nationalismin siirtyminen nimenomaan oikeistoon liitetyksi piirteeksi tapahtui 

vasemmiston ja nationalismin välille repeytyneen kuilun myötä. Marxin ja Engelin mukaan 

työläisillä ei ollut isänmaata, ja antipatrioottisuudesta tuli erottamaton osa antimilitarismia. 

Bolševikkien vallankumouksen myötä konservatiivinen oikeisto alkoi profiloitua enemmän 

nimenomaan suhteessa kommunismiin.54 Toisen maailmansodan jälkeen fasismi ja natsismi 

olivat lopullisesti menettäneet maineensa maailman silmissä, joten äärioikeiston oli 

uudelleenmuotoiltava radikalisminsa, ja osa turvautuikin revisionistiseen 

historiankirjoitukseen ja holokaustin kieltämiseen. Maailmanlaajuinen uusnatsijärjestö World 

Union of National Socialists (WUNS) perustettiin vuonna 1962, mutta kaiken kaikkiaan 

seuraavina vuosikymmeninä etenkin nuorison parissa levinnyt uusnatsismi oli luonteeltaan 

pikemminkin kulttuurista kuin (puolue)poliittista.55 

Uusnatsiliikkeille olennaista on avoin antisemitismi ja radikalismi, mikä lieneekin 

syynä sille, että ne ovat pysyneet suurimmaksi osaksi marginaalissa eivätkä ole nousseet 

valtavirran poliittisiksi toimijoiksi sitten toisen maailmansodan. 1900-luvun loppupuoliskolla 

on kuitenkin noussut populistinen liikehdintä, jota on tutkimuksessa usein nimitetty 

uuspopulismiksi erotuksena populismin varhaisemmista muodoista.56 Ääriliikkeistä poiketen 

monille uuspopulistisille liikkeille on ominaista se, että ne pyrkivät toimimaan systeemin 

sisällä ja ovat osa puoluedemokratiaa. Toisaalta populistisella puolueella saattaa olla 

kytköksiä ääriliikkeisiin, ja puolueen sisällä voi olla vaikuttajia, jotka kuuluvat esimerkiksi 

äärioikeistolaisiin järjestöihin.57 Suomessa esimerkki asemansa vakiinnuttaneesta 

populistisesta puolueesta on Perussuomalaiset, jonka joillakin jäsenillä on kytköksiä 

äärioikeistolaisiin tai äärioikeistoa lähellä oleviin liikkeisiin, esimerkiksi Kansallismielisten 

liittoumaan ja Suomen Sisuun. 

Uuspopulististen liikkeiden kukoistus Pohjoismaissa alkoi 2000-luvun alusta lähtien, 

kun ne nostivat keskeisiksi teemoikseen maahanmuuttovastaisuuden ja kansallismielisyyden. 

Aiemmat populistiset aallot Pohjois-Euroopassa liittyivät 1960- ja 1970-lukujen 

kaupungistumiseen, ja hyvinvointivaltion rakentamisen alkuaikoina monet populistiset 

 
53 Davies 2002, 15. 
54 Camus 2017, 10–11, 21–22. 
55 Camus 2017, 53, 98-105. 
56 Populistista retoriikkaa voivat periaatteessa käyttää niin vasemmistolaiset kuin oikeistolaisetkin toimijat, mutta 

erityisesti 2000-luvulla Euroopassa voimistuneen maahanmuuttovastaisen populistisen oikeiston myötä käsite on 

yhä useammin alettu mieltää nimenomaan poliittiseen oikeistoon liittyväksi. Ks. Herkman 2019, 85-90. 
57 Herkman 2019, 86-87. 
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puolueet vastustivat verotusta ja valtion vahvaa roolia.58 Nykyiset populistipuolueet 

pikemminkin vastustavat hyvinvointivaltion heikentämistä ainakin siinä mielessä, että 

tukiverkoston edut halutaan pitää oman maan kansalaisilla, jotka usein vielä määritellään 

etnisyyden mukaan. Maahanmuuttajien lisäksi globalisaation, Euroopan unionin kaltaisten 

ylikansallisten liittoumien sekä monikansallisten yhtiöiden katsotaan uhkaavan suomalaista 

hyvinvointivaltiota59. 

Populistis-nationalistisen politiikan ja konservatiivisen kristinuskon viime vuosina 

lähentynyttä suhdetta tutkinut ekumeniikan professori Risto Saarinen katsoo, että ilmiön 

aatteellinen tausta ammentaa ranskalaisesta identitaarisesta liikkeestä sekä katolisesta 

integralismista.60 Identitaarisen liikkeen taustalla on 1960-luvun lopulla noussut ranskalainen 

konservatiivinen uusoikeisto (Nouvelle Droite). 2000-luvun alussa uusoikeistosta erottautui 

radikaalimpi ryhmä, joita myöhemmin alettiin kutsua identitaareiksi. Liikkeen eräänlaisena 

perustusasiakirjana pidetään journalisti Guillaume Fayen vuonna 2001 ilmestynyttä teosta 

Pourquoi nous combattons: manifeste de la résistance européenne (Miksi taistelemme: 

eurooppalaisen vastarinnan manifesti). Faye edustaa etnosentrismiä, jonka mukaan 

kansallisten identiteettien vaaliminen on olennaista eurooppalaisen sivilisaation säilymiselle. 

Vuonna 2007 ilmestyneessä teoksessaan La nouvelle question juive (Uusi juutalaiskysymys) 

Faye esitti, että suurin uhka Euroopalle on muslimien maahanmutto ja väitti, että islamilaisten 

yhteisöjen kasvu Euroopassa on ongelma, jota voidaan nimittää ”uudeksi 

juutalaiskysymykseksi”. Valtavirran poliittiset puolueet eivät tietenkään voineet hyväksyä 

tällaisia väitteitä, minkä vuoksi identitaarinen liike siirtyikin yhä selkeämmin politiikan 

marginaaliin, joskin yksittäiset valtavirran poliitikot edelleen nojasivatkin siihen.61 

Identitaarinen liike oli alun perin täysin sekulaari, sillä globaali ja Euroopan unionia 

tukeva katolinen kirkko ei näyttäytynyt sopivana yhteistyökumppanina. Tilanne alkoi 

kuitenkin muuttua vuonna 2013, kun liikkeen vaikuttaja, historijoitsija Dominique Venner 

teki rituaalisen itsemurhan Notre Damen katedraalissa. Venner halusi itsemurhallaan 

protestoida muslimien maahanmuuttoa ja hiljattain Ranskassa hyväksyttyä tasa-arvoista 

avioliittolakia vastaan, sillä hän piti niitä osoituksina eurooppalaisen sivilisaation 

alennustilasta. Samoihin aikoihin identitaarinen liike ja katolinen kirkko yhdistivät voimansa 

vastustaakseen tasa-arvoista avioliittolakia. Yhteisen liikkeen nimeksi tuli La Manif pour tous 

 
58 Herkman 2019, 88-89. 
59 Herkman 2019, 89. 
60 Saarinen 2020, 349. Integralismiin kuuluu vaatimus siitä, että kaiken (sekulaarin) yhteiskunta- ja 

kulttuurielämän tulisi mukautua kristilliseen uskoon. 
61 Saarinen 2020, 354-355. 
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(”mielenosoitus kaikille”), ja sen symboliksi valittiin kuva, jossa miehen, naisen ja kahden 

lapsen muodostama perhe pitelee toisiaan käsistä. Suomessa saman symbolin on omaksunut 

ranskalaisen liikkeen sisarjärjestö Aito avioliitto.62 

Aito avioliitto määrittelee verkkosivuillaan itsensä uskonnollisesti ja poliittisesti 

sitoutumattomaksi kansalaisjärjestöksi.63 Yhtäläisyyksiä konservatiiviseen kristillisyyteen 

kuitenkin on huomattavissa. Järjestön toinen perustaja on teologian maisteri, Patmos-

lähetyssäätiön toiminnanjohtaja Pasi Turunen, ja avioliittokäsitystä perustellaan hyvin 

samankaltaisesti kuin konservatiivisissa kristillisissä liikkeissä, pois lukien suoraan 

Raamattuun nojautuminen. Luomiseen ja kristilliseen ihmiskäsitykseen ei viitata 

eksplisiittisesti, mutta sisällöt ja sanavalinnat ovat kristillisestä kontekstista tuttuja: miehen ja 

naisen avioliittoa kuvataan muun muassa ainutlaatuiseksi ja luonnolliseksi ja sukupuolia 

toisiaan täydentäviksi64. Vaikka Aito avioliitto ei siis varsinaisesti ole kristillinen järjestö, sitä 

voidaan jollakin tasolla pitää konservatiivisten kristittyjen ja uusoikeiston yhteisenä 

projektina, kun otetaan vielä huomioon, että sekä Kristillisdemokraatit että lähes kaikki 

Perussuomalaiset kannattivat Aito avioliitto -kansalaisaloitetta, joka pyrki kumoamaan tasa-

arvoisen avioliittolain.65 

Uusoikeistolaista anti-islamilaista diskurssia on jatkanut muun muassa Renaud Camus 

vuonna 2011 ilmestyneessä teoksessaan Le Grand Remplacement, jossa hän esittää, että 

Euroopan kantaväestö korvautuu lähitulevaisuudessa muslimeilla maahanmuuton ja 

korkeamman syntyvyyden vuoksi.66 Tätä kyseenalaista teoriaa ”väestönvaihdosta” toistavat 

edelleen monet populistis-nationalistiset toimijat, esimerkiksi Perussuomalaiset vuoden 2019 

maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassaan67.  

Populistiselle politiikalle on vuosituhannen vaihteesta lähtien ollut yhä suotuisampi 

maaperä: globalisaatio, internetin maailmanvalloitus ja ilmastokriisi ovat esimerkkejä niistä 

valtavista virtauksista, jotka ovat muokanneet ihmisten maailmankuvaa radikaalilla tavalla 

parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2008 alkanut taloustaantuma ja vuoden 2015 

pakolaiskriisi ovat osaltaan lisänneet epävarmuutta ja tyytymättömyyttä. WTC:n iskujen 

jälkeen myös terrorismin pelko on lisääntynyt. Koska etnonationalistien ja separatististen 

ryhmien tekemät iskut ovat Euroopassa vähentyneet, terroritekojen kokonaismääräkin on ollut 

 
62 Saarinen 2020, 355-356. 
63 https://aitoavioliitto.fi/tietoa_meista/ 
64 https://aitoavioliitto.fi/tietoa_meista/ 
65 Ks. esim. Hautanen 2017. 
66 Saarinen 2020, 355. 
67 Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2019, 3. 
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laskussa jo vuosia ja huomio on kiinnittynyt viime vuosina enemmän ääri-islamistiseen 

terrorismiin.68 

 Islamofobia ja anti-islam ovat Euroopassa ennen kaikkea 1900-luvun loppupuolen ja 

2000-luvun ilmiöitä. Noihin aikoihin alkoi myös laajamittaisempi maahanmuutto 

muslimienemmistöisistä maista.69 Islamofobia ja anti-islam ovat saaneet erityistä tulta alleen 

2000- ja 2010-luvulla tapahtuneista jihadistisista terroriteoista. Yhdysvalloissa islam-

vastaisuus nousi voimakkaasti WTC:n iskujen jälkeen, eikä kehityskulku ole vieras 

Euroopassakaan. Kuten identitaarisen liikkeen vaikuttajien kannanotoista voi huomata, 

pääasiallisia vihollisia eivät ole enää juutalaiset, vaan muslimit. Konservatiivisen 

kristillisyyden ja populistisen uusoikeiston liiton näkökulmasta anti-islamilaista asennetta 

vahvistaa myös konservatiivisiin kristillisiin ryhmiin tyypillisesti liittyvä Israel-ystävyys. 

Myönteinen suhtautuminen Israeliin on samalla keskeinen tekijä, joka erottaa konservatiivisen 

kristillisen oikeiston antisemitistisestä äärioikeistosta. 

Yhdysvalloissa WTC-iskujen jälkeen islam on vakiinnuttanut paikkansa (uus)oikeiston 

viholliskuvan ytimessä. Toinen ilmeinen vihollinen on vasemmisto, joka nähdään entistä 

uhkaavampana nimenomaan siksi, että sen suhtautuminen islamiin ja maahanmuuttoon on 

yleisesti ottaen myönteisempi. Vastaava kehityskulku pätee Euroopassakin. Populistinen 

oikeisto vastustaa vasemmistoa ja islamia paitsi niiden itsensä takia, myös siksi, että 

vasemmiston katsotaan suhtautuvan liian myönteisesti islamiin ja maahanmuuttoon 

muslimienemmistöisistä maista.  

 
68 Europol, TE-SAT 2020, 5, 11, 15. 
69 Bunzl 2005, 502. 
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3. Juha Ahvion kirjoitusten analysointi 
Ahvion kirjoituksissa keskeisiä ja toistuvia teemoja ovat muun muassa seksuaalivähemmistöt, 

maahanmuutto, suomalaisuus, globalisaatio, ilmastonmuutos sekä parin viime vuoden aikana 

myös koronapandemia, rokotukset, USA:n presidentinvaalit ja poliittinen tilanne. Kirjoitukset 

liittyvät niin kristinuskon opillisiin sisältöihin kuin ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiinkin, 

joille tarjotaan myös uskonnollisia perusteluja. Ahvio katsoo edustavansa niin sanottua 

klassista kristinuskoa. Konservatiivinen70 kristinuskon tulkinta lomittuu kansallismieliseen 

poliittiseen ajatteluun, mikä tulee näkyviin esimerkiksi kevään 2019 eduskuntavaalien alla 

julkaistussa blogitekstissä, jossa Ahvio vetoaa lukijoihin: ”Vaikuta vaaleissa 

kristillissosiaalisen ja kansallismielisen arvokonservatismin puolesta!”71 

Ahvion kirjoitukset ovat sävyltään ja tyyliltään varsin poleemisia, ja politiikantutkija 

Jiri Nieminen kuvaileekin niitä poliittisiksi kiistakirjoituksiksi.72 Ahvio ei kaihda 

retoriikassaan (etupäässä isänmaallisiin ja uskonnollisiin) tunteisiin vetoamista eikä vahvojen 

vastakkainasettelujen tekemistä. 13.2.2020 julkaistussa blogitekstissään hän esittää lukijalle 

suorasukaisen kysymyksen: ”Kenen lippujen alla marssit, kenen joukoissa seisot, Jumalan, 

kristillisen uskon ja sosiobiologisten todellisuuksien vai kulttuurimarxilaisten poliitikkojen 

utopiaideologiseksi käsikassaraksi muutetun valtiovallan?”73 

Ahvio rakentaa argumentaationsa klassiseksi kutsumalleen kristinuskon tulkinnalle. 

Klassisen kristinuskon ohella hän painottaa konservatiivisuuden tärkeyttä ja katsoo, että 

kristityn tulee olla isänmaallisen kansallismielinen. Ahvion mukaan ”kristilliskansallinen koti, 

uskonto, isänmaa -aate tarjoaa edelleen kestävän ja koetellusti parhaan perustan”.74 

Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen sitä, mitä Ahvio tarkoittaa klassisella kristinuskolla, 

konservatiivisuudella ja kansallismielisyydellä sekä sitä, miten hän perustelee niiden 

tärkeyttä. Kiinnitän huomiota myös siihen, millaisia yhtymäkohtia Ahvion ajattelulla on 

yhdysvaltalaiseen kristilliseen oikeistoon ja eurooppalaiseen uusoikeistolaiseen liikehdintään. 

 

 

70 Sana konservatiivisuus juontuu latinan sanasta conservare, säilyttää. Konservatiivisuuteen liitetään perinteen ja 

perinteisten arvojen (koti, uskonto, isänmaa) vaaliminen sekä nopean yhteiskunnallisen muutoksen 

vastustaminen. Ahvion käsitystä konservatiivisuudesta tarkastellaan lähemmin alaluvussa 3.2. 

71 Ahvio 11/2019. 
72 Nieminen 2016. 
73 Ahvio 6/2020. 
74 Ahvio 2/2019. 
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3.1. Klassinen kristinusko 

Mitä on klassinen kristinusko? Käsitteen varsinaisena lanseeraajana voidaan pitää 

amerikkalaista metodistiteologia Thomas C. Odenia, joka vuosina 1987–1992 julkaistut 

systemaattisen teologian esitykset ilmestyivät vuonna 2009 yhteisnimellä Classic 

Christianity. Oden erottaa vanha- ja uuspuhdasoppiset toisistaan pitäen ensin mainittuina 

aidon klassisen kristinuskon edustajia ja jälkimmäisinä jyrkkiä fundamentalisteja.75 

Ekumeniikan professori Risto Saarisen mukaan klassisen kristinuskon käsite on Suomessa 

melko tuore Amerikan tuliainen. Saarisen mukaan niin sanottu vanhapuhdasoppisuus – joka ei 

edes pyri tarjoamaan kirkon oppia ratkaisuksi nykyajan ongelmiin – edustaa 

nostalgiapohjaista ekumeenista traditionalismia, joka kääntää katseen kristinuskon 

ensimmäisiin vuosisatoihin, lähelle katolista ja ortodoksista kirkkoa.76 

Thomas C. Odenin mukaan klassista kristinuskoa määrittää läpi historian eri 

kirkkokunnissa säilynyt konsensus muutamista perusasioista. Tämän yhteisymmärryksen 

perustana ovat Raamatun lisäksi seitsemän ensimmäistä ekumeenista kirkolliskokousta ja 

kirkkoisät; auktoritatiivinen asema on myös joillakin teologisilla ajattelijoilla, erityisesti 

Tuomas Akvinolaisella, Martti Lutherilla ja Jean Calvinilla. Oden käyttää klassisesta 

kristinuskosta puhuessaan sanaa patristinen, mutta ilmoittaa sen tarkoittavan sukupuolesta 

riippumatta henkilöitä, joiden kirjoitukset ovat eniten muovanneet kristillistä traditiota. 

Merkittävistä naispuolisista eksegeeteistä ja pyhimyksistä hän mainitsee seitsemän, muun 

muassa Margareeta Antiokialaisen ja Pyhän Agathan.77 Oden erottaa klassiseksi 

kristinuskoksi kuvailemansa ajattelun tiukasti protestanttisesta fundamentalismista, jota hän 

kritisoi historiattomuudesta sekä moderneiden ilmiöiden ja aatteiden, esimerkiksi darvinismin, 

raivokkaasta vastustamisesta.78 

Ahvio ei suoraan lainaa klassisen kristinuskon käsitettään Odenilta, vaikka pitääkin 

Odenin tapaan klassisuuden edustajina muun muassa kirkkoisiä, Tuomas Akvinolaista ja 

Lutheria. Luterilaisiin tunnustuskirjoihin vedotessaan ja hanakasti moderneihin 

arvokysymyksiin kantaa ottaessaan Ahvio näyttää kuitenkin edustavan näkemystä, jossa 

sekoittuvat traditionalistinen vanhapuhdasoppisuus ja Odenin kritisoima fundamentalistinen 

uuspuhdasoppisuus, joka pyrkii ottamaan kantaa moderneihin arvoihin ja ihmiskäsitykseen 

liittyviin kysymyksiin.  Ahvio ei pidä itseään varsinaisena fundamentalistina. Hän kuitenkin 

 
75 Oden 2009, 24–25. 
76 Huttunen 2011. 
77 Oden 2009, 13, 16. 
78 Oden 2009, 25. 
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sympatisoi Trumpia kannattavia evankelikaaleja79, joiden historiassa fundamentalismi on 

näytellyt tärkeää roolia. 

Ahvio antaa ymmärtää perustavansa koko argumentaationsa kristinuskolle, erityisesti 

tulkinnalle, jota hän kutsuu klassiseksi kristinuskoksi.80 Ahvio korostaa edustavansa 

nimenomaan klassista kristinuskoa oletettavasti myös siksi, että hän haluaa erottautua 

kristinuskon liberaaliteologisista ja feministisistä tulkinnoista. Tosin Ahvio ei näytä pitävän 

klassista kristinuskoa tulkintana ensinkään, vaan pikemminkin kristinuskon neutraalina, 

alkuperäisenä ja ideologioista vapaana muotona.  

Vuonna 2011 ilmestyneessä artikkelissaan Mikä on Raamattu? Ahvio toteaa, että 

tiedolle ja totuudelle ei voida esittää mitään filosofisessa mielessä puolueetonta 

määritelmää.81 Hän ei kuitenkaan rajoita klassisen kristinuskon auktoriteettia vain 

uskonnollisiin kysymyksiin, vaan käyttää sitä perusteluna myös ottaessaan kantaa 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin, esimerkiksi avioliittolakiin ja maahanmuuttoon.82 Näin Ahvio 

näyttää pitävän klassista kristinuskoa kaiken normatiivisen etiikan lähtökohtana. 

Ahvio on taustaltaan dogmaatikko, jonka väitöskirja käsittelee epistemologiaa. 

Dogmaattinen ja tietoteoreettinen lähestymistapa luonnehtiikin myös paitsi Ahvion teologisia 

näkökulmia, myös hänen maailmankatsomustaan ylipäätään. 28.5.2021 ilmestyneessä 

blogitekstissään Aborttikeskustelu, uskonnolliset argumentit ja kunnon perustelut Ahvio 

esittää, että filosofinen ja älyllinen argumentaatio sekä ”luonnollisen yleisiin perusteisiin 

vetoaminen” ovat olleet leimallisia klassiselle kristinuskolle läpi sen historian.83  

Ahvio kritisoi fideistisenä pitämäänsä pietististä uskonnollisuutta nimenomaan 

älyllisyyden puutteesta; sen sijaan hän vetoaa ”vanhaprotestanttiseen” puhdasoppisuuteen, 

joka piti yleistä ilmoitusta ja luonnollista lakia tärkeänä osana uskon filosofista puolustusta. 

Kristillisen ajattelun filosofinen ja älyllinen olemus näkyy Ahvion mukaan jo Paavalissa, joka 

varta vasten hakeutui keskustelemaan aikansa oman älymystön, epikurolaisten ja stoalaisten 

kanssa eikä siten ”luovuttanut filosofiankaan alaa epäuskolle eikä virheellisille järjen 

päätelmille”.84 

 Paitsi filosofista ja älyllistä lähestymistapaa yleensä, Ahvio korostaa luonnollisen lain 

ja luonnonoikeuteen perustuvan etiikan tärkeyttä. Ahvio siteeraa Luther-tutkijana tunnettua 

 
79 Ks. Esim. Ahvio 29/2020, 30/2020 ja 31/2020. 
80 Ks. Esim. Ahvio 4/2020, 13/2020, 19/2020, 14/2021 ja 15/2021. 
81 Ahvio 2011, 78. 
82 Ks. Esim. Ahvio 2016 ja 2019. 
83 Ahvio 15/2021. 
84 Ahvio 15/2021. 
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uskonnonfilosofian professoria Lauri Haikolaa viitatessaan Aristoteleeseen ”luonnonoikeuden 

isänä”, jota Lutherkin arvosti.85 Aristoteleella oli kyllä teleologinen maailmankuva ja hän 

ajatteli, että kukin olio saavuttaa hyvän elämän pyrkimällä kohti sille ominaista, luonnollista 

päämäärää86, mutta Aristoteleen nimittäminen luonnonoikeuden isäksi on silti kiistanalaista. 

Kenties tärkeämpää kuin itse Aristoteles on Tuomas Akvinolaisen tulkinta hänen 

filosofiastaan ja ennen kaikkea sen yhdistäminen kristilliseen teologiaan. Aristoteleen mukaan 

kaikki luonnossa on teleologista eli jotain tarkoitusta, päämäärää kohti suuntautunutta; 

Akvinolainen yhtyy tähän väitteeseen ja jatkaa sitä ilmoittamalla, että tuon päämäärän antaa 

Jumala.87 

Tuomas Akvinolainen tunnetaan skolastikkona, joka pyrki osoittamaan kristinuskon 

järkevyyden ja yhteensopivuuden filosofian kanssa. Käyttäessään klassista kristinuskoa 

argumentaationsa perustana Ahvio ammentaakin paljon juuri Akvinolaisen ajattelusta. On 

huomionarvoista, että Akvinolaiseen viitatessaan Ahvio ei pyri osoittamaan klassisen 

kristinuskon ylivertaisuutta vain teologian, vaan myös filosofian kentällä: vaikka Ahvio ei 

suoraan väitäkään, että Akvinolaisen todistus Jumalan olemassaolosta on absoluuttisen 

vedenpitävä, hän kuitenkin katsoo, että Akvinolainen ”kumoaa pahuuden ongelma -

argumentin ja osoittaa sen perusteella tavoitellun ateismin oikeutuksen kestämättömyyden”88. 

Ahvio vetoaa Tuomas Akvinolaisen ajatteluun myös huomauttaessaan, että ateistikin 

puhuessaan hyvästä ja pahasta tarvitsee jonkin mittapuun, absoluuttisen ja objektiivisen 

korkeimman hyvän käsitteen, joka Akvinolaisen mukaan on Jumala.89 

Aristoteelinen teleologinen olemusmetafysiikka on siis Ahvion mukaan oikean ajattelun 

kannalta luovuttamatonta90, ja sille hän perustaa myös käsityksensä klassisesta kristinuskosta. 

Ahvion teologiset näkemykset perustuvat tietynlaiselle filosofiselle ajattelulle, joiden tueksi 

hän esittää omaksumansa kristinuskon tulkinnan. Artikkelissaan Mikä on Raamattu? hän 

katsoo, että ”rationaalisuus, järjen mukaisuus, on perimmiltään Jumalan tahdon ja luodun 

järjestyksen mukaisuutta”.91 Vastakkain ovat siten aristoteelisen teleologian kanssa 

 
85 Haikola 1997, 130; Ahvio 15/2021. 
86 Nikomakhoksen etiikka 1104a, 1098a. 
87 Summa Theologica, I, Q. 2. Art. 3. 
88 Ahvio 13/2020. 
89 Ahvio 13/2020. 
90 Ahvio 15/2021. 
91 Ahvio 2011, 81. 
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yhteensopiva klassinen kristinusko ja ”uusdarvinistinen evolutionismi”92, joka Ahvion 

mukaan on filosofista materialismia ja naturalistista ateismia.93 

Mitä sitten tarkoittaa ”luodun järjestyksen” mukaisuus? Kirjassaan Avioliitto ja perhe 

Ahvio esittää näkemyksensä siitä, mitä luonnon ja luonnollisuuden käsitteet tarkoittavat. 

Ahvion mukaan sana luonto (lat. natura) viittaa asioiden perimmäiseen luonteeseen, johon 

sisältyy ajatus suuntautuneisuudesta ja tarkoituksesta. Ahvio toteaa, että tällainen muun 

muassa Aristoteleen, Tuomas Akvinolaisen ja John Locken edustama klassinen 

luonnonoikeusfilosofia ”on ollut perustavan tärkeä eettinen ja oikeusfilosofinen perinne 

lännessä--”.94 Näin Ahvio vetoaa jälleen klassisuuteen ja jatkuvuuteen, jotka hänen 

ajattelussaan näyttävät olevan kiistattomia hyviä: jos jokin on aina ollut tietyllä tavalla, tuon 

tietyn tavan on väistämättä oltava hyvä ja oikea. Tosin aina on epämääräinen käsite, jonka 

historia Ahvion ajattelussa näyttää alkavan Aristoteleesta. Myöskin länsikeskeisyys on 

silmiinpistävää. Ahvio näyttää olettavan, että jos jotakin asiaa ovat kannattaneet tietyt 

merkittävät länsimaiset ajattelijat, siinä on perustetta kerrakseen olla pitää kyseistä asiaa 

totena. 

Ei ole sattumaa, että Ahvio nojaa kristinuskon tulkinnassaan juuri Aristoteleen 

filosofiaan: luonnon, olemuksen ja päämäärähakuisuuden käsitteet ovat varsin hyödyllisiä 

konservatiivisuuden kannalta, kun etsitään perusteita vaikkapa heteronormatiivisuuden 

puolustamiselle. Jos esimerkiksi lisääntymisen katsotaan olevan inhimillisen seksuaalisuuden 

päämäärä, homoseksuaalisuus voidaan pyrkiä tuomitsemaan väittämällä, että se ei ole 

luonnollista, koska (biologisesti) samaa sukupuolta olevat eivät voi lisääntyä keskenään 

eivätkä näin toteuttaa seksuaalisuuden luonnollisena pidettyä päämäärää.95  

Aristoteleeseen vetoaminen voi olla myös eräänlaista pesäeron tekemistä Platonin 

filosofian inspiroimiin gnostilaisuuteen, panteismiin ja panenteismiin96. Monet Ahvion 

harhaoppisina ja virheellisinä97 pitämät vapautuksen teologiat nojaavat nimenomaan 

panenteismiin, koska se tarjoaa mahdollisuuden nähdä Jumala ja pelastus enemmän 

tämänpuoleisuuden kautta; tämä puolestaan tukee ajatusta siitä, että Jumalan pelastustyö alkaa 

 
92 Ahvio ei tarkenna, mitä hän tarkoittaa evolutionismin käsitteellä, mutta näyttää viittaavan sillä 

evoluutioteorian kannattamiseen ylipäänsä. 
93 Ahvio 15/2021. 
94 Ahvio 2013, 24. 
95 Ks. Ahvio 2013, 35-37. 
96 Panenteismi on Jumalan ja maailman välistä suhdetta kuvaava teologinen näkökulma, jonka mukaan joko 

”kaikki on Jumalassa” (panen-teismi) tai ”Jumala on kaikessa” (pan-enteismi). Panenteismi ei kuitenkaan 

samasta Jumalaa ja maailmaa, kuten panteismi tekee. Ks. Culp 2020. 
97 Ks. Esim. Ahvio 4/2020, 19/2020 ja 14/2021. 
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jo tässä maailmassa köyhien ja sorrettujen vapauttamisella.98 Tällainen ajattelu on Ahvion 

edustaman klassisen ja konservatiivisuutta korostavan kristinuskon tulkinnan näkökulmasta 

vaarallista, koska se kyseenalaistaa totutut rakenteet ja auktoriteetit aina Aristoteleesta alkaen. 

 22.4.2021 julkaistussa blogitekstissään Jumala on ilmoittanut itsensä ja tahtonsa 

yleisesti sekä erityisesti Ahvio käsittelee ilmoitusta, ”perustavan tärkeää klassisen kristillistä 

uskonopillista totuutta”. Ahvion mukaan ”yleisellä eli luonnollisella ilmoituksella tarkoitetaan 

sitä, että Jumala on ilmoittanut olemassaolonsa ja hyvät järjestyksensä luomakunnassa--”.99 

Puhuessaan yleisestä ilmoituksesta korostetusti luonnollisena ilmoituksena Ahvio sitoo – 

tiedostetusti tai ei – luonnonoikeusajattelun osaksi ilmoitusteologiaa. Aristoteelinen ajatus 

asioiden luonnollisesta päämääräsuuntautuneisuudesta kietoutuu näin paitsi luomisen 

teologiaan myös näkemykseen siitä, miten Jumala ilmoittaa itsensä. Yleinen eli 

”luonnollinen” ilmoitus ei siten tarkoita vain universaalia moraalia100, vaan myös sitä, että 

tietyt inhimilliset elämänmuodot ovat Jumalan yleistä ilmoitusta, luomisjärjestyksiä, joiden 

muuttaminen ei käy päinsä. Ahvion mukaan perisynti ja Jumalaa vastaan kapinoiminen ovat 

kuitenkin johtaneet juuri tällaiseen ”Jumalan yleisen ilmoituksen ja järjestyksen 

kieltämiseen”.101 

Usein ihmiset, jotka perustelevat näkemyksiään kristinuskolla, sanovat vetoavansa 

yksinkertaisesti vain kristinuskoon tai Raamattuun. Mistä siis on syntynyt tarve puhua 

nimenomaan ”klassisesta” kristinuskosta? 24.1.2020 julkaistussa blogitekstissään Apostolinen 

uskontunnustus määrittelee klassisen kristinuskon Ahvio kirjoittaa seuraavasti: 

Vastoin kaikkia muodikkaita uusgnostilaisia, liberaaliteologisia, postmoderneja ja 

vapautuksenteologisia historian uudelleentulkintoja teologian- ja dogmihistoriallinen tosiasia on 

edelleen se, että me voimme ja meidän kuuluu puhua klassisesta kristinuskosta. Ennen kaikkea meidän 

tulee yhä edelleen ja vankkumattoman kompromissitta sitoutua klassisen kristilliseen uskontotuuteen ja 

elää sitä todeksi ja toteuttaa siihen perustuvaa lähetystyötä, sekä sisä- että ulkolähetystyötä.102 

Ahvio hahmottaa siis klassisen kristinuskon myös suhteessa liberaaliteologiaan ja sen 

sovelluksiin sekä perinteiden kyseenalaistamiseen ylipäätään. Toisin kuin nämä 

”uudelleentulkinnat”, klassinen kristinusko on ainut oikea ja alkuperäinen kristinusko. Ahvio 

katsoo itse yhdessä muiden konservatiivisten kristittyjen kanssa edustavansa oikeaoppisuuden 

jatkumoa, jonka alkupuoliskolla ovat apostolit ja kirkkoisät. Kirjassaan Johdatus Raamatun 

syntyhistoriaan, osa 1 Ahvio kritisoi näkemystä, jonka mukaan varhainen kristillisyys oli 

 
98 Cooper 2007, 283. 
99 Ahvio 12/2021. 
100 Ahvio 12/2021. Ahvio viittaa Paavaliin, jonka mukaan myös juutalaisesta laista ja Jeesuksesta tietämättömät 

kansat toimivat luonnollisen moraalin ohjaamina lain käskyjen mukaisesti, koska ”lain vaatimus on kirjoitettu 

heidän sydämeensä”. Ks. Room. 2:14–15. 
101 Ahvio 12/2021. 
102 Ahvio 4/2020. 



   
 

24 

 

ristiriitojen ja erilaisten uskonkäsitysten värittämää. Ahvion mukaan suoraan apostolien ja 

Jeesuksen itsensä jättämää perintöä tulkittiin alusta alkaen tavalla, joka myöhemmin 

muotoiltiin Apostolisen uskontunnustuksen kaltaisiksi virallisiksi määritelmiksi.103 

Miksi Ahvio pitää klassista kristinuskoa ylivertaisena? Ahvio näyttää katsovan, että 

hänen klassinen kristinuskonsa on sitä samaa uskoa, mitä hän olettaa jo Uuden testamentin 

kirjoittajien edustaneen. Tämä katkeamaton oikeauskoisuuden perinne jatkui apostoleista 

Augustinuksen ja Tuomas Akvinolaisen kautta Lutheriin ja luterilaiseen puhdasoppisuuteen; 

Ahvio vetoaa monin paikoin yleisiin eli katolisiin, kaikkien kirkkokuntien jakamiin 

näkemyksiin – erityisesti apostoliseen uskontunnustukseen –, mutta antaa erityisen 

painoarvon myös luterilaisille tunnustuskirjoille104. Lutherin lisäksi myös Jean Calvinin 

ajattelu edustaa Ahvion mukaan ”vankasti -- paavalilais-augustinolaista raamatullista armo- ja 

pelastusopillista perinnettä”.105  

Aito ja alkuperäinen, klassinen kristinusko on Ahvion ajattelussa jatkumo, joka on 

säilynyt käytännössä koskemattomana läpi vuosisatojen vastaten kuitenkin aina uusien 

aatevirtausten asettamiin haasteisiin. Eräs tällainen vastaus oli fundamentalistinen liike, joka 

syntyi kritisoimaan valistuksen, darvinismin sekä 1700-luvulta alkaen Euroopassa ja 1800-

luvulta alkaen Yhdysvalloissa muotoutuneen liberaaliteologian tarjoamaan haasteeseen. 

Ahvio ei käytä termiä fundamentalismi – kenties sanan saaman kyseenalaisen kaiun vuoksi – 

mutta hän vetoaa kuitenkin Princetonin yliopiston teologeihin Archibald Alexander Hodgeen 

(1823–1886) ja Benjamin Breckinridge Warfieldiin (1851–1921), jotka vastaiskuna 

liberaaliteologian suosion kasvulle julkaisivat vuonna 1881 artikkelin, jossa puolustivat 

sanainspiraatio-oppia ja uskoa Raamatun erehtymättömään virheettömyyteen.106 Princetonin 

teologien perinnöstä kasvoivat myöhemmin 1900-luvun alkupuolella nousseen 

fundamentalistisen liikkeen juuret.107 

Fundamentalismin näkyvin kukoistuskausi jäi lopulta lyhyeksi, mutta se ehti kuitenkin 

merkittävällä tavalla muovaamaan amerikkalaista evankelikaalisuutta.108 Ahvion 

kirjoituksissa Yhdysvaltain evankelikaalit edustavat osaa oikean, klassisen kristinuskon 

jatkumosta. Vuoden 2020 Yhdysvaltain presidentinvaalien alla hän kehotti myös suomalaisia 

 
103 Ahvio 2015, 79, 82; Ahvio 4/2020. 
104 Ks. esim. Ahvio 18/2019. Ahvion mukaan klassisen kristinuskon sisältö on Raamatun mukaisesti ilmoitettu 

luterilaisissa tunnustuskirjoissa, ja niihin sisältyy normatiivinen vakaumus myös antropologiasta ja etiikasta. 

Tunnustuksellisuuden käsitettä korostaessaan Ahvio lähestyy teologisesti tunnustuksellista luterilaisuutta, jota 

Suomessa edustaa esimerkiksi evankelis-luterilaisesti kirkosta irtautunut Lähetyshiippakunta. 
105 Ahvio 34/2019. 
106 Ahvio 2011, 88–89. 
107 Wuthnow 1992, 426–429. 
108 Ks. Luku 2.1. s. 6–7. 
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kristittyjä rukoilemaan ”konservatiivisen, taloudellisesti vapaan ja kristillisen uskon julkisen 

aseman tunnustavan USA:n säilymisen” eli toisin sanottuna Donald Trumpin 

uudelleenvalinnan puolesta.109 

Ahvio käyttää paljon ilmausta puhdasoppinen, eikä vain viittaamaan oikeaoppiseen 

kristillisyyteen. Kritisoidessaan pietistisvaikutteista herätyskristillisyyttä fideismistä ja 

älyllisten argumenttien puutteesta110 hän tulee samalla luoneeksi jakolinjan erottamaan 

oikean- ja vääränlaista konservatiivista kristillisyyttä. Esimerkiksi Suomen suurin 

herätysliike, nimenomaan pietismistä vaikutteita saanut vanhoillislestadiolaisuus edustaa toki 

konservatiivista kristillisyyttä, mutta samalla se henkilökohtaiseen uskoon ja 

seurakuntayhteyteen keskittyessään kääntyy poispäin poliittisesta ja yhteiskunnallisesta 

vaikuttamisesta, joka Ahvion mukaan on kristitylle suoranainen velvollisuus111. Mikä tahansa 

konservatiivisuus ei siis kelpaa, vaan on paitsi seurattava klassista kristinuskoa, myös 

vaikutettava yhteiskunnassa. Kristillinen usko on näet Ahvion mukaan ”luonnollinen 

liittolainen arvokonservatiivisen kansalliskonservativismin kanssa”.112 

Klassisen kristinuskon vihollinen ei ole vain ateismi, vaan myös sellaiset kristinuskon 

tulkinnat, joita Ahvio pitää ei-klassisina. Keskeinen seikka, joka erottaa klassisen ja ei-

klassisen kristinuskon toisistaan, on Ahvion tapa tulkita Raamattua. Ahvio nojaa niin 

sanottuun sanainspiraatio-oppiin, jonka mukaan ”Pyhä Henki on innoittanut jokaisen 

Raamatun tekstien sisältämän sanan, joten koko Raamatun teksti on täydellisen kauttaaltaan 

yhtä innoitettu”113 Ahvion mukaan Raamattua on mahdollista tulkita ”oikein”, eivätkä kaikki 

tulkintatavat siksi ole yhtä hyviä.114 Kirjassaan Johdatus Raamatun syntyhistoriaan, osa 1 

Ahvio kirjoittaa seuraavasti: 

Miten Raamattua on tulkittava? Alkutekstistä liikkeelle lähtien. Käännöksetkin ovat tulkinnallisia. 

Yksittäiset sanat ja käsitteet on ymmärrettävä asiayhteydessään ja lajityyppinsä mukaisesti. Raamatun 

teksti on ymmärrettävä kirjallisena tekstikokonaisuutena -- tekstin rakenne ja lajityyppi huomioiden, 

historiallis-kieliopillisen menetelmän mukaisesti. -- Tekstin ja sen alkuperäisten lukijoiden asiayhteys ja 

historiallinen tilanne on merkityksen muotoutumisen kannalta ensisijaista.115 

Tätä ohjenuoraa voi pääpiirteissään ajatella noudattavansa myös hyvin erilainen 

raamatuntulkitsija kuin vaikkapa Ahvio itse. Olennaisen eron muodostaa kuitenkin Ahvion 

käyttämä termi historiallis-kieliopillinen. Historiallis-kieliopillinen metodi on monien 

konservatiivisten protestanttien käyttämä menetelmä, jonka tarkoituksena on selvittää mitä 

 
109 Ahvio 29/2020. 
110 Ahvio 15/2021. 
111 Ahvio 2019, 8. 
112 Ahvio 2019, 8. Kansallismielisyyttä ja arvokonservatiivisuutta käsitellään tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 
113 Ahvio 2011, 73. 
114 Ahvio 2015, 102–103. 
115 Ahvio 2015, 104. 
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tekstin alkuperäinen kirjoittaja on tarkoittanut.116 Alun perin menetelmä syntyi reformaation 

jälkimainingeissa vastineeksi siihen saakka länsieurooppalaista kristillisyyttä dominoineelle 

allegoriselle tulkintatavalle.117 

  Ahvion mukaan kristillisellä uskolla on väistämättömiä maailmankatsomuksellisia 

seurauksia.118 Ahvion ajattelussa sanainspiraatio-oppiin ja historiallis-kieliopilliseen 

menetelmään perustuva raamatuntulkintatapa johtaa suoraan klassisen kristinuskon 

mukaiseen uskoon ja teologiaan. Uskosta ja teologiasta seuraa väistämättä, että kristitty ei voi 

kannattaa tiettyjä aatteita ja ideologioita tai tietynlaista politiikkaa. Kristitty ei Ahvion 

mukaan voi kannattaa esimerkiksi ”maailmankatsomuksia, jotka pyrkivät hävittämään kaikki 

hierarkiat, rajat ja erot maailmasta”.119 Ahvio katsoo, että klassisen kristinuskon mukaan 

todellisuus on perimmiltään hierarkkinen, ja muuttumattomat luomisjärjestykset kuten 

heteronormatiivinen avioliitto, isänmaa, esivalta, yksityisomaisuus ja ”erilaiset luonnolliset 

hierarkiat” ovat kristitylle velvoittavia.120  

Koska (ainut) oikea raamatuntulkintatapa johtaa Ahvion ajattelussa suoraan 

tietynlaiseen teologiaan ja uskoon, tietynlainen teologia ja usko johtavat puolestaan 

automaattisesti tietynlaiseen maailmankatsomukseen ja ideologiaan, joka määrittää sen, miten 

maailmassa tulisi toimia. Tämän vuoksi sanainspiraatio-opin mukaisesta 

raamatuntulkintatavasta ei voi joustaa – jos niin tehtäisiin, koko korttitalo olisi vaarassa 

sortua. Liberaaliteologia, vapautuksen teologia ja feministiteologia ovat niin vaarallisia juuri 

siksi, että ne kyseenalaistavat korttitalon perustuksen, sanainspiraation: erilainen tapa tulkita 

Raamattua johtaa erilaisiin johtopäätöksiin ja sen myötä erilaisiin näkemyksiin etiikasta ja 

politiikasta.  

Liberaaliteologiaa Ahvio käyttää yläkäsitteenä, jonka alle hän sijoittaa muun muassa 

vapautuksen teologian ja feministiteologian. Ahvion mukaan ”perinteisen kristillisen 

raamattunäkemyksen hylänneillä ja sitä vastaan työskentelevillä tutkijoilla on--selkeä tarve 

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen--”. Esimerkiksi tällaisesta vaikuttamispyrkimyksestä hän 

mainitsee heteronormatiivisen avioliittokäsityksen murtamiseksi kutsumansa toiminnan. Sitä 

perustellaan hänen mukaansa tukeutumalla ”homoteologiaan -- joka on vasemmistoradikaalin 

vapautuksen teologian ja radikaalin feministiteologian sovellus”.121 Näin liberaaliteologia ei 

 
116 Elwell 1984, sivu?? 
117 Surburg 1974, 278. 
118 Ahvio 2019, 30. 
119 Ahvio 2019, 31. 
120 Ahvio 2019, 24-25. 
121 Ahvio 18/2019. 
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ole uhka vain sen vuoksi, että se haastaa sanainspiraatio-oppiin perustuvan 

raamatunlukutavan, vaan ennen kaikkea siksi, että toisenlaisesta tulkintatavasta kumpuava 

teologia motivoi sellaista yhteiskunnallista vaikuttamista, jonka päämäärät ovat päinvastaisia 

kuin konservatiivisen kristinuskon tulkinnan kannattajilla. 

Toisaalta liberaaliteologia voi muodostaa uhan klassiselle kristinuskolle siksi, että se 

kyseenalaistaa konservatiivisuuden, säilyttämisen ja aukottoman loogisen jatkuvuuden 

vaatimuksen. Esimerkiksi vapautuksen teologia on käytännöllistä teologiaa, joka 

kyseenalaistaa dogmatiikan ja filosofisen käsitteenmäärittelyn ensisijaisuuden; Ahvio taas 

pitää itsestään selvänä, että kaiken teologian lähtökohtana on nimenomaan filosofisesti 

muotoiltu dogma. Jos lähtökohdaksi otetaan vapautuksen teologian hengessä ortodoksian 

sijaan ortopraksia122, ovat Apostolisen uskontunnustuksen ja muiden vastaavien huolella 

muotoillut opinkappaleet vaarassa menettää merkityksensä ainakin silloin, kun niistä seuraava 

toiminta on ulossulkevaa ja inhimillisen kärsimyksen ohittavaa. Kontekstuaalinen 

lähestymistapa kyseenalaistaa myöskin sen, että valkoinen, länsimainen ja miehinen tapa 

muotoilla teologiaa on ainut oikea. 

Vapautuksen teologiaa tutkineen Elina Vuolan mukaan kontekstuaalisuuden 

korostamisesta seuraa se, että koko teologianhistoriaa on tarkasteltava kriittisessä valossa. 

Teologia on väistämättä sidottu johonkin kulttuuriin, aikakauteen, kieleen ja inhimilliseen 

kokemukseen. Objektiivista, ihmisen rajallisuudesta vapaata ja riippumatonta teologiaa ei 

siten voi olla olemassa, vaikka kontekstuaalisuus onkin tieteenhistoriassa pyritty joskus 

kieltämään.123 Myös teologianhistoriassa kontekstuaalisuuden todellisuus on usein unohdettu, 

kun tietynlainen teologia on esitetty universaalina, objektiivisena ja riippumattomana. Tämä 

universaalina pidetty kristinuskon muoto on historiallisesti ollut läntistä, valkoista ja miehistä. 

Erilaiset vapautuksen teologiat, kuten feministiteologia ja musta teologia, tuovat esiin 

kysymyksen siitä, kenellä tai keillä on oikeus määritellä teologian kieli ja totuudet.  

Totuttujen valkoisten ja miehisten auktoriteettien kyseenalaistamisesta ei väistämättä 

seuraa mielivaltaista relativismia ja kaiken universaalin kieltämistä, vaikka tämä uhkakuva 

ajoittain tuodaankin esille. Toisaalta myöskään samojen filosofisten ja teologisten 

lähtökohtien jakamisesta ei välttämättä seuraa käytäntöön asti kantavaa konsensusta, sillä 

inhimillinen tulkinta ja kokemus ovat aina mukana. Ahvion ajattelussa kuitenkin näyttää 

 
122 Ortodoksia = oikea oppi, ortopraksia = oikea käytäntö. Vapautuksen teologia on 1960-luvulla latinalaisessa 

Amerikassa alkunsa saanut teologian suuntaus, joka korostaa praksiksen ensisijaisuutta suhteessa oppiin. 

Lähtökohtana on sorrettujen vapauttaminen; teologia ei saa olla irrallaan yhteiskunnallisesta todellisuudesta, 

vaan sen tulee olla kiinni tämänpuoleisessa ja suuntautua alhaalta ylöspäin. Ks. Esim. Vuola 1991. 
123 Vuola 1991, 16-18. 
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olevan mahdotonta, että samoista lähtökohdista – esimerkiksi kolmiyhteiseen Jumalaan 

uskomisesta – voisi vetää erilaisia johtopäätöksiä siitä, miten käytännön elämässä tulisi 

toimia. Sen sijaan hän näyttää pitävän itsestään selvänä, että kuka tahansa vapautuksen 

teologiaan nojautuva kristitty on sisimmässään omaksunut materialistisen ateismin ja 

hylännyt todellisen kristinuskon124. Kaikki vapautuksen teologit, feministiteologit tai 

liberaaliteologit eivät kuitenkaan pyri romuttamaan koko länsimaista kristillistä traditiota 

viimeistä pirstaletta myöten, vaikka Ahvio niin vaikuttaakin olettavan125. Tällaisen 

kuvitteellisen uhan rakentaminen voi kuitenkin olla myös tarkoituksellinen retorinen keino, 

jonka funktio on paitsi vedota oman viiteryhmän edustajien tunteisiin, myös hakea oikeutusta 

tätä oletettua uhkaa vastaan käytävälle taistelulle. 

Ahvio arvostelee ideologisuudesta ja asenteellisuudesta sellaista poliittista ja 

uskonnollista vaikuttamista, jonka taustalla olevat arvot ja maailmankatsomus ovat 

ristiriidassa hänen omiensa kanssa. Tällaista Ahvion kritisoimaa toimintaa ovat muun muassa 

sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edistäminen, EU-myönteisyys, tasa-

arvoisen kirkollisen vihkimisen kannattaminen, pyrkimykset torjua vihapuhetta ja 

ilmastonmuutosta sekä ylipäätään kaikenlainen sosialismiin tai vasemmistolaisuuteen 

viittaava.126 Omaa ajatteluaan Ahvio ei sen sijaan näytä pitävän ideologisena, vaan 

objektiivisiin totuuksiin perustuvana.  

Ideologian ja ideologisuuden käsitteet ovat etenkin arkikielessä hieman epämääräisiä 

ja kiisteltyjäkin. Ideologiakäsitykset voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: neutraali käsitys 

pitää ideologiaa yksinkertaisesti maailmankuvan taustalla olevana ajatus- ja 

uskomusjärjestelmänä; negatiivinen ideologiakäsitys puolestaan pitää ideologiaa 

vääristyneenä tietoisuutena, ja kriittiseen teoriaan linkittyvä kriittinen ideologiakäsitys katsoo, 

että ideologia on tapa kuvata, uusintaa ja muuttaa valtasuhteita.127 Kolmena läntisen 

maailman pääideologiana pidetään yleisesti liberalismia, sosialismia ja konservativismia.128 

Ahvio soveltaa negatiivista ideologiakäsitystä vastapuolen uskomuksiin ja neutraalia 

ideologiakäsitystä omaansa, konservativismiin, jota seuraavaksi tarkastelemme lähemmin. 

 

 
124 Ks. Ahvio 19/2020: ”--vapautuksen teologian käytännössä ateistinen Jumala-oppi ja kristologia ja näiden 

mukainen oleminen ja toiminta eivät ole lainkaan historiallisen kristillisen ymmärryksen mukaisia.” 
125 Ks. Esim. Ahvio 19/2020 ja 14/2021. 
126 Ks. Esim. Ahvio 5/2018, 17/2019, 24/2019, 27/2019, 6/2020, 19/2020, 14/2021 ja 20/2021. 
127 Pietikäinen 2000, 202. 
128 Esim. Freeden 2003, 81-87. 
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3.2. Konservatiivisuus 

Ilmaukset konservatiivi ja liberaali ovat nykypäivän polarisoituneessa poliittisessa 

ilmapiirissä latautuneita ja osin epämääräisiäkin käsitteitä, minkä vuoksi ihmiset joskus 

välttelevät niiden käyttöä identiteettiensä kuvailemisessa. Ahvio kuitenkin ilmaisee selkeästi 

olevansa konservatiivinen. Hän käyttää vaihtelevasti ilmauksia konservatiivi ja 

arvokonservatiivi, joskin oikeistolaiseen talouspoliittiseen ajatteluun nojautuessaan osoittaa 

olevansa myös talouskonservatiivi.129 Hänen ajattelunsa edustaa siten eräänlaista 

konservatiivisten arvojen ja oikeistolaisen (talous)politiikan muodostamaa synteesiä, mikä on 

tyypillistä etenkin Yhdysvaltain konservatiivisille evankelikaaleille, kristilliselle oikeistolle.  

Konservatiivisuudeksi ymmärretään arkikielessä perinteiden vaaliminen ja negatiivinen 

suhtautuminen yhteiskunnan ja kulttuuristen arvojen muutokseen. 11.6.2021 julkaistussa 

blogitekstissään Puolueilla on arvonsa kuntavaaleissakin Ahvio viittaa Helsingin Sanomien 

vaalikoneeseen, jossa ehdokkaan konservatiivisuutta on mitattu väittämillä, jotka liittyvät 

maahanmuuttoon, tasa-arvoiseen avioliitto- ja adoptiolakiin, koulukuriin sekä perinteiseksi 

kutsuttuun arvokolmikkoon koti, uskonto ja isänmaa. Hän pitää näitä väittämiä edustavina 

kuvaamaan henkilön arvomaailman sijoittumista.130 Voidaan siis sanoa, että Ahvion 

näkemyksen mukaan konservatiivinen henkilö suhtautuu maahanmuuttoon, tasa-arvoiseen 

avioliittolakiin sekä adoptio-oikeuteen kielteisesti, kannattaa tiukempaa kurinpitoa koulussa ja 

pitää kotia, uskontoa ja isänmaata tärkeinä arvoina. Ahvion ajattelu vastaa näin myös arkista 

ajatusta konservatiivisuudesta, joskin hän pyrkii puolustamaan konservatiivisuuden tärkeyttä 

ennen kaikkea teologisin ja filosofisin argumentein. Hän viittaa myös konservativismiin 

aatteellisiin oppi-isiin Edmund Burkeen, Joseph de Maistreen sekä G. W. F. Hegeliin.131 

 Koska molemmilla keskeisiä nimittäjiä ovat suhtautuminen maahanmuuttoon, 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin sekä perinteisinä pidettyihin arvoihin, voidaan sanoa, että 

Ahvion näkemys konservatiivisuudesta on linjassa yhdysvaltalaisen kristillisen oikeiston 

kanssa.132 Avoimesti Donald Trumpia kannattaessaan ja hänen konservatiivista politiikkaansa 

arvostaessaan Ahvio osoittaa myös itse olevansa tietoinen siitä yhteisestä maaperästä, jonka 

hän jakaa Yhdysvaltain kristillisen oikeiston kanssa.133 

Sana konservatiivi juontuu latinan verbistä conservare, säilyttää (entisellään). Ahvio 

katsoo olevansa konservatiivi juuri tässä sanan alkuperäisessä merkityksessä, sillä hän 

 
129 Ks. esim. Ahvio 26/2020, 29/2020 ja 30/2020. 
130 Ahvio 17/2021. 
131 Ks. Ahvio 2019, 49–50. 
132 Ks. Luku 2.1. s. 6-9. 
133 Ahvio 29/2020. 
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ajattelee säilyttävänsä samaa klassiseksi kristinuskoksi kutsumaansa perintöä mitä apostolit, 

kirkkoisät ja uskonpuhdistajat välittivät eteenpäin. Kirjassaan Johdatus Raamatun 

syntyhistoriaan, osa 2 Ahvio 2. Timoteuksen kirjettä134 käsitellessään esittää, että jo Paavali 

kehotti ”olemaan konservatiivi ja kunnioittamaan ja säilyttämään hyvää traditiota”.135 Näin 

Ahvio perustelee konservatiivisuutta itsestään selvänä raamatullisena arvona, jota on ilman 

muuta vaalittava. 

Kirjassaan Kristittynä Suomessa Ahvio esittää näkemyksensä siitä, miten kristityn 

tulisi ajatella, elää ja toimia yhteiskunnassa. Ahvio katsoo, että hänen edustamansa tulkinta 

kristinuskosta on arvokonservatiivisuuden ja kansalliskonservativismin luonnollinen 

liittolainen. Hänen mukaansa ”kymmenen käskyn pohjalta on ilmeistä, että raamatulliseen 

ilmoitukseen ja luonnonoikeuteen sitoutuvan kristityn tulee puolustaa konservatiivisia 

perhearvoja ja kansallista yhteisöään”.136 Sitä, miksi kymmeneen käskyyn näyttää 

automaattisena jatkeena liittyvän tietynlaiseen raamatuntulkintaan sitoutuminen, 

luonnonoikeusajattelu sekä konservatiivisuus, Ahvio perustelee kirjansa ensimmäisessä 

luvussa viitaten ahkerasti muun muassa Lutheriin. 

Lutherin mukaan Apostolisen uskontunnustuksen ensimmäinen uskonkappale selittää 

luomisen ja näin vastaa myös dekalogin ensimmäiseen käskyyn137:  

Kun näet kymmenessä käskyssä tähdennetään, ettei meillä saa olla kuin yksi Jumala, joku saattaa 

kysyä: ‘Mitä Jumala sitten on? Mitä hän tekee?--’ Juuri sen tämä ja seuraavat uskonkohdat opettavat. 

Uskontunnustus ei siis ole mitään muuta kuin kristittyjen antama vastaus ensimmäisen käskyn 

asettamaan kysymykseen.138  

Ahvio tulkitsee Lutherin tarkoittavan, että luomisen teologia muodostaa kristillisen uskon 

välttämättömän perustuksen. Luomakunta on Ahvion mukaan älykkäästi ja 

päämäärähakuisesti suunniteltu, ja koska myös ihmisen järki on Jumalan luomisteko, ihminen 

kykenee ymmärtämään ”luonnonoikeudellisen hyvän ja oikean”.139 Ahvio viittaa tässä myös 

Paavaliin, jonka mukaan ihmisellä on luonnostaan taju oikeasta ja väärästä140; hän katsoo, että 

tällainen luonnonoikeudellinen etiikka on luomisen teologian edellytys.141 

Ahvio nojautuu paljon myös Lauri Haikolan ajatteluun. Haikolan mukaan sekä 

katolisen että luterilaisen yhteiskuntaetiikan lähtökohtana on ihmisjärjelle ymmärrettävä 

 
134 Ks. 2. Tim. 3:14–17. 
135 Ahvio 2018, 340-341. 
136 Ahvio 2019, 8. 
137 Ensimmäinen käsky: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.” 
138 Iso Katekismus II, 1. 
139 Ahvio 2019, 15-17. 
140 Ks. Room. 2:14–15. 
141 Ahvio 2019, 18. 
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luonnonlaki, joka ei voi olla ristiriidassa jumalallisen ilmoituksen eli Raamatun kanssa.142 

Tästä Ahvio johtaa ajatuksen, että luonnonlaki on sopusoinnussa jumalallisen ilmoituksen 

kanssa. Luonnollisuutena hän pitää Aristoteleeseen tukeutuen ”asian olemuksen päämäärän 

mukaisuutta”.143 Ahvion mukaan myös Luther piti Aristoteleen konservatiivista 

sosiaalietiikkaa arvossa ja katsoi myös, että yhteiskunta on luonnostaan hierarkkinen – 

arvojärjestykset ovat siis luonnonlakien mukaisia.144 Ahvio kirjoittaa seuraavasti: 

“--yhteiskunta perustuu perheen ja kodin, uskonnon ja kirkon sekä valtiollisen esivallan ja isänmaan 

kolmikannan varaan. Yhteiskunnan kivijalka on heteronormatiivisen avioliiton pohjalle muodostunut 

orgaaninen perhekunta. Näin katsoi Aristoteles ja tätä samaa on konservatiivinen sosiaalietiikka aina 

korostanut.”145 

Kuten edellinen lainaus osoittaa, muuttumattomuus näyttää Ahvion ajattelussa olevan 

taustaoletus, itsestään selvän arvo, jota ei tarvitse sen kummemmin perustella. Toisin 

sanottuna konservatiivisuus, säilyttäminen, on automaattisesti jotakin hyvää, eikä sitä siksi ole 

tarpeen kyseenalaistaa. Teologisia ”uudelleentulkintoja”146 kritisoidessaan Ahvio ohittaa sen, 

että itse Jeesuskin tulkitsi uudelleen juutalaista lakia tavalla, jota ei varsinaisesti voida 

luonnehtia konservatiiviseksi. Lutheriin ja luterilaisiin tunnustuskirjoihin vedotessaan Ahvio 

vetoaa reformaattoriin, kirkon uudistajaan, jonka nimenomainen tarkoitus oli muuttaa 

kirkkoa.147 Sekä Jeesusta että Lutheria edustivat omana aikanaan muutosvoimaa, minkä 

vuoksi heitä pidettiin radikaaleina, siis konservatiivin vastakohtana.148 

Ahvio jättää huomiotta myös sen, että muuttumattomuus on kristinuskon historiassa 

vastannut useammin ideaalia kuin todellisuutta. Esimerkiksi roomalaiskatolinen kirkko 

opettaa, että kirkon niin sanottu pyhä apostolinen traditio on elävää ja toimii 

vuorovaikutuksessa Raamatun kanssa.149 Katolinen kirkko katsoo edustavansa ja säilyttävänsä 

muuttumatonta oppia ja traditiota150, mutta historia on osoittanut, että sen kanta moniin 

aiemmin luovuttamattomina nähtyihin asioihin on kuin onkin muuttunut. Täyskäännös on 

(joskin vuosisatojen kuluessa) tapahtunut muun muassa suhteessa kuolemanrangaistukseen, 

 
142 Haikola 1974, 131. 
143 Ahvio 2019, 20. 
144 Ahvio 2019, 22. 
145 Ahvio 2019, 22. 
146 Ahvio 4/2020. 
147 Toisaalta uudistajille, niin reformaattoreille kuin esim. puritaaneille ja fundamentalisteillekin, tyypillistä on 

ajatus siitä, että he nimenmaan palaavat vanhaan, alkukirkon ajoille. Ei-konservatiiviset teologian 

uudelleenmuotoilut, esimerkiksi feministiteologia, saatetaan nähdä vääränlaisena uudistamisena. 
148 Ahvio katsoo blogitekstissään 19/2019, että Luther oli teologisesti ja yhteiskunnallisissa asioissa 

konservatiivi, vaikka pyrkikin kirkon uudistamiseen. Luther kuitenkin vastusti kirkollisia auktoriteetteja, minkä 

vuoksi voidaan ajatella, että hän oli radikaali samassa mielessä kuin vaikkapa monet feministiteologit. Lienee 

kuitenkin todennäköisempää, että Ahvio katsoo oman konservatiivisen viiteryhmänsä kulkevan Lutherin 

jalanjäljissä vastustaessaan liian liberaalina pitämäänsä kirkollisuutta samoin kuin Luther vastusti anekauppaa. 
149 Katolisen kirkon katekismus, 39–41. Katolinen kirkko ilmoitti vuonna 2018 tehneensä katekismukseensa 

muutoksen, jossa tuomittiin kuolemanrangaistus. Ks. Holy See Press Office 2018. 
150 https://katolinen.fi/yleismaailmallinen-kirkko/ 
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evoluutioteoriaan, alkuräjähdykseen sekä siihen, että maa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin. 

Näitä kysymyksiä on historiallisesti pidetty nimenomaan opillisina ja erityisesti luomisen 

teologiaan kiinteästi liittyvinä, minkä vuoksi on kyseenalaista väittää, että kirkon opetus 

kokonaisuudessaan olisi pysynyt muuttumattomana.151 Se on toki voinut säilyä 

muuttumattomana joissakin asioissa, kuten kolminaisuus- ja pelastusopissa, mutta Ahvio 

vetoaa muuttumattomuuteen arvona myös perustellessaan etiikkaan ja yhteiskuntaan liittyviä 

kantojaan, jotka eivät suoranaisesti enää liity kristinuskon keskeisiin oppeihin. Näin hän tulee 

nostaneeksi muuttumattomuuden – konservatiivisuuden, säilyttämisen – ikään kuin 

itseisarvoksi, opinkappaleeksi muiden rinnalle. 

Tukeutuessaan voimakkaasti teleologiseen luonnonlakiajatteluun Ahvio liittää samalla 

muuttumattomuuden osaksi luonnollisuutta. Ahvio viittaa yleiskristilliseen opetukseen 

erityisestä ja yleisestä ilmoituksesta152 ja katsoo, että nuo kaksi ilmoituksen muotoa ovat 

keskenään sopusoinnussa ja siksi myös ”yhtä arvovaltaisia ja tosia”153. Erityistä ilmoitusta eli 

Raamattua Ahvio tulkitsee konservatiivisesti, ja näin tehdessään katsoo liittyvänsä 

muuttumattomana pitämäänsä klassisen kristinuskon perinteeseen. Koska Ahvion 

näkemyksen mukaan klassinen kristinusko on ainut oikea kristinuskon tulkinta eivätkä 

yleinen ja erityinen ilmoitus voi olla ristiriidassa keskenään, yleisen ilmoituksen eli 

luonnonlain on näin oltava sopusoinnussa konservatiivisen raamatuntulkinnan kanssa. 

Ahvion käsitys konservatiivisuudesta liittyy olennaisesti hänen käsitykseensä siitä, mitä 

on klassinen kristinusko ja sen merkitys. Ahvion mukaan klassinen kristinusko on ainut oikea 

kristinuskon tulkinta, ja se on itsessään konservatiivista, Jeesuksen ja Raamatun kirjoittajien 

perintöä sellaisenaan säilyttävää; samalla Ahvion käsitykseen klassisesta kristinuskosta liittyy 

kiinteästi aristoteelinen metafysiikka ja luonnonlakiajattelu. Klassinen kristinusko vaatii 

olemaan konservatiivi opin säilyttämisen puolesta154 ja velvoittaa konservatiivisuuteen myös 

eettisissä ja poliittisissa kysymyksissä. Ahvio toteaa, uusoikeistolaiseen historioitsijaan Karl 

Weissmanniin viitaten, että konservativismi on aina vaalinut ”konkreettisia historiallisia 

yhteisöllisiä elämänmuotoja”. Näitä elämänmuotoja ovat isänmaa ja kansakunta 

kulttuureineen, perhe, kirkko ja valtio. Samoja asioita Ahvio pitää luomisjärjestyksinä, jotka 

 
151 Ks. Esim. Curran 2003, 9. Curranin mukaan katolisen kirkon dogman kehityksestä on keskusteltu laajasti, 

mutta muutokset eettisessä opetuksessa ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Toisaalta voidaan ajatella, että 

eettinen opetus ja dogma ovat joka tapauksessa kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään, jolloin tällainen 

erottelu ei välttämättä ole mielekäs. 
152 Yleinen tai luonnollinen ilmoitus viittaa tietoon, jota Jumalasta voidaan saada luonnon, historian tapahtumien 

ja inhimillisten kokemusten perusteella. Erityinen ilmoitus viittaa Raamattuun ja Jumalan Sanaan eli Jeesukseen. 
153 Ahvio 12/2021. 
154 Ahvio 4/2020. 
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perustuvat luomisen teologiaan ja ovat ikuisia ja muuttumattomia.155 Näin konservatiiviset 

perhearvot juontuvat suoraan aristoteelisesti tulkitusta luomisen teologiasta, jota Ahvio pitää 

kaiken perustuksena. 

Ahvion ajattelussa konservatiivisuudella on niin perustava rooli, että hän sitoo sen 

suoraan ensimmäiseen käskyyn. Hänen näkemyksensä mukaan konservativismi sitoutuu 

”ensimmäisen käskyn ilmoittamaan järjestykseen” ja ensimmäinen käsky ”edellyttää 

konservatiivisia johtopäätöksiä”156. Ahvio viittaa Lutheriin, jonka mukaan ensimmäinen 

käsky vaatii ihmistä viime kädessä luottamaan ja turvautumaan vain Jumalaan ja odottamaan 

häneltä kaikkea hyvää; selityksensä lopussa Luther mainitsee lyhyesti myös sen, että 

”jokaisen ihmisen on elettävä säädyssään Jumalan järjestyksen mukaan sallimatta minkään 

tulla herrakseen tai epäjumalakseen”.157 Ahvio vie tämän Lutherin ajatuksen vielä pidemmälle 

katsoessaan, että ensimmäinen käsky velvoittaa uskomaan Jumalan säätämään järjestykseen, 

joka on ”perimmiltään patriarkaalisen hierarkkinen”.158 Koti, heteronormatiivinen ydinperhe, 

kansakunta, kansallisvaltio, kirkko ja yksityisomaisuus edustavat kaikki omalta osaltaan 

järjestyksiä ja hierarkioita, jotka ovat luovuttamattomia, ensimmäisen käskyn tulkintaan 

nojautuessaan jopa pyhiä: Ahvion mukaan meidän “tulee tunnustaa hierarkkisuus, pyhä 

järjestys”.159 Ensimmäiseen käskyyn sisällytetty automaattinen oletus patriarkaalisen 

hierarkkisesta todellisuudesta näyttää Ahvion ajattelussa olevan jotain annettua, 

lähtökohtainen edellytys, jonka kyseenalaistaminen romauttaisi kaiken. Tämä lähtökohta 

nojaa aristoteelisesti tulkittuun luonnonoikeuteen, joka Ahvion mukaan on ”korkein 

oikeusjärjestys”160. 

Perinteiset perhearvot, kansallisvaltio ja muut pyhinä pidetyt hierarkiat siis heijastavat 

Ahvion mukaan ensimmäisen käskyn sisältöä. Tämän vuoksi näiden konservatiivisten 

hierarkioiden vastustaminen ei ole vain yleistä moraalittomuutta, vaan suoranaista 

epäjumalanpalvelusta, koko kristinuskon ytimen loukkaamista ja ”synnillistä 

kapinallisuutta”161 itse Jumalaa vastaan. Ehkä juuri tämän näkemyksensä vuoksi Ahvio 

suhtautuu konservatiivisuuden puolustamiseen niin omistautuneesti. Kyse ei ole vain 

perinteen vaalimisesta, vaan myös siitä, että koko taustalla olevan jumala- ja ihmiskäsityksen 

oletetaan olevan vaarassa. 

 
155 Ahvio 2019, 8, 24–25, 49. 
156 Ahvio 2019, 49, 51. 
157 Iso Katekismus I, 1. 
158 Ahvio 2019, 44. 
159 Ahvio 2019, 75. 
160 Ahvio 2019, 44. 
161 Ahvio 2019, 75. 
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Ahvio hahmottaa konservativismin paljolti myös liberalismin ja sosialismin kanssa 

muodostuvan vastakkainasettelun kautta162, mikä muistuttaa yhdysvaltalaiselle 

evankelikaalisuudelle tyypillistä konservatiivisen kristillisyyden ja oikeistolaisten 

talouspoliittisten arvojen muodostaa synteesiä, kristillistä oikeistoa. Ahvio vastustaa 

liberalismia ja sosialismia, koska katsoo niiden kapinoivan pyhiä luomisjärjestyksiä vastaan 

pyrkimällä edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja yksilön vapautta.163 Ahvio näyttää 

myös olettavan, että sekä liberalismi että sosialismi välttämättä edellyttävät ateistista 

maailmankuvaa, ja hän pitää molempia ”materialistisen atomiteorian ja sen varaan nojaavan 

epikurolaisen mielihyväetiikan” perillisinä; konservativismi taas kumpuaa ”Jumalan 

todellisuuden tunnustavista aristoteelisista-- hierarkiaa ja järjestystä” korostavista juurista.164 

Kristillinen sosialismi ja vapautuksen teologia ovat Ahviolle mahdottomuuksia, koska ne 

eivät kumpua hänen ainoana oikeana pitämästään aristoteelisesta ja konservatiivisesta, 

hierarkioita korostavasta maailmankuvasta. 

Hierarkkisuuden säilyttämiseen liittyy myös heteronormatiivisen avioliittokäsityksen 

sekä patriarkaalisuuden ajaminen. Siinäkin on perinteen ohella kysymys laajemminkin koko 

todellisuuskäsityksestä, perimmäisen todellisuuden hierarkkisuudesta, pyhästä järjestyksestä, 

jonka Ahvio olettaa sisältyvän ensimmäiseen käskyyn. Ahvion mukaan luomakunnassa 

ilmenee Jumalan säätämä järjestys, ja korkein oikeusjärjestys eli luonnonoikeus nojaa 

Jumalaan. Jumala antaa vapauden, joka Ahvion mukaan on ”Luojan luoman luonnon 

mukaisuutta, lain mukaisuutta”.165 Näin luonnonoikeusajatteluun perustuva konservatiivinen 

hierarkkisuus värittää ensimmäisen käskyn tulkintaa, mikä näkyy olennaisesti myös Ahvion 

ihmis- ja sukupuolikäsityksissä. 

Kristillinen ihmiskäsitys sisältää kirkkokunnasta riippumatta ajatuksen siitä, että 

ihminen on Jumalan kuvaksi luotu. Ahvio katsoo, että tämä Jumalan kuvana oleminen 

tarkoittaa täsmällisemmin sitä, että ”mies on Jumalan kuva miehenä, nainen naisena”166, ei 

ihmisenä yleensä; sukupuolierot ovat siis jotain perustavanlaatuista ja luovuttamatonta. 

Ahvion mukaan mies ja nainen ovat erilaisia ja siksi toisiaan täydentäviä167, minkä perusteella 

hänen sukupuolikäsitystään voi luonnehtia binääriseksi ja essentiaaliseksi. Intersukupuoliset 

ihmiset Ahvio ohittaa marginaalisena ilmiönä käyttäen heistä lisäksi vanhentunutta ja 

 
162 Ks. Esim. Ahvio 2019, 46-51. 
163 Ahvio 2019, 46-47. 
164 Ahvio 2019, 49. 
165 Ahvio 2019, 44. 
166 Ahvio 2012, 32. 
167 Ahvio 2013, 35-37, 77. 
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epäkorrektia termiä ”hermafrodiittiset”.168 Transsukupuolisuuden olemassaoloa Ahvio ei 

tunnusta lainkaan, ja puhuu transihmisistä avoimen halveksivasti käyttäen muun muassa 

ilmausta ”gender-ideologian mukaisen transgenderismin mukaisesti itseään ilmaiseva”.169 

Ahvion mukaan heteronormatiivinen avioliitto ja sen varaan rakentuva perhe ovat 

Jumalan säätämiä luonnollisia järjestyksiä, joiden ilmeisestä hyvyydestä todistavat niin 

yleinen eli luonnollinen ilmoitus kuin erityinen raamatullinen ilmoitus. Ahvio myös katsoo, 

että ”Jumalan luoma ihmisen luonto osoittaa, mikä hänelle on parasta ja oikeudenmukaista”. 

Homoseksuaalinen käytös taas on Ahvion mukaan ”luonnonvastaista, rappiollista ja 

synnillistä”.170 Toisin sanottuna Ahvio ei näytä pitävän homoseksuaalisuutta ”Jumalan 

luomana ihmisen luontona”, mikä ohjaa toimimaan ihmiselle luontaisella ja hyvällä tavalla. 

Ahvion mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia edistävät tahojen, 

kuten Setan, juuret ovat ”gender-ääri-ideologiassa”. Hän syyttää Setaa ja muita tasa-arvoa 

ajavia tahoja epätieteellisyydestä ja objektiivisuuden puutteesta, ideologisuudesta, 

äärimielipiteistä, kulttuurimarxilaisuudesta ja oman agendan pakottamisesta.171 Ahvio esittää 

gender-ideologialle oman määritelmänsä, joka löytyy hänen antamastaan 

asiantuntijalausunnosta172, joka on laadittu naisparien oikeuksia edistävän äitiyslain 

vastustamiseksi: 

Gender-ideologialla tarkoitetaan ohjelmallista näkemystä siitä, että ihmisen sukupuolisuus on 

yksilöllisesti muokattavissa oleva sosiaalinen rakennelma, jota ei voi eikä pidä samaistaa biologis-

ruumiillisen sukupuolen kanssa. Gender-ideologian välittömät juuret ovat 1960–70-lukujen niin sanotun 

toisen aallon feminismin radikaaliajattelussa sekä Johns Hopkins -yliopistossa vuodesta 1951 

vaikuttaneen lääketieteellisen psykologian professorin ja sukupuolenvaihto-operaatioihin ja 

transgenderismiin erikoistuneen John Moneyn (1921–2006) ajattelussa.173 

Vaikka kritisoikin vastapuolta objektiivisuuden puutteesta ja epätieteellisyydestä, Ahvio ei 

näytä näkevän ongelmaa siinä, että hän itse teologin roolissa, ilman asiaan liittyvää 

koulutusta, esiintyy sukupuolen moninaisuuden asiantuntijana. Ahvio ei myöskään käytä 

transsukupuolisuuteen viitatessaan korrektia, lääketieteenkin ammattilaisten käyttämää termiä 

sukupuolen korjaaminen, vaan puhuu sukupuolen vaihtamisesta ja transgenderismistä, ikään 

kuin kysymys olisi vapaavalintaisesta ideologiasta. 

 
168 Ahvio 2013, 35-37. Hermafrodiitti eli kaksineuvoinen tarkoittaa biologiassa eläintä, joka tuottaa sekä naaras- 

että koiraspuolisia sukusoluja ja kasvitieteessä kasvia, joka tuottaa sekä heteitä että emejä. Ks. Tieteen 

termipankki. 
169 Ahvio 14/2021. 
170 Ahvio 2013 (2), 76-77. 
171 Ahvio/Oikea Media 2017. 
172 ”Asiantuntijalausunto” on Ahvion oma sanavalinta. Ahvio on teologian tohtori, jolla ei ole lääketieteeseen tai 

sukupuolentutkimukseen liittyvää tutkintoa. Tosin Ahvio pitää akateemista maailmaa ideologisoituneena ja 

oikeistokonservativismille vihamielisenä, joten voi olla, että hän ei anna sukupuolentutkimukselle tieteenalana 

minkäänlaista painoarvoa. 
173 Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 27.4.2017 koskien kansalaisaloitetta äitiyslain säätämiseksi (KAA 

3/2016 vp), 10. 
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Sukupuolentutkimuksen dosentti Tuija Saresman mukaan gender on akateeminen 

käsite, jolla viitataan sukupuolen sosiaalisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin ja tuodaan esille 

sitä, että sukupuoli on muutakin kuin biologiaa. Gender käsitteenä näyttää Saresman mukaan 

herättävän vastustusta siitä syystä, että se nähdään ideologisena ja keinotekoisena; taustalla on 

pyrkimys palauttaa sukupuoli pelkästään biologiseen, suvunjatkamiseen liittyvään sex-

ulottuvuuteen. Gender-ideologian tai genderismin kaltaisten käsitteiden käyttö linkittyy 

vahvasti antigender-ajatteluun, jossa sukupuoli määritellään binäärisesti miesten ja naisten 

oletettua erilaisuutta korostaen sekä vastustetaan seksuaalioikeuksia, sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksia sekä sukupuolineutraaliutta.174 Vastustajat näkevät gender-

ideologian kommunismin tuhkista ponnistavana vasemmistolaisena ja totalitaarisena 

ideologiana, joka uhkaa perinteisiä arvoja ja siten koko yhteiskuntaa.175 

Ahvio edustaa omalta osaltaan juuri tällaista antigender-ajattelua, sillä hän liittää 

saumattomasti epäluonnollisena pitämänsä homoseksuaalisuuden paheksumisen liberaalien 

vasemmistolaisten arvojen vastustamineen176. Jatkuvasti heteroseksuaalisuuden ylivertaisuutta 

ja homoseksuaalisuuden paheellisuutta painottaessaan Ahvio antaa myös ymmärtää ikään 

kuin homoseksuaalisuus olisi ihmisen oma moraalinen valinta eikä synnynnäinen ominaisuus. 

Hän väittää myös, että seksuaalivähemmistöjä ei kohdella epätasa-arvoisesti, koska ”kukaan 

ulkopuolinen ei ole riistänyt homoseksuaaleilta” oikeutta avioliiton solmimiseen, vaan he itse 

kieltäytyvät solmimasta avioliittoa vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa.177 Ahvion 

mukaan on itsestään selvää, että homoseksuaaliset suhteet ovat epäluonnollinen ja moraaliton, 

”luomisjärjestyksen vastainen synnillinen rappioilmiö”.178 ”Homoliikkeen pyrkimykset” 

vastaavasti liittyvät Ahvion mukaan kulttuurimarxistiseen ”vasemmistoradikaaliin 

seksuaalivallankumoushankkeeseen”.179 Heteronormatiivisuutta hän ei näytä pitävän 

poliittisena, vaan katsoo sen perustuvan ”sosiobiologisiin todellisuuksiin”.180 

 Maalatessaan uhkakuvaa poliittisesta ja vasemmistoradikaalista ”homoliikkeestä” 

Ahvio on osa laajempaa gender-ideologiaa vastustavaa liikehdintää, joka ei kuitenkaan sijoitu 

luontevasti yhden ainoan kattokäsitteen alle. Sukupuolentutkija Julian Honkasalon mukaan 

antigender-ajattelun edustajiin kuuluu paitsi konservatiivisia kristittyjä, myös 

oikeistopopulistisia poliittisia puolueita, äärioikeistoaktiiveja, sananvapauden merkitystä 

 
174 Saresma, Politiikasta-artikkeli 19.10.2020. 
175 Kuhar & Paternotte 2017, 5-8. 
176 Ks. Esim. Ahvio 18/2019. 
177 Ahvio 2012, 16. 
178 Ahvio 2019, 101. 
179 Ahvio 2013 (1), 8. 
180 Ahvio 2013 (2), 78-79. 
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korostavia libertaareja sekä erityisesti Iso-Britanniassa jotkut konservatiivisiksi feministeiksi 

identifioituvat ryhmät.181 Näiden ryhmien agendat ovat osittain keskenään ristiriitaisia, mutta 

jotkut konservatiiviset kristityt ja kansallismielisyyttä ajavat tahot jakavat gender-ideologian 

vastustamisen lisäksi myös joitakin muitakin poliittisia näkemyksiä, esimerkiksi negatiivisen 

suhtautumisen maahanmuuttoon sekä ajatuksen siitä, että konservatiivien sananvapaus uhkaa 

kaventua yhteiskunnan arvojen liberalisoitumisen myötä.182 Gender-ideologian vastustajien 

joukkoon kuuluu myös Aito avioliitto –yhdistys, jonka taustalla ranskalainen katolisen kirkon 

ja identitaariliikkeen vaikuttajien alullepanema organisaatio La Manif pour tous. Ahvio 

kannattaa avoimesti Aito avioliitto -yhdistystä.183 

Ahvio näyttää käsittävän sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ensisijaisesti radikaalina, 

poliittiseen ja kulttuuriseen vallankumoukseen aggressiivisesti pyrkivänä massana, ei 

niinkään ajattelevina, tuntevina yksilöinä. Tällä retoriikallaan Ahvio tulee osoittaneeksi, että 

toisen asemaan asettumiselle, empatialle ja yksilön oikeuksille ei ole sijaa hänen 

ajattelussaan, ainakaan jos kysymyksessä on sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluva 

ihminen. Näiden vähemmistöjen oikeuksien polkeminen ja heihin kohdistuva väkivalta ei 

näytä Ahvion mielestä olevan moraalinen ongelma, johon kristityn tulisi puuttua. Ahvio 

vaikuttaa ajattelevan, että niitä, jotka elävät hänen tulkintansa mukaisen luonnonjärjestyksen 

vastaisesti, voi ja ehkä jopa pitääkin avoimesti halveksia. Teologisen etiikan näkökulmasta 

voidaan kysyä, onko tällainen suhtautuminen todella kristillisen lähimmäisenrakkauden 

mukaista. Ahvion mukaan lähimmäisenrakkautta tosin tulee noudattaa luomisjärjestysten 

mukaisesti, toisin sanottuna hetero- ja cis-normatiivisuutta ajaen.184 Tämä ei kuitenkaan tee 

tyhjäksi kysymystä siitä, onko kristillisen etiikan kannalta kestävää sivuuttaa kokonaisen 

ihmisryhmän – sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen – kokema pitkäaikainen sorto ja 

väkivalta vain toteamalla pitävänsä kyseisen ihmisryhmän seksuaalisuutta pahana, vääränä, 

tuhoisana ja luonnottomana185 sekä ilmoittamalla, että Jeesuskaan ei ollut ”sukupuolettoman 

nynny queer”186. 

Ahvion käsitys konservatiivisuudesta liittyy siis ennen kaikkea hierarkian, pyhän 

järjestyksen vaalimiseen. Heteronormatiivisen perheen lisäksi eräs keskeinen järjestyksen 

muoto on kansakunta kansallisvaltioineen. Ahvion mukaan oman kansallisen yhteisön ja 

 
181 Honkasalo 2020. 
182 Ks. Rautio 2019.  
183 https://aitoavioliitto.fi/kannattajia/ 
184 Ahvio 2013 (2), 78.  
185 Ks. Ahvio 19/2019. 
186 Ahvio 24/2020. 

https://aitoavioliitto.fi/kannattajia/
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isänmaan puolustaminen on kristityn velvollisuus.187 Seuraavaksi tarkastelemme lähemmin 

Ahvion käsitystä kansallismielisyydestä. 

 

3.3. Kansallismielisyys 

Ahvion ajattelussa kansallismielisyys ja kristinusko liittyvät toisiinsa kiinteästi ja itsestään 

selvästi. Niin blogiteksteissään kuin kirjoissaankin hän esittää useita kertoja, että kristityn 

tulee olla kansallismielinen ja sitoutua kansallisen yhteisönsä puolustamiseen.188 Juuri 

eduskuntavaalien alla 11.4.2019 julkaistussa blogikirjoituksessaan Ahvio vetoaa lukijoihinsa 

jo otsikossa: ”Vaikuta vaaleissa kristillissosiaalisen ja kansallismielisen 

arvokonservativismin puolesta!” Ahvion mukaan vaaleissa vaikuttaminen on paitsi 

kansalaisvelvollisuus, myös ”velvollisuus kristittynä, Jeesukseen uskovana”.189 Kirjassaan 

Kristittynä Suomessa Ahvio selvittää laajemmin näkemystään siitä, miksi kymmenestä 

käskystä nousevat ”arvot ja aatteelliset vakaumukset ovat -- kansalliskonservativismin 

mukaisia”.190 

7.3.2019 julkaistussa blogitekstissään Mitä kansallismielisyys, nationalismi, todella on? 

Ahvio käsittelee kahta erilaista perusnäkemystä nationalismista, joiden pohjalla on myös 

kaksi toisistaan poikkeavaa käsitystä kansasta ja kansakunnasta.191 Ensimmäinen, muun 

muassa nationalismin tutkimukseen erikoistuneen sosiologi Anthony D. Smithin kannattama 

näkemys pitää kansoja vanhoihin, joskus jopa esimoderneihin etnisiin yhteisöihin (ethnies) 

perustuvina ilmiöinä, joita määrittävät etniset ja kulttuuriset siteet, tunteet, traditiot ja 

myytit.192 Toinen, muun muassa historioitsija Eric Hobsbawmin edustama käsitys pitää 

kansoja ja nationalismia verrattain moderneina, ennen kaikkea poliittisina ilmiöinä, joiden 

luonne on pikemminkin konstruktiivinen ja muuttuva kuin ikiaikainen ja myyttinen.193 Ahvio 

liittyy Anthony D. Smithin edustamaan käsitykseen todeten, että ”klassinen nationalismi on ja 

pysyy”.194 

Ahvion mukaan tällainen ”klassinen” nationalismi perustuu ”alkuperäisen 

olemuksellisiin ja kestävän pysyviin etniskulttuurillisiin juuriin ja identiteetteihin”. Hän 

kirjoittaa seuraavasti: 

 
187 Ahvio 2019, 8. 
188 Ks. esim. Ahvio 2019 ja blogitekstit 9/2019, 11/2019 ja 19/2021. 
189 Ahvio 11/2019. 
190 Ahvio 2019, 8. 
191 Ahvio 8/2019. 
192 Smith 1999, 8-19. 
193 Hobsbawm 1990, 14-20. 
194 Ahvio 8/2019. 
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Ihminen tarvitsee jäsenyyttä sosiaalisessa ja paikallisessa yhteisössä kukoistaakseen ihmisenä. 

Luonnollinen ja aiempien sukupolvien kulttuuritraditiota kantava yhteisö on se, jossa ihmiselle tärkeät 

merkitykset ja arvot syntyvät, välittyvät ja pysyvät yllä. Ihmisen persoonallisen identiteetin 

muodostuminen edellyttää osallisuutta tällaiseen yhteisöön. Nämä ehdot täyttää orgaaninen 

etnokansallinen yhteisö, kansakunta. Omintakeiset kansalliset yhteisöt ovat itsessään arvokkaita.195 

Ahvion käsitys nationalismista ja kansallismielisyydestä perustuu siis samoille klassisuuden, 

luonnollisuuden ja säilyttämisen arvoille kuin hänen näkemyksensä klassisesta kristinuskosta 

ja konservatiivisuudesta. Ahvio viljelee termiä klassinen varsin runsaasti, mikä voi olla 

pyrkimystä vedota muuttumattomuuteen, joka näyttää olevan hänen ajattelunsa taustaoletus, 

kiistaton itseisarvo. Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana klassinen tarkoittaa (antiikin 

tyylisuunnan ohella) yleisesti tunnustettua, pysyväarvoista, perinnäistä, totunnaista, 

vakiintunutta ja luonteenomaista.196 Klassisuuden käsitteen runsas käyttö voi olla Ahviolta 

joko tiedostamaton tai tiedostettu valinta ja pyrkimys lisätä oman viestin uskottavuutta; 

sanoilla on merkitystä, ja klassinen herättää mielikuvia jostakin vastaansanomattoman 

arvovaltaisesta. 

Ahvion käsitys luonnollisuudesta nationalismin kontekstissa pohjautuu ennen kaikkea 

hänen tulkintaansa luomisen teologiasta. Ahvion mukaan keskenään erilaiset etniset ryhmät 

eli kansakunnat ovat Jumalan hyviä luomisjärjestyksiä, joiden säilymistä tulee vaalia.197 

Etniseen ja kielelliseen homogeenisyyteen perustuva kansallismielisyys on Ahviolle niin 

tärkeää, että hän tulkitsee jopa lähetyskäskyä ja Pyhän Hengen toimintaa sen lävitse. Ahvion 

mukaan on olennaista, että Jeesus kehotti lähetyskäskyssään198 julistamaan evankeliumia 

nimenomaan kansoille, ei atomistiselle yksilölle tai ihmiskunnalle universaalina 

kollektiivina.199 Apostolien tekojen kuvaamia helluntaipäivän tapahtumia200 Ahvio tulkitsee 

niin, että Pyhä Henki ”mukautti evankeliumin julistuksen luomisen todellisuuteen perustuvan 

kielinationalistisen järjestyksen mukaisuuteen”.201 Ahvio ei kuitenkaan näytä ajattelevan, että 

hän näillä tulkinnoillaan alistaisi kristinuskon nationalismille; pikemminkin hän katsoo, että 

kristinusko ja nationalismi ovat lähtökohtaisesti sopusoinnussa keskenään ja että kristinusko 

suorastaan edellyttää nationalismia. 

 
195 Ahvio 8/2019. 
196 Kielitoimiston sanakirja. 
197 Ahvio 2019, 140-141. 
198 ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 

nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen 

teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Ks. Matt. 28:19-20. 
199 Ahvio 2019, 142. 
200 ”He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. 

Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. 

Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli 

puhuttavan omaa kieltään.” Ks. Apt. 2:1-11. 
201 Ahvio 2019, 148. 
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Sitomalla kansan käsitteen voimakkaasti etnisyyteen, luomisen teologiaan, ja ajatukseen 

luonnollisesta järjestyksestä Ahvio lähestyy etnonationalismia, joka pyrkii määritelmällisesti 

sulkemaan esimerkiksi suomalaisuuden ulkopuolelle ei-valkoiset ihmiset. Suomessa tällaista 

geeniperimään perustuvaa määritelmää suomalaisuudesta kannattavat enemmän tai 

vähemmän avoimesti muun muassa osa Perussuomalaisista nuorista sekä kansallismielinen 

järjestö Suomen Sisu, jolla on kytköksiä Perussuomalaiseen puolueeseen. Esimerkiksi vuonna 

2019 julkaistussa Helsingin Sanomien haastattelussa Lapin Perussuomalaisten nuorten jäsen 

ja silloinen varapuheenjohtaja totesivat olevansa joko etnonationalisteja tai ainakin lähellä 

sellaisia, ja varapuheenjohtaja kertoi tehneensä geenitestin, jonka perusteella hän oli ”98,3-

prosenttisesti suomalainen”. Samat perussuomalaiset nuoret viittaavat haastattelussa myös 

puolueensa nuorisoryhmän sisäiseen etnonationalismiin yleisesti sekä kertovat vastustavansa 

rodullista ja seksuaalista tasa-arvoa edistäviä toimia, kuten Priden kunniaksi liputtamista tai 

rasisminvastaista viikkoa.202  

Suomen Sisu puolestaan esittää omilla verkkosivuillaan suomalaisuuden määritelmän, 

jonka mukaan suomalaiset voidaan suhteellisen tarkasti rajata Suomen alueelle 

esihistoriallisena aikana muuttaneiden ihmisten jälkeläisiin.203 Perussuomalaisten nuorten 

entinen, sittemmin puolueesta erotettu varapuheenjohtaja Toni Jalonen kirjoittaa Suomen 

Sisun verkkosivuilla seuraavasti: 

Myöskin suomalainen perimä on omaleimainen. Suomalaiset ovat tunnetusti erillinen etninen ryhmä ja 

ainutlaatuinen kansa eurooppalaistenkin joukossa. Massiivisen siirtolaisuuden ohella tätä osaa 

suomalaisuudesta uhkaa tiettyjen tahojen nakertava suomalaisen kansan olemassaolon kiistäminen tai sen 

tietoinen tuhoaminen kulttuurimarxismin keinoin. Julkisessa keskustelussa lähivuosina paljon esillä ollut 

etnonationalismi on leimattu vastustajiemme toimesta ääriliikkeiden hörhöilyksi, vaikka kyseessä on 

tietenkin luonnollinen kansallismielinen ajattelu. Klassikkolausahduksen mukaisesti; ei maata ilman 

kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa.204 

Yhdistävät tekijät Ahvion ajattelun kanssa ovat ilmeiset. Jalonen puhuu etnisestä 

ainutlaatuisuudesta, Ahvio puolestaan viittaa kansalliseen erilaisuuteen ja korostaa etnisyyttä 

kansan määrittävänä tekijänä205. Molempien viholliskuvan ytimessä on niin sanottu 

kulttuurimarxismi, lähinnä oikeiston käyttämä käsite, jolla viitataan vasemmistolaiseen ja 

arvoliberaaliin kulttuuriin yleisesti. Molemmat vetoavat luonnollisuuteen ja 

kansallismielisyyteen liittäen nuo käsitteet myös sulavasti toisiinsa; vilahtaapa Jalosen 

tekstissä myös klassisuuteen viittaava ilmaus, jolla hän kenties pyrkii lisäämään väitteidensä 

arvovaltaa, aivan kuten Ahviokin. 

 
202 Pietiläinen 2019. 
203 Suomen Sisu: suomalaisuuden määritelmä. 
204 Jalonen 2021. 
205 Ahvio 2019, 141. 
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Niin Ahvion kuin Suomen Sisunkin edustama kansallismielisyys ammentaa osaltaan 

voimansa siitä vakaumuksesta, että kansat ovat luonnostaan keskenään erilaisia. Tätä väitettä 

pyritään usein vaalimaan samaan aikaan, kun kiistetään syytökset rasismista. On kuitenkin 

jokseenkin mahdotonta samanaikaisesti yhtäältä korostaa eri etnisten ryhmien välistä 

erilaisuutta ja vastustaa maahanmuuttoa erityisesti maista, joiden asukkaat ovat pääasiassa ei-

valkoisia sekä toisaalta olla asettamatta eri etnisyyksiä paremmuusjärjestykseen. Ahvion 

mukaan kansallismielisyyden vastavoima, ”globalistinen internationalismi” on vaarallista 

juuri siksi, että se ei huomioi ”sellaisia ihmisluontoon perustuvia sosiobiologisia 

todellisuuksia kuin etnisten ryhmien geneettinen erilaisuus ja ihmisten 

käyttäytymistaipumukset”206. Tätä näkemystään Ahvio perustelee viittaamalla Yrjö 

Ahmavaaran ja Tatu Vanhasen vuonna 2001 julkaistuun kirjaan Geenien tulo 

yhteiskuntatieteisiin, jossa väitetään, että eri etnisyyksien välisissä henkisissä kyvyissä on 

eroja. Tatu Vanhaseen tukeutui myöskin avoimen rasistinen uusnatsijärjestö Suomen 

vastarintaliike pyrkiessään löytämään oikeutusta eugeniikalle.207  

Miksi sitten Ahvion mukaan juuri kristittyjen tulee olla erityisen kansallismielisiä? 

Tärkein syy ja perustelu tälle vaatimukselle linkittyy Ahvion tulkintoihin luomisen teologialle 

perustuvasta klassisesta kristinuskosta ja konservatiivisuudesta, säilyttämisestä. Kansakunta ei 

Ahvion mukaan ole abstrakti konstruktio, vaan ”biologisperäinen elävä ja historiallisesti 

muotoutuva organismi”208. Tällaisina etnisesti, kielellisesti ja kulttuurisesti toisistaan eroavina 

yhteisöinä kansakunnat edustavat Jumalan säätämiä luomisjärjestyksiä, minkä vuoksi niiden 

vaaliminen on kristitylle yhtä velvoittavaa kuin heteronormatiivisen avioliittokäsityksenkin. 

Konservatiivisuuden tapaan myös kansallismielisyys nivoutuu Ahvion ajattelussa 

ensimmäiseen käskyyn, joka hänen mukaansa edellyttää pyhän järjestyksen tunnustamista; 

kansakunnat edustavat omalta osaltaan tällaisia järjestyksiä209.  

Ahvio myös esittää, Hegeliin ja Snellmaniin tukeutuen, että konservatiiviset 

perhearvot ja nationalismi kuuluvat elimellisesti yhteen, sillä (heteronormatiiviseen 

avioliittoon perustuvista) perhekunnista muodostuu kansa eli kansakunta, jolla on ”yhteinen 

luonnollinen alkuperä”. Koti, uskonto ja isänmaa ovat ”orgaanisista juurista” nousevaa 

nationalismia, patrioottisuutta ja konservatiivisia perhearvoja.210 Näin Ahvio tulee 

 
206 Ahvio 2016, 132-133. 
207 Lämsä 2016. Lämsä viittaa kirjoituksessaan Tatu Vanhasen ja Richard Lynnin vuonna 2006 julkaistuun, 

laajaa kritiikkiä herättäneeseen kirjaan IQ and Global Inequality, jossa väitetään, että valkoiset ovat muita 

ihmisiä älykkäämpiä. 
208 Ahvio 2019, 160. 
209 Ahvio 2019, 49. 
210 Ahvio 2019, 180-182. 
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tiivistäneeksi ajattelunsa keskeiset ulottuvuudet aina aristoteelisesta luonnollisuuskäsityksestä 

hierarkkisia ja muuttumattomia luomisjärjestyksiä sekä niiden konservatiivista säilyttämistä 

korostavaan klassisen kristinuskon tulkintaan. Ahvio näyttää ajattelevan, että kaikki nämä 

ulottuvuudet liittyvät toisiinsa kiistämättömällä tavalla: ne edellyttävät toisiaan. Jos 

luovuttaisiin yhdestä tällaisesta Ahvion olettamasta luomisjärjestykseen liittyvästä 

velvoitteesta, vaikkapa kansallismielisyydestä, voitaisiin saman tien kyseenalaistaa koko 

Jumalan luomistyö kokonaisuudessaan. 

Ahvion mukaan suomalaiskansallisia arvoja ja suomalaista elämänmuotoa tulee 

puolustaa “punavihreää monikulttuurisuusutopiaa ja kulttuurimarxismia vastaan”211, ja 

kristityn on sitouduttava vaalimaan Jumalan ”luomisjärjestyksellisiä instituutioita”, joihin 

kansakunnat ja kansallisvaltiot rajoineen kuuluvat. Ahvion kritisoi maahanmuuttoa ja eri 

etnisistä taustoista tulevien ihmisten yhteiseloa seuraavasti, taustanaan käsitys kansasta 

etnisesti ja kulttuurisesti yhtenäisenä, muuttumattoman olemuksellisena yhteisönä: 

Kristityn on reagoitava puolustamalla raamatullista luomisen teologiaa ja oppia ihmisen olemuksesta ja 

torjuttava spiritualistinen ja ruumiillisuutta halveksiva gnostilaisuus ja Open Borders –globalismi ja 

relativistinen monikulttuurisuusaate.212 

Kansallismielisyyden, nationalismin ja maahanmuuttovastaisuuden kritisointi on siis Ahvion 

silmissä ongelmallista siksi, että tällaisen kritiikin taustaoletukset nivoutuvat punavihreisiin 

arvoihin, sosialismiin, gnostilaisuuteen ja konstruktivistiseen käsitykseen kansakunnan 

olemuksesta. Nämä taustaoletukset ovat Ahvion ajattelussa ilmeisessä ristiriidassa niin 

sanotun klassisen kristinuskon kanssa, eikä niitä sen vuoksi voi missään tapauksessa 

hyväksyä. Ahvio katsoo, että liberalismi ja sosialismi ”kapinoivat ensimmäistä käskyä 

vastaan” koska ne eivät hyväksy pyhää järjestystä, joka Ahvion mukaan implisiittisesti 

ilmoitetaan ensimmäisessä käskyssä.213 Jos mennään vielä kauemmas, on näissä 

taustaoletuksissa sekin ongelma, että ne eivät Ahvion ajattelun tavoin perustu aristoteelisille 

luonnollisuuden ja olemuksen ajatuksille, vaan esimerkiksi gnostilaisuus hakee inspiraationsa 

pikemminkin Platonin filosofiasta, erityisesti näkemyksestä, jonka mukaan ideat ovat ainetta 

ylempiarvoisia.214 

Sosialismi ja vasemmistolaisuus215 ylipäätään edustavat myös osaltaan ajattelutapoja, 

joita Ahvio pitää ehdottoman yhteensopimattomina oman tulkintansa mukaisen klassisen 

 
211 Ahvio 2015, 191. 
212 Ahvio 2016, 185. 
213 Ahvio 2019, 44-49. 
214 Aristoteleen ja Platonin ajattelumaailmat eivät toki kaikilta osin ole ristiriidassa keskenään, mutta 

historiallisesti ne ovat inspiroineet keskenään varsin erisuuntaisia aatevirtauksia. 
215 Ahvio käyttää vaihtelevasti ilmaisuja sosialismi, kommunismi, kulttuurimarxismi ja vasemmistolaisuus, 

viitaten niillä melko yleisesti maailmankatsomukseen, joka on päinvastainen kuin hänen omansa. 
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kristinuskon ja siitä nousevien arvojen kanssa. Ahvio katsoo, että vasemmistolaisia arvoja 

edustavat ”globalistiset ja kulttuurimarxilaiset voimat” ovat uhka paitsi arvokonservatiiviselle 

kristillisyydelle, myös kansallisvaltion rajoja puolustavalle kansallismielisyydelle. Keskeinen 

uhka etenkin kansallismielisyyden näkökulmasta liittyy siihen, että Ahvio katsoo 

kritisoimiensa vasemmistolaisten kannattavan ”pidäkkeetöntä ja valtavirtaisesti islamilaista 

maahanmuuttoa”.216 Tämä antivasemmistolainen eetos yhdistettynä islam-vastaisuuteen on 

Ahvion ajattelussa ilmeinen yhtymäkohta Yhdysvaltain kristilliseen oikeistoon, joka 

erityisesti vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen alkoi nähdä vasemmiston islamia suosivana 

vihollisena konservatiiviselle ja patrioottiselle kristillisyydelle.217 

Monien muiden, myös ei-uskonnollisten poliittisten kirjoittajien tavoin Ahviokin liittää 

käsityksensä kansallismielisyydestä kiinteästi maahanmuuttoon ja sananvapauteen. 

Amerikkalaisen kristillisen oikeiston ja eurooppalaisten konservatiivipuolueiden tavoin 

viholliskuvan ytimessä on maahanmuuttoon ja islamiin myönteisesti suhtautuva vasemmisto, 

joka on joko maallistunut tai kristillisyydessään liberaali. Tämä vihollinen pyrkii kitkemään 

vihapuhetta erilaisilla säädöksillä, mikä on Ahvion mukaan suora hyökkäys 

arvokonservatiivista kristillisyyttä ja kansallismielisyyttä vastaan.218 Kansallismielisyyden ja 

konservatiivisuuden vastustaja on ”globalistinen” eliitti, joka toimii yhteistyössä liberaalin 

vasemmiston kanssa.219 

Ahvio katsoo, että liberaali ja EU-myönteinen vasemmisto paitsi suosii islamia 

(konservatiivisen) kristinuskon kustannuksella, myös pyrkii vihapuheen kieltämisellä 

estämään islamin ja maahanmuuton kritisoimisen. Hän väittää, että Eurooppaa uhkaa 

”täysmittainen väestönvaihto”, eli se, että Euroopassa on muutaman vuosikymmenen kuluessa 

enemmän ei-valkoisia kuin valkoisia asukkaita. Väitteensä tueksi hän mainitsee 

väestönvaihtoteorian isän, ranskalaisen valkoista nationalismia kannattavan esseisti Renaud 

Camus’n.220 Ahvio viittaa myös maahanmuuttovastaisuudestaan tunnettuihin Unkarin 

pääministeriin Viktor Orbániin sekä Italian silloiseen sisäministeriin Matteo Salviniin 

alleviivatessaan konservatiivisen ja kansallismielisen politiikan tärkeyttä. Hän näyttää 

pitävänä selvänä, että kyseessä on nimenomaan laajamittaisempi ”kansalliskonservatiivinen 

vastavallankumous” joka nojautuu osaltaan myös kristilliseen uskoon.221 Tällaiset viittaukset 

 
216 Ahvio 2018, 9. 
217 Ks. Luku 2.1., s. 7. 
218 Ahvio 2018, 8. 
219 Ahvio 2016, 139. 
220 Ahvio 9/2018. 
221 Ahvio 6/2018. 
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vahvistavat Ahvion ajattelun linkittymistä eurooppalaiseen kontekstiin, jossa 

uusoikeistolainen ja nationalistinen liikehdintä on voimistunut viime vuosikymmenien aikana; 

identitaarien ja monien muiden populistis-nationalististen toimijoiden tavoin Ahvio pitää 

islamilaista maahanmuuttoa massiivisena uhkana eurooppalaisille kansallisille 

identiteeteille.222 

Ahvion retoriikassa vihapuheen käsite on nimenomaan ase, jota käytetään 

kansallismielisiä ja konservatiivisia kristittyjä vastaan. Hän puhuu ”rasisminvastaisuudesta” ja 

”rasistisen vihapuheen” torjunnasta laittaen ilmaisut lainausmerkkeihin, ikään kuin ne eivät 

olisi oikeita asioita vaan avoimia rajoja kannattavan vasemmiston tarkoitushakuista poliittista 

näytelmää, jonka tavoitteena on luoda Euroopasta ja Suomesta utopia, josta ”ei löydy sijaa 

arvokonservatiiviselle kristillisyydelle eikä kansallismielisyydelle”.223 Ahvion mukaan 

rasismin pitäminen tämän hetken akuuteimpana yhteiskunnallisena ongelmana on harhaista ja 

hengenvaarallista.224 Hän ei näytä tunnustavan rakenteellisen rasismin olemassaoloa 

ylipäätäänkään, vaan pitää pyrkimyksiä sen kitkemiseen radikaalina vasemmistolaisena 

hankkeena, jonka tarkoituksena on kansallismielisten ja konservatiivisten kristittyjen 

vaientaminen. Mitään valkoista etuoikeutta ei Ahvion mukaan ole olemassa, vaan 

rasisminvastaiset toimet edustavat päinvastoin ”kulttuurimarxilaista leukofobista ja 

oikofobista--totalitarismia”. Tämän ”kulttuurimarxilaisen” maahanmuuttoon ja 

globalisaatioon myönteisesti suhtatuvan aatteen todellinen vihollinen on koko eurooppalainen 

kristikunta. Ahvio jopa katsoo, että perimmiltään kyse on itse Kristukseen kohdistuvasta 

sairaalloisesta vihamielisyydestä, kristofobiasta.225 

Ahvion mukaan kulttuurimarxilaisen agendan estämiseksi kaikkien maahanmuuttoa 

vastustavien ja arvokonservatiivisten ihmisten tulee – olivatpa he kristittyjä tai eivät – nousta 

”yhteiseen kansallismieliseen rintamaan”.226 Hän esittää, että kansallismielisten on 

liittouduttava niin ruohonjuuritasolla kuin valtakunnallisestikin ja yhteistuumin ryhdyttävä 

aktiiviseen ”konservatiiviseen vastavallankumoukseen”. Tällaisen vastavallankumouksen 

keinoja ovat Ahvion mukaan muun muassa konservatiivisten soluryhmien luominen, 

verkostoituminen, blogikirjoittelu ja muu sosiaalisen median vaikuttaminen, konservatiiveihin 

 
222 Ks. Ahvio 2015 ja Ahvio 2016; vrt. luku 2.2. s. 13. 
223 Ahvio 2018, 8-9. 
224 Ahvio 10/2020. 
225 Ahvio 3/2020. Oikofobialla Ahvio tarkoittaa omaan kotimaahan ja juuriin liittyvää vastenmielisyyttä; 

leukofobiana on hänen mukaansa valkoiseen väestöön kohdistuvaa vihaa ja syrjintää. Molemmat käsitteet ovat 

poliittisesti latautuneita. 
226 Ahvio 2018, 8-9. 
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kohdistuvien sananvapausloukkausten julkituominen sekä kansallismielisten, 

arvokonservatiivisten ehdokkaiden äänestäminen vaaleissa.227 

Risto Saarisen mukaan länsimaisen historian näkökulmasta konservatiivisten kristittyjen 

ja populistisen nationalismin välisessä yhteistyössä ei ole sinänsä mitään uutta, joskin nyt 

globalisaation ja monikulttuurisuuden aikakaudella tällaiset liitot ovat nousseet 

ennennäkemättömään suosioon. Saarinen katsoo, että populististen nationalistien ja 

konservatiivisten kristittyjen lähentyminen voi poliittisesta näkökulmasta katsottuna olla 

myös harkittu liike suuremman kannattajakunnan tavoittamiseksi; taustalla voi olla niin 

pienten kristillisten puolueiden identiteettikriisi kuin populistisen oikeiston voimistuminen 

ylipäätään.228 Suomessa konkreettinen esimerkki tällaisesta yhteenliittymästä on vuoden 2019 

eduskuntavaalien alla julkaistu sananvapausjulistus, jonka allekirjoittivat joukko 

kansanedustajia ja ehdokkaita Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien listoilta. 

Julistuksen allekirjoittajat katsovat, että kansallismielisten isänmaanystävien ja 

konservatiivisten kristittyjen sananvapaus on Suomessa uhattuna. Huolena on, että jos 

vihapuhe kriminalisoidaan, maahanmuuttoa, islamia, sukupuolineutraalia avioliittoa tai 

translakia ei saa enää kritisoida.229 

Eurooppalaisen uusoikeiston ohella Ahvion ajattelu linkittyy Yhdysvaltoihin myös 

kansallismielisyyden teemoissa. Jiri Nieminen katsoo, että Ahvio pyrkii ohjelmallisesti 

tuomaan Yhdysvaltain kristillisen oikeiston teemoja suomalaiseen maaperään.230 Niemisen 

mukaan Ahvio hyödyntää tässä pyrkimyksessään Perussuomalaisten kasvaneen suosion 

avaamia mahdollisuuksia. Kansallismielisyyden näkökulmasta Ahvion kirjoituksissa olevat 

yhtymäkohdat Yhdysvaltain kristilliseen oikeistoon näkyvät kenties keskeisimmin siinä, että 

Ahvion ajattelussa viholliskuvan eri puoliskot ovat vastaavat kuin amerikkalaisella 

kristillisellä oikeistolla. Vihollisia ovat yhtäältä seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavat 

kirkolliset ja sekulaarit vasemmistolaiset liberaalit, joita pidetään uhkana perinteisille arvoille, 

toisaalta taas etenkin islamilaisista maista saapuvat maahanmuuttajat, joiden katsotaan 

uhkaavan suomalaisuutta. Uhkakuvat kietoutuvat toisiinsa, sillä vasemmisto suhtautuu 

maahanmuuttoon oikeistoa myönteisemmin.231 

Toinen keskeinen tekijä, joka yhdistää Ahvion ajattelun yhdysvaltalaiseen oikeistoon on 

suhtautuminen uutismediaan. Republikaanien luottamus journalisteihin on matalampaa kuin 

 
227 Ahvio 2018,183-185. 
228 Saarinen 2020, 349, 353. 
229 Rahkonen 2019. 
230 Nieminen 2016. 
231 Ks. esim. Ahvio 2013, 17–21 ja Ahvio 2018, 8–10; vrt. luku 2.1. s. 6–7. 
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demokraattien ja heidän luottamuksensa kohdistuu eri medioihin232; Ahvio puolestaan 

osoittaa epäluottamuksensa suomalaista mediaa kohtaan esittäessään, että ”valtamedia tarjoaa 

Suomessakin runsaasti valeinformaatiota ja luo asenteellista valetodellisuutta” etenkin 

pyrkiessään vastustamaan kansallismielisyyttä.233 Ahvio myös viittaa kirjoituksissaan 

yhdysvaltalaisiin oikeistokonservatiivisiin medioihin.234 

Jiri Nieminen arvioi vuonna 2016 julkaistussa artikkelissaan, että Ahvion poliittinen 

projekti suomalaisen kristillisen oikeiston luomiseksi ei näytä onnistuvan.235 Viidessä 

vuodessa populistis-nationalistisen oikeiston ja konservatiivisten kristittyjen välinen liitto 

kuitenkin vaikuttaa vahvistuneen, kuten Risto Saarinenkin toteaa.  

  

 
232 Ks. luku 2.1. s. 9. 
233 Ahvio 2018, 9. 
234 Mm. Vdare, FrontPage Magazine, Townhall ja The New American. Ks. Esim. Ahvio 17/2020 ja 29/2020. 
235 Nieminen 2016. 
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Yhteenveto 

Olen tässä maisterintutkielmassa selvittänyt, millainen on Patmos lähetyssäätiön 

tutkimusjohtajana toimivan Juha Ahvion käsitys klassisesta kristinuskosta, 

konservatiivisuudesta ja kansallismielisyydestä ja millaisia argumentteja hän esittää näiden 

käsitystensä tueksi. Samalla olen hahmotellut, miten Ahvion ajattelu suhteutuu laajempaan 

länsimaiseen kontekstiin, jossa viime vuosina konservatiivisten kristittyjen ja populistis-

nationalistisen poliittisen oikeiston välillä on tapahtunut merkittävää lähentymistä. 

Ahvio perustaa käsityksensä klassisesta kristinuskosta aristoteeliseen luonnollisuuden 

käsitteeseen ja luomisen teologiaan, jossa on vahvasti läsnä ajatus luonnonoikeudesta ja 

luonnollisista järjestyksistä. Raamattu eli erityinen ilmoitus ei ole ristiriidassa 

luonnonjärjestysten eli luonnollisen (yleisen) ilmoituksen kanssa, vaan ne täydentävät 

toisiaan. Keskeinen klassisen kristinuskon määrittäjä on raamatuntulkintatapa: Ahvion 

mukaan Raamattua on tulkittava historiallis-kieliopillisen menetelmän mukaisesti, ja 

Raamattua on kaikilta osin pidettävä erehtymättömänä ja virheettömänä. Tällainen 

tulkintatapa perustuu sanainspiraatio-oppiin, jonka mukaan Raamatun jokainen sana on 

jumalallisesti innoitettu. Ahvio pitää klassisen kristinuskon normatiivisena muotoiluna 

Apostolista uskontunnustusta sekä luterilaisia tunnustuskirjoja ja nojautuu lisäksi muun 

muassa Augustinukseen ja Tuomas Akvinolaiseen. Sanainspiraatio-opista poikkeavat 

raamatuntulkintatavat sekä klassisesta kristinuskosta eroavat teologiset suuntaukset kuten 

vapautuksen teologia ja liberaaliteologia edustavat Ahvion ajattelussa harhaoppisuutta, joka 

on hylännyt todellisen kristinuskon. 

Ahvion mukaan klassiseen kristinuskoon sitoutuminen johtaa väistämättä siihen, että 

tiettyjen maailmankatsomusten ja ideologioiden kannattaminen käy mahdottomaksi. Kristitty 

ei Ahvion mukaan voi kannattaa aatteita, jotka pyrkivät hierarkioiden ja rajojen 

hävittämiseen. Taustalla on Ahvion tulkinta luonnollisista järjestyksistä, jotka edustavat 

yleistä ilmoitusta ja ovat siksi erottamaton osa klassista kristinuskoa. Tästä syystä esimerkiksi 

tasa-arvoisen avioliiton kannattaminen ei tule kysymykseen, koska avioliittoinstituution 

muuttaminen on Ahvion mukaan luonnollisen järjestyksen sivuuttamista ja siten kapinointia 

itse Jumalaa vastaan. 

Konservatiivisuus on klassisen kristinuskon ohella ja siihen vahvasti linkittyen toinen 

Ahvion ajattelun keskeinen ulottuvuus. Sana konservatiivi juontuu latinan verbistä 

conservare, säilyttää (entisellään); Ahvio on konservatiivi sanan varsinaisessa merkityksessä, 

sillä hän katsoo säilyttävänsä apostoleista asti samanlaisena pysynyttä klassista kristinuskoa. 
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Ahvion ajattelussa klassinen kristinusko on itsessään konservatiivista, sillä hän katsoo sen 

säilyneen käytännössä muuttumattomana läpi historian, ja tuota säilyttämistä on jatkettava. 

Muuttumattomuus näyttää olevan Ahvion ajattelun taustalla oleva luovuttamaton arvo, jota ei 

tarvitse perustella. 

Ahvio katsoo, että klassisen kristinuskon luonnollinen liittolainen on 

arvokonservatiivinen kansalliskonservativismi. Dekalogin ensimmäiseen käskyyn on Ahvion 

mukaan sisäänkirjoitettuna se, että todellisuus on pohjimmiltaan patriarkaalisen hierarkkinen 

ja ilmentää Jumalan luomisjärjestyksiä. Näitä hierarkioita ja järjestyksiä ovat muun muassa 

heteronormatiivinen avioliitto ja sille perustuva perhe, binäärisesti ymmärretty sukupuoli sekä 

kansallisvaltiot rajoineen ja kulttuureineen. Luonnonoikeusajatteluun perustuvaan klassiseen 

kristinuskoon sitoutumisesta seuraa se, että luonnollisina pidettyjä järjestyksiä ja hierarkioita 

on konservatiivisesti vaalittava ja säilytettävä. 

Kristityn tulee Ahvion mukaan olla paitsi konservatiivinen, myös kansallismielinen. 

Tätä Ahvio perustelee vetoamalla siihen, että etnisesti, kielellisesti ja kulttuurisesti toisistaan 

eroavat kansakunnat ovat Jumalan säätämiä luomisjärjestyksiä, joiden vaaliminen on kristityn 

velvollisuus. Myös kansallisvaltion rajojen puolustaminen on näin kristityn velvollisuus. 

Ahvio nojautuu klassiseksi kutsumaansa nationalismin määritelmään, joka näkee kansat 

pysyviin etnisiin ja kulttuurisiin juuriin ja identiteetteihin perustuvina yhteisöinä, ei niinkään 

sosiaalisina konstruktioina. Sitoessaan kansan määritelmän voimakkaasti etnisyyteen ja 

painottaessaan kansallisten rajojen puolustamista Ahvio lähestyy määritelmällisesti 

etnonationalismia, vaikka ei sitä itse eksplisiittisesti tuokaan esille. 

Tutkielmassani osoitin, että Ahvion ajattelulla on yhteneväisyyksiä niin Yhdysvaltain 

kristillisen oikeiston, eurooppalaisen uusoikeiston kuin suomalaisen nationalistisen ja jopa 

äärioikeistolaisen liikehdinnän kanssa. Ahvion käsittelemät teemat vastaavat yhdysvaltalaista 

kristillistä oikeistoa, ja molempien viholliskuvan ytimessä on sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajava liberaali vasemmisto, jota syytetään myönteisestä 

suhtautumisesta islamiin. Ahvio sympatisoi avoimesti yhdysvaltalaisia evankelikaaleja ja 

kristillistä oikeistoa. USA:n vuoden 2020 presidentinvaalien aikaan hän kehotti suomalaisia 

kristittyjä liittymään esirukousrintamaan Trumpin uudelleenvalintansa puolesta. Etenkin 

sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä teemoissa näyttää myöskin siltä, että Ahvio ei voi 

jakaa toisenlaista maailmankuvaa edustavien kanssa edes perusfaktoja, ”basic facts”, aivan 

kuten eivät voi Yhdysvaltain republikaanit ja demokraatitkaan. Ahvio suhtautuu 

varauksellisesti valtavirran uutismedioihin ja syyttää niitä valeuutisten levittämisestä; hän 
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myös suoraan viittaa useisiin yhdysvaltalaisiin, oikeistokonservatiivisiksi profiloituviin 

medioihin. 

Ahvion ajattelussa on yhtymäkohtia myös eurooppalaiseen uusoikeistoon. Hän viittaa 

nimeltä mainiten ranskalaiseen uusoikeiston teoreetikkoon Renaud Camus’hun ja käyttää 

Camus’n lanseeraamaa kyseenalaisena pidettyä teoriaa väestönvaihdosta. Ahvio kannattaa 

myös Aito avioliitto -yhdistystä, jonka taustalla on ranskalaisten oikeistokonservatiivien ja 

katolisen kirkon yhteistyöstä syntynyt sukupuolineutraalia avioliittoa vastustava liike La 

Manif pour tous; hän myöskin pitää Viktor Orbánin ja muiden konservatiivisten poliitikkojen 

menestystä Euroopassa hyvänä asiana ja katsoo, että kyseessä on laajamittaisempi 

konservatiivinen vastaisku liberaalia ja globalisaatiomyönteistä vasemmistoa vastaan. 

Patmos lähetyssäätiön blogien yhteydessä todetaan, että kirjoittajat sitoutuvat 

Apostoliseen uskontunnustukseen mutta eivät muilta osin välttämättä edusta lähetyssäätiön 

näkemyksiä. Ahvionkaan ajattelua ei voi näin yleistää koskemaan voimistunutta 

konservatiivista kristillistä ja nationalistista liikehdintää kokonaisuudessaan. Se voidaan 

kuitenkin todeta, että Ahvio edustaa omalta osaltaan laajempaa ilmiötä, ja esimerkiksi Renaud 

Camus’hun ja yhdysvaltalaiseen kristilliseen oikeistoon viitatessaan myös vaikuttaa itse 

olevan hyvin tietoinen siitä.  

Ahvion kaltaisten kirjoittajien varsinaista vaikutusvaltaa on mahdotonta aukottomasti 

arvioida, ja on todettava, että monet konservatiiviset kristityt ovat Ahviota huomattavasti 

maltillisempia. On kuitenkin merkillepantavaa, että populistis-nationalistisen oikeiston kanssa 

lähentyneen konservatiivisen kristillisyyden piirissä on vaikuttajia, jotka ovat korkeasti 

kouluttautuneita. Yhdysvaltojen poliittinen polarisaatio ilmenee muun muassa siinä, että 

republikaanit ja demokraatit luottavat eri medioihin ja asiantuntijoihin. Voidaan kysyä, onko 

Suomessa ja Euroopassa etenemässä samanlainen kehityskulku, jossa konservatiivinen 

oikeisto pitää valtavirran tutkimusta ja mediaa vasemmiston ideologisoimana ja turvautuu 

siksi omiin asiantuntijoihinsa. Tällainen mediaympäristöjen eriytyminen ei palvele pitkällä 

tähtäimellä kenenkään etua, etenkin kun ilmastokriisin myötä olemme tilanteessa, jossa 

yhteistoimintaa yli kaikkien rajojen tarvitaan kenties enemmän kuin koskaan ennen. 

Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan kannalta kansallismielisen 

oikeistokonservatiivisuuden yhdistäminen kristinuskoon nostaa esiin kysymyksiä, jotka ovat 

relevantteja, vaikka ne eivät ainakaan toistaiseksi Suomessa koskisikaan kovin suurta 

ihmisjoukkoa. Ei ole samantekevää, millaista poliittista ja yhteiskunnallista toimintaa 

kristinuskolla pyritään perustelemaan. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen hengellinen 

hyvinvointi ja oikeudet kirkon tai muiden uskonnollisten yhteisöjen sisällä ovat niin ikään 
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tärkeitä eettisiä kysymyksiä. On varteenotettava huoli, jos ”gender-ideologian” vastustamisen 

varjolla näihin vähemmistöihin kohdistetaan hengellistä väkivaltaa ja heidän elintilaansa 

kavennetaan. Sateenkaari-ihmisten ja konservatiivisten kristittyjen välille ei ole mielekästä 

tehdä tiukkaa vastakkainasettelua, sillä on muistettava, että myös konservatiivisten 

uskonyhteisöjen sisällä on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.  

Jatkotutkimuksen aihe voisi edellä mainittujen lisäksi liittyä nationalismin ja 

konservatiivisen kristillisyyden välisiin tiivistyviin suhteisiin. Yhteinen viholliskuva — joka 

tässä tapauksessa muodostuu arvoliberaalista ja maahanmuuttomyönteisestä vasemmistosta 

sekä islamista — yhdistää ja mobilisoi ihmisiä, minkä vuoksi konservatiivisten uskonnollisten 

piirien ja maahanmuuttoa vastustavien tahojen ja jopa ääriliikkeiden välisiä suhteita voisi olla 

syytä tutkia tarkemmin. 
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