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Kultti
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto  

median moniäänisyyden puolesta jo vuodesta 1991.

Onko Venäjällä tilaa taiteelle?  
Millaista on islantilainen dekkarikirjallisuus?  

Är pollinering livsviktigt? Säilyykö elokuvahistoria? 

Psykoterapian olemus. Eläkeläisten tilanne Ukrainassa. 
Koskettamisen rajat ja normit. Metsien ja linnuston  

rikkaus Suomessa. Immunologisten lääkkeiden hyöty.  
Analyyseja ulkopolitiikasta.

Näistä aiheista ja paljon muusta voit lukea  
Kultin lähes 200 erilaisesta jäsenlehdestä.

Tutustu lehtiin ja tilaa 
WWW.KULTTILEHDET.FI

KORONA-AIKANAKIN PARAS TAPA TUKEA KULTTUURI-,  
MIELIPIDE- JA TIEDELEHTIÄ ON LUKEA JA TILATA NIITÄ. 
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Ylivoimainen enemmistö ihmisistä, jotka tappavat aseelli-
sessa konfliktissa toisen ihmisen, on miehiä. Samoin kon-
flikteissa kuolevista sotilaista merkittävä enemmistö on 
miehiä. Myös siviilihenkilöihin kohdistuu maailmassa väki-
valtaa. Tilastot kertovat, että kaikista yleisimmän väkivallan 
muodon kohteeksi joutuvat naiset, tytöt ja ei-binääriset, 
joihin kohdistuu sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa sekä 
rauhan että sodan aikana. Tämänkin väkivallan tekijät ovat 
pääasiassa miehiä. Miksi näin on? 

Tähän kysymykseen pyrkii vastaamaan käsilläsi oleva An-
timilitaristin vuoden toinen, Miehet-teemainen numero. 

Uppsalan yliopiston tutkimuksessa on todettu, että mie-
het, jotka identifioituvat ajatuksiin miehisestä kovuudes-
ta, ja jotka uskovat, että miehen täytyy vastata uhkauksiin 
ja väkivaltaan samoin keinoin säilyttääkseen asemansa yh-
teiskunnassa, ovat muita miehiä alttiimpia poliittiseen vä-
kivaltaan. Tällaiset kovan ja väkivaltaisenkin miehisyyden 
ajatukset kuuluvat patriarkaalisiin arvoihin sekä niin sanot-
tuun kunnian kulttuuriin. Kaikki miehet eivät yhtä paljon 
jaa näitä arvoja. Siksi saattaa olla hyvä tarkastella biologisen 

sukupuolen ohella maskuliinisuuteen liitettyjä piirteitä. 
Tutkimuksessa maskuliiniset arvot, yhdistyessään kunnian 
kulttuuriin, lisäävät monenlaisen väkivallan toteuttamisen 
riskiä.

Mitä asialle voitaisiin tehdä? Tässä kysymyksessä lähdim-
me hakemaan vastauksia poikien ja miesten lukutaidon 
edistämisessä palkitulta Aleksis Salusjärveltä, joka haas-
tattelussaan puhuu tunteiden sanallistamisen tärkeydes-
tä (s. 20). Suomalainen mieshän ei stereotypian mukaan 
puhu, mutta tämän väitteen todistavat vääräksi tässä leh-
dessä kuultavat erinomaiset puheenvuorot. Miehiin ja poi-
kiin kohdistuu myös kulttuurisia odotuksia, jotka normali-
soivat väkivallan käyttöä. Kulttuurin ja miehisen väkivallan 
kytköksestä saamme lukea Tuomas Hallamaan artikkelista 
Miehet, maskuliinisuus ja väkivalta (s. 25).

Miesten globaalilla dominanssilla on konkreettisia seu-
rauksia. Esimerkiksi Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhan-
neuvotteluissa on nähty äärimmäisen vähän naisia. Vain 
kaksi Ukrainan neuvottelijaa on ollut ei-miehiä. Venäjän 
neuvottelijoissa ei ole ollut lainkaan naisedustajia. ETYJ:n 

Keppihevosilla 
kohti lempeämpää 

miehuutta
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taholta rauhanvälittäjissä on ollut niin ikään kaksi naisvä-
littäjää, loput miehiä. Lehtikuvassa Erdoganin järjestämistä 
neuvotteluista Istanbulissa 30.3.2022 voimme nähdä pöy-
dän äärellä istumassa klassisen all-male-panelin.

Tilastot kuitenkin osoittavat, että naisten osallistuminen 
rauhanneuvotteluihin lisää vähintään kaksi vuotta kestävän 
sopimuksen syntymisen todennäköisyyttä noin 20 prosent-
tia, ja kasvattaa jopa 35 prosenttia vähintään 15 vuotta kes-
tävän rauhansopimuksen todennäköisyyttä. Eivätkö miehet 
osaa solmia rauhansopimusta?

Aihe on lopulta hyvin laaja ja monimutkainen, ja siksi 
onkin hyvä, että sitä tutkii tieteellisesti kriittinen miestut-
kimus osana sukupuolentutkimusta. Tiedämme, että biolo-
gia ei voi yksin selittää miesten väkivaltaisuutta, koska esi-
merkiksi matrilineaarisissa yhteisöissä, eli yhteisöissä, joissa 
sukulinja määritellään äidin mukaan, miehet kohdistavat 
vähemmän väkivaltaa puolisoitaan kohtaan. Toisin sanoen 
kulttuuri vaikuttaa miesten väkivaltaisuuteen. Tätä kirjoit-
taessa katseeni kääntyykin kulttuurisiin odotuksiin, joita 
miehiin yhä kohdistetaan. Poikalapsille ei opeteta itsehil-
lintää ja tunnetaitoja yhtä usein kuin tyttölapsille, vaan im-
pulsiivisuudesta saatetaan jopa palkita. Lopulta viimeistään 
armeijakokemus sementoi monille väkivallan normalisoin-
nin. Lopputuloksena on miehisyys, joka ei kannusta sovit-
teluun vaan valloittamiseen. Rauhanneuvotteluihin miehi-
nen kunnia näyttää soveltuvan huonosti.

Joskus miehelle voi olla vaikea huomata, mitä masku-
liinisuuden vaatimus arkisessa elämässä tarkoittaa. Osallis-
tuin itse hiljattain ensimmäistä kertaa viime vuosina suosio-
taan kasvattaneisiin keppihevoskisoihin, ja havaitsin lajissa 
useitakin piirteitä, jotka tuntuivat olevan merkittävässä ris-
tiriidassa perinteisten, mieheyteen kohdistuvien odotusten 
tai vaatimusten kanssa. Kokemukseni perusteella suositte-
len kaikille miehille kepposhevoskisoihin osallistumista. 
Aluksi voi hävettää ja nolottaa, mutta sitten sen huomaa – 
mitään pahaa ei tapahdukaan, ja saattaapa alkaa naurattaa-
kin. Lopulta koko juttu alkaa tuntua oikeastaan aika oudol-
ta: miksi pojat ja miehet eivät saisi leikkiä keppihevosilla?

Näitä ajatuksia pohtien toivotan kaikille erinomaista ja ren-
touttavaa kesää!

Kasper Kotisaari
päätoimittaja
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Taiteilija Sasha Skochilenko pidätettiin syytettynä Venäjän 
armeijaa koskevan valheellisen tiedon levittämisestä. Ta-
paus on ensimmäinen Pietarissa. 

Skochilenko korvasi supermarketin hintalaput tiedol-
la siviiliuhreista ja Mariupolin teatterin pommituksesta. 
Teatterin pommituksissa kuoli viranomaislähteiden mu-
kaan arviolta 300 siviiliä. Venäjän hallinto kiistää syyllis-
tyneensä joukkomurhiin ja syyttää asiasta Ukrainan jouk-
koja.

Taiteilija Sasha Skochilenkoa 
uhkaa kymmenen vuoden 
vankeustuomio sodanvastaisen 
tiedon levittämisestä Venäjällä

Skochilenko tunnetaan mielenterveystyötä käsitelleis-
tä teoksistaan ”The Book of Depression” ja ”Nobody Ever 
Loved Me”. Hän on myös toiminut teoksen ” The Bipolar 
Disorder” kuvittajana. Tämän lisäksi Skochilenko on sä-
veltänyt musiikkia ja puhunut aktiivisesti rauhan puolesta.

Euroopan aseistakieltäytyjien yhteistyöjärjestö EBCO:n 
sivulta löytyy linkki Skochilenkon tueksi perustettuun Te-
legram-ryhmään. Lisäksi hänen vapauttamisensa puolesta 
on vireillä adressi, jonka nimienkeruu on edelleen auki.

U U T I S E T
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Suomi YK:n ihmisoikeusneuvoston 
määräaikaistarkastelussa
Suomen neljäs yleismaailmallinen 
määräaikaistarkastelu (UPR-tarkaste-
lu) YK:n ihmisoikeusneuvostossa to-
teutuu vuoden 2022 aikana. Kyseessä 
on valtioiden välinen vertaistarkaste-
lu, jonka avulla neuvosto tarkkailee 
säännöllisesti kaikkien YK:n jäsenval-
tioiden ihmisoikeustilannetta. Ihmis-
oikeusneuvosto koostuu vaihtuvista jä-
senvaltioista. Myös Suomi on kuluvalla 
kaudella neuvoston jäsenvaltio.

Suomen edellisessä määräaikaistar-
kastelussa vuonna 2017 aseistakieltäy-
tyjienkin asema nousi esille. Neuvoston 
jäsenvaltiona tuolloin olleen Uruguayn 
aloitteesta neuvosto kehotti Suomea va-
pauttamaan vangitut aseistakieltäytyjät, 
huolehtimaan ettei siviilipalvelus ole 
luonteeltaan ja kestoltaan rangaistuk-
senomainen, sekä varmistamaan, että 
siviilipalvelus pysyy siviililuonteisena.

Vuonna 2021 ihmisoikeuskomitea, 
toinen asiantuntijajäsenistä koostuva 
YK:n ihmisoikeuselin, kiinnitti huomio-
ta samoihin ongelmiin. Komitea myös 
esitti huolensa siitä, että Suomi oli vas-
toin sen aiempaa kehotusta poistanut 
Jehovan todistajien vapautuksen palve-
luksesta, eikä ollut laajentanut sitä mui-
hin aseistakieltäytyjäryhmiin. Lisäksi 
komitea kehotti Suomea lisäämään tie-
dotusta aseistakieltäytymisoikeudesta ja 
asepalveluksen suorittamisen vaihtoeh-
doista.

Aseistakieltäytyjäliitto on lähettänyt 
ihmisoikeusneuvostolle oman raport-
tinsa Suomen aseistakieltäytyjien ih-
misoikeustilanteesta. Raportti julkais-
tiin 31.3.2022 ja on luettavissa AKL:n 
verkkosivuilla. Kesäkuussa liitto antaa 
lausuntonsa Suomen valtion raporttiin 
ihmisoikeusneuvostolle, ja syyskuussa 

liiton edustajat tapaavat Genevessä 
määräaikaistarkastelusta vastaavan ih-
misoikeusneuvoston työryhmän. 

Suomen varsinainen määräaikais-
tarkastelu tehdään UPR-työryhmän is-
tunnossa 7.-18.11.2022. Tämän jälkeen 
työryhmässä hyväksytyt suositukset siir-
tyvät vielä ihmisoikeusneuvoston sään-
tömääräisen istunnon hyväksyttäväksi. 
Aseistakieltäytyjäliitto pyrkii tiedotta-
maan aseistakieltäytymistä koskevista 
suosituksista pikimmiten, kunhan ne 
tulevat julkisiksi.

K
U

V
A

: 
JE

A
N

-M
A

R
C

 F
E

R
R

É
 /

 U
N

 P
H

O
T

O
.

Y K : N  I H M I S O I K E U S N E U V O S T O N  K O K O U S



8

European Bureau for Conscientious Objection -järjestö 
(EBCO) julkaisi 30.3.2022 vuosiraportin aseistakieltäyty-
misestä Euroopassa vuonna 2021. Raportti käsittelee ti-
lannetta Euroopan neuvoston jäsenmaissa. Mukana ra-
portissa on myös neuvostosta 15.3.2022 eronnut Venäjä.

”EBCO:n vuosiraportista käy ilmi, ettei Eurooppa ollut 
turvallinen paikka vuonna 2021 monille aseistakieltäytyjil-
le. Useissa maissa aseistakieltäytyjiä asetettiin syytteeseen, ja 
he kohtasivat pidätyksiä, sotilastuomioistuinten oikeuden-
käyntejä, vankeusrangaistuksia, sakkoja, pelottelua, hyök-
käyksiä, tappouhkauksia ja syrjintää. Näihin maihin kuulu-
vat Turkki, joka on ainoa Euroopan neuvoston jäsenvaltio, 
joka ei ole vielä tunnustanut oikeutta aseistakieltäytymi-
seen, Turkin miehittämä Kyproksen pohjoisosa, joka kut-
suu itseään ‘Pohjois-Kyproksen turkkilaiseksi tasavallaksi’, 

Azerbaidžan, jossa ei vieläkään ole siviilipalveluslakia, Ar-
menia, Venäjä, Ukraina, Kreikka, Kyproksen tasavalta, 
Georgia, Suomi, Itävalta, Sveitsi, Viro, Liettua ja Valko-Ve-
näjä”, EBCO:n puheenjohtaja Alexia Tsouni listaa. 

EBCO:n mukaan ihmisoikeus aseistakieltäytymiseen ei 
ollut korkealla eurooppalaisella asialistalla vuonna 2021, 
vaikka asevelvollisuus on edelleen jossain muodossa voi-
massa 18 Euroopan neuvoston jäsenvaltiossa. Nämä valtiot 
ovat Armenia, Itävalta, Azerbaidžan, Kypros, Tanska, Viro, 
Suomi, Georgia (otettu uudelleen käyttöön vuonna 2017), 
Kreikka, Liettua (otettu uudelleen käyttöön 2015), Moldo-
va, Norja, Venäjä, Ruotsi (otettu uudelleen käyttöön vuon-
na 2018), Sveitsi, Turkki, Ukraina (otettu uudelleen käyt-
töön vuonna 2014) ja Valko-Venäjä (Euroopan neuvoston 
ehdokasmaa). 

EBCO:n vuosiraportti: 
Aseistakieltäytyjät uhattuina 
useassa Euroopan maassa
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19-vuotias israelilainen aseistakieltäytyjä 
kolmannen kerran vankeuteen
19-vuotias israelilainen aseistakieltäytyjä nimeltä Yoav 
ilmoitti 10.5.2022 jo kolmannen kerran kieltäytyvänsä 
aseista, mistä syystä hänet vietiin sotilasvankilaan.

“Uskon ajatukseen väkivallattomuudesta. Meidän tuli-
si auttaa, ei vahingoittaa toisiamme, ja ojentaa kätemme 
heille, jotka sitä tarvitsevat”, Yoav kertoo israelilaisia aseista-
kieltäytyjiä auttavan Refuser Solidarity Networkin sivuilla jul-
kaistussa kirjeessä. “Ikävä kyllä Israelissa palestiinalaisten 
sorto on osana jokapäiväistä elämää. Kieltäydyn tukemas-
ta hallinnon ja armeijan ajamaa sortopolitiikkaa, ja näen 

aseistakieltäytymisen erinomaisena mahdollisuutena il-
maista erimielisyyteni näitä epäkohtia vastaan.”

Yoav kieltäytyi ensimmäisen kerran asepalveluksesta kut-
suntatilaisuudessaan viime vuoden joulukuussa. Tämän jäl-
keen häntä pidettiin pidätettynä yhden päivän ajan ja pääs-
tettiin sitten vapaaksi odottamaan asiansa käsittelyä vakau-
muksentutkintalautakunnassa. Lautakunta tarjosi hänelle 
mahdollisuutta suorittaa palveluksensa aseettomasti. 

“Kieltäydyin, koska en halua tukea sotaa, tein sen sitten 
aseen kanssa tai ilman. Päätöstäni seurasi uusi kahdeksan 
päivän vankeusjakso, kolmas tuomio odottaa minua huo-
menna”, Yoav kertoo 9.5. julkaistussa kirjeessään.

Israelilaisia aseistakieltäytyjiä ja Yoavia voi tukea kirjoitta-
malla kirjeen Refuser Solidarity Networkin sivujen kautta. 

Samaan aikaan aseistakieltäytymisen vuoksi pakenevien 
oikeus kansainväliseen suojeluun ei aina toteudu kuten pi-
täisi. Kuitenkin myös päinvastaisia esimerkkejä on: Turkin 
Kurdistanista lähteneen Beran Mehmet Isçin turvapaikka-
hakemus hyväksyttiin Saksassa syyskuussa 2021, ja hänelle 
myönnettiin pakolaisstatus. 

Huolestuttava määrä Euroopan valtioita jatkoi alle 
18-vuotiaiden värväystä asevoimiin, vaikka lapsen oikeuk-
sia koskevan yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja lasten 
osallistumisesta aseellisiin konflikteihin kannustaa valtioita 
lopettamaan tämän. Raportin mukaan osa valtioista myös 

rikkoi pöytäkirjan asettamia ehdottomia kieltoja määrää-
mällä alaikäisiä aktiiviseen aseelliseen palvelukseen tai sal-
limalla varussotilaiden aloittaa palveluksen ennen 18-vuoti-
ssyntymäpäiväänsä.

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyksen suuren 
merkityksen vuoksi vuosiraportti sisältää poikkeuksellises-
ti myös tietoa vuonna 2022 alkaneen sodan vaikutuksista 
aseistakieltäytymisoikeuteen sotaa käyvissä maissa. Raportti 
on kokonaisuudessaan luettavissa EBCO:n verkkosivuilta.
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Kansainvälistä aseistakieltäytyjäpäivää 
vietettiin 15.5. Tänä vuonna päivän 
teemana oli aseistakieltäytyjien asema 
Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrai-
nassa. Kansainväliset rauhanjärjestöt 
jakoivat tietoa näissä maissa toimivista 
aseistakieltäytyjäliikkeistä ja kaikkien 
sotaan osallisten kansojen parissa har-
joitetusta väkivallattomasta vastarin-
nasta Venäjän hyökkäystä vastaan.

Suomessa samalle päivälle sattui val-
tioneuvoston ilmoitus siitä, että Suomi 
aikoo hakea Naton jäsenyyttä. Aseista-
kieltäytyjäliitto järjesti yhdessä useiden 
muiden kansalaisjärjestöjen kanssa 
useita satoja osallistujia keränneen Ei 
Natolle, kyllä rauhalle -mielenosoituk-
sen, joka marssi Senaatintorilta edus-
kuntatalon eteen.

Samana iltana Tampereen Vasta-
virta-klubilla järjestettiin AKL:n tuki-
keikka, jossa esiintyivät Anthrax Fields, 
Myrkytys sekä Undefined Chaos.

Aseistakieltäytyjäpäivänä
osoitettiin mieltä ja juhlittiin

Aku Kervisen ollessa isyysvapaalla 
järjestökoordinaattorin tehtävistä ke-
säkuusta aina elokuun loppuun saak-
ka, hänen sijaisekseen nousee Jyry 
Virtanen, liiton aktiivi ja entinen pu-
heenjohtaja.

”Aiempaa kokemusta minulta löy-
tyy Asepalvelus 2020 -kampanjasta ja 
erinäisten edustus- ja luennointitehtä-
vien hoidosta. Kauluspaitapasifistinen 
punnerrukseni saa näin luontaista jat-
koa.” Virtanen tuumailee. 

Oman siviilipalveluksensa Virtanen 
suoritti Plan Internationalin toimistol-
la Helsingissä. Liiton ja hallituksen jä-
seneksi hän liittyi vuonna 2018. 

”Luotto on kivenkova”, Kervinen 
toteaa.

Uutisia työrintamalta
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Connection e.V., ProAsyl ja muut: 
Saksasta turvapaikka Ukrainan 
sodasta kieltäytyville!

Laaja kansalaisjärjestöjen verkosto vetoaa Saksan parla-
menttiin vaatien liittopäiviä ja Saksan hallitusta myöntä-
mään kansainvälistä suojelua sekä turvapaikan venäläisille, 
valkovenäläisille sekä ukrainalaisille aseistakieltäytyjille ja 
sotilaskarkureille. Saksan ja kaikkien muiden EU-maiden 
on otettava vastaan nämä sotaa pakenevat ihmiset ilman 
byrokratiaa ja annettava heille pysyvä oleskeluoikeus. On 
myös varmistettava, että oikeus aseistakieltäytymiseen tun-
nustetaan ihmisoikeutena. 

”Tavoitteemme on varmistaa, että aseistakieltäytyjille ja 
karkureille Ukrainan sodasta myönnetään mutkattomasti 
suojelua ja turvapaikka”, lukee liittopäivien jäsenille osoi-
tetussa kirjeessä, jota tukevat aseistakieltäytyjien tukijär-
jestö Connection e.V., ihmisoikeusjärjestö PRO ASYL ja 
noin 40 muuta rauhan-, ihmisoikeus- ja pakolaisjärjestöä 
eri puolilta Saksaa. Järjestöt kehottavat liittopäivien jäse-
niä hyväksymään esityksen, jos mahdollista, useiden ryh-
mien yhteisenä, sekä valtuuttamaan hallituksen edistä-
mään asiaa. Valitettavasti kirjeen esitystä ei kuitenkaan ole 
toistaiseksi toteutettu.

VENÄLÄISET JA VALKOVENÄLÄISET SOTILASKARKURIT

Tällä hetkellä venäläisten ja valkovenäläisten sotilaskarku-
reiden ja aseistakieltäytyjien on Saksassa käytävä läpi turva-
paikkamenettely, jonka tulos epävarma. Tämä johtuu siitä, 
että liittovaltion siirtolais- ja pakolaisviraston (BAMF) ja 
tuomioistuinten käytännön mukaan aseistakieltäytymisen 
vuoksi syytetyksi joutuminen ja sotilaskarkuruus eivät au-
tomaattisesti ole turvapaikkaperusteita Saksassa. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuitenkin selkeäs-
ti kansainvälisen oikeuden vastainen, ja Valko-Venäjä on 
asettunut sen tueksi. Siksi EU:n kansainvälisen suojelun 
direktiivin (2011/95/EU) 9 artikla koskee venäläisiä ja 
valkovenäläisiä sotilaita, jotka ovat kieltäytyneet tai karan-
neet asepalveluksesta ja siten mahdollisesti välttäneet jou-
tumasta sotaan Ukrainassa. Kyseisen direktiivin mukaista 
suojelua tulisi myöntää niille, jotka rangaistuksen uhalla 
välttelevät kansainvälisen oikeuden vastaisia sotia tai mui-
ta toimenpiteitä (9 artiklan kohta 2e). 

Oikeus ei kuitenkaan tällä hetkellä toteudu käytän-
nössä: Aiemmat direktiivin kyseiseen kohtaan perustuvat 
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Kuinka tukea Venäjän 
sodanvastustajia ja riippumatonta 
kansalaisyhteiskuntaa?
Vaikka niin ihmisoikeuspuolustajien kuin riippumattomien 
medioidenkin toiminta on pitkälti tukahdutettu Venäjällä, 
jatkavat ne mahdollisuuksiensa mukaan yhä toimintaansa. 
Nettisivujen blokkaamisen jälkeen monet ryhmät ja mediat 
toimivat pääasiassa sosiaalisen median alustoilla kuten Te-
legramissa. Nettisensuuria osataan myös kiertää laajasti Ve-
näjällä käyttämällä VPN:ää.

Tähän artikkeliin on koottu tapoja tukea Venäjän so-
danvastustajia ja kansalaisyhteiskuntaa laajemminkin. 
Unohdimmeko listalta jotain? Ole sähköpostitse yhteydes-
sä Aseistakieltäytyjäliiton toimistoon (toimisto@akl-web.
fi) ja ehdota lisäystä, jonka voimme julkaista verkkosivuil-
lamme.

1. Pidä yhteyttä tavallisiin venäläisiin
Onko sinulla tuttuja Venäjällä? Ole heihin yhteydessä ja 

keskustele Venäjän aloittamasta sodasta Ukrainassa ja po-
liittisesta vainosta Venäjällä. Osoita osaltasi, että tavalliset 
ihmiset lännessä ja Venäjällä eivät ole vihollisia keskenään, 
vaan yhteinen vihollinen on Putin.

Maaliskuun alussa tehdyn luotettavaksi arvioidun 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi vuonna 2011 
aseistakieltäytymisen olevan ihmisoikeus. Oikeus on pan-
tava täytäntöön kaikissa maissa myös sodan aikana. Sopi-
musvaltioiden on suojeltava niitä, jotka kieltäytyvät aseista 
vakaumuksellisesta syistä ja kohtaavat sen vuoksi vainoa. 

Kaikilla ukrainalaisilla pakolaisilla on toistaiseksi mah-
dollisuus jäädä Saksaan ainakin vuodeksi Eurooppa-neu-
voston tilapäistä suojelua koskevan päätöksen mukaises-
ti. ”Aseistakieltäytyjien osalta on kuitenkin pidettävä mie-
lessä, että tämän asetuksen voimassaolon päättyessä tulee 
ajankohtaiseksi kysymys siitä, uhkaisiko Ukrainaan mah-
dollisesti palaavia aseistakieltäytyjiä syyte oikeudessa”, jär-
jestöjen yhteisvetoomuksessa muistutetaan. 

Järjestöt huomauttavat myös, että viime vuosina useita 
satoja aseistakieltäytyjiä eri puolilta Ukrainaa on saapunut 
Saksaan etsimään suojaa, mutta turvapaikkamenettelyssä 
enemmistö hakemuksista on hylätty.

turvapaikkamenettelyt ovat osoittaneet, että Saksan viran-
omaiset ja tuomioistuimet asettavat edellytetyille todisteil-
le erittäin korkeat vaatimukset, joita monet hakijat eivät 
pysty täyttämään. Näin ollen heitä uhkaa hakemuksen hyl-
kääminen ja luovutus takaisin sotaa käyvään maahan.

IHMISOIKEUSSOPIMUSTEN VASTAINEN MAASTAPOIS-
TUMISKIELTO 

Ukrainassa aseistakieltäytyjän statuksen voivat saada vain 
tiettyjen uskonnollisten yhteisöjen kuten Jehovan todista-
jien jäsenet. Henkilöiltä, jotka eivät kuulu mihinkään vaa-
dittuun uskonnolliseen yhteisöön, evätään mahdollisuus 
siviilipalvelukseen. Reserviläisillä ja sotilailla ei myöskään 
ole mahdollisuutta kieltäytyä aseista. Lisäksi nykyinen 
18–60-vuotiaiden miesten maastapoistumiskielto on risti-
riidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen neljännen pöy-
täkirjan kanssa, jossa todetaan: ”Jokainen on vapaa lähte-
mään mistä tahansa maasta, myös omastaan”.
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kyselytutkimuksen perusteella valtaosa venäläisistä tukee 
sotilasoperaatiota Ukrainassa. Nuorten keskuudessa suu-
rempi osa kuitenkin vastustaa sotaa kuin tukee sitä. Ve-
näjällä on estetty riippumattoman median toiminta ja val-
taosa kansasta saa tietonsa television kautta, joka toistaa 
ainoastaan valtion virallista propagandaa. Sen perusteella 
Venäjä on aloittanut “erikoisoperaation” Ukrainassa, jos-
sa se pelastaa siviilejä fasistien kynsistä ja suojelee omia 
rajojaan lännen hyökkäysvalmisteluilta. Monet venäläiset 
eivät tiedä tai usko siihen, mitä Ukrainassa todella tapah-
tuu. Nuoret saavat tietonsa yleensä useammista lähteistä, 
ja heillä on mahdollisuuksia löytää vaihtoehtoista tietoa.

Mikäli tuttavasi vaikuttaa uskovan Venäjän propagan-
daa sodan tapahtumista voit koettaa kertoa hänelle mitä 
siellä todella tapahtuu: kuinka Venäjä aloitti hyökkäysso-
dan suvereenia valtiota kohtaan, kuinka miljoonat ukrai-
nalaiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan, kuinka 
tuhannet siviilit ovat kuolleet Venäjän sotatoimien seu-
rauksena, kuinka siviilikohteita on tuhottu, ja kuinka 
Ukrainan hallinto ei ole fasistinen vaan demokraattises-
ti vaaleilla valittu. Voit jakaa linkkejä alempana lueteltui-
hin venäjänkielisiin riippumattomiin medioihin tai vaik-
ka YLE:n tai Helsingin Sanomien venäjänkielisiin uutisiin. 
Voit myös opastaa nettisensuurin kiertämisessä. Ole ra-
kentava keskustelija, älä provosoidu tai provosoi turhaan, 
mutta pysy tosiasioissa.

2. Vaadi vainon kohteeksi joutuvien sodanvastustajien ja 
sotilaskarkureiden suojelua 

Allekirjoita ja jaa Russian Deserters Welcome -adressi, jossa 
vaaditaan suojelun antamista venäläisille sotilaskarkureille 
ja seuraa kampanjaa Instagramissa.

Venäjällä tuli voimaan maaliskuussa lakimuutos, jon-
ka perusteella “väärän tiedon” levittämisestä “Venäjän 
erikoisoperaatiosta” voidaan tuomita 10-15 vuoden tuo-
mioihin. Oikeusjuttuja on aloitettu tämän perusteella jo 
ainakin kymmenisen kappaletta. Venäjän “operaation” 
vastustamisesta tai mustamaalaamisesta tai sanktioiden 
vaatimisesta Venäjälle voidaan tuomita kolmen vuoden 
vankeuteen. Sotaa ei saa kutsua sodaksi tai hyökkäykseksi. 
Venäjän hyökkäyksen jälkeisissä sodanvastaisissa mielen-
osoituksissa on pidätetty yli 15 000 ihmistä, joita on muun 
muassa pahoinpidelty ja uhkailtu.

Venäjällä on käytössä asevelvollisuus, jonka nojalla 
18-27-vuotiaat miehet ovat velvoitettuja suorittamaan 12 
kuukauden asepalveluksen. Varusmiehiä on pakotettu so-
pimussotilaiksi ja lähetetty sotaan Ukrainaan. Uudet pal-
veluserät aloittavat aloittivat 1.4.2022, ja varusmiesten riski 
joutua 

hyökkäyssotaan on todellinen. Myös sodassa antautuvi-
lle venäläissotilaille tulee tarjota turvaa kansainvälisten ih-
misoikeussitoumusten nojalla.

Monille venäläisille on tullut siis tarve paeta maasta 
vainon tai edessä olevan asepalveluksen takia. Suomen ja 
EU:n tulee tarjota heille turvaa. Vaadi hallitusta ja kan-
sanedustajia varmistamaan tällaisten henkilöiden suojelu. 
Vaihtoehtoina voi olla esimerkiksi turvapaikkojen lisäksi 

tilapäinen suojelu sekä humanitaaristen viisumien myön-
täminen. Lähetä viestejä sisäministerille ja kansanedusta-
jille. Ole yhteydessä europarlamentaarikkoihin ja vaadi 
EU:lta yhteistä toimintaa asiassa. Edistä asiaa järjestöjen 
tai puolueiden suuntaan, kirjoita lehteen ja sosiaaliseen 
mediaan.

 
3. Rahallinen tukeminen

Rahan siirtäminen venäläisille tileille ei onnistu tällä 
hetkellä pakotteiden takia, sekä Visan, Mastercardin ja Pay-
Palin kaltaisten toimijoiden jäädytettyä maksuliikenteen 
Venäjän ja muiden maiden välillä. Tapoja lahjoittaa on silti 
olemassa!

Tässä muutama hyvä kohde:
OVD-Info kerää tietoa kiinniotetuista mielenosoitta-

jista, antaa heille neuvontaa sekä välittää oikeusapua. Jär-
jestölle on mahdollista lahjoittaa GlobalGiving-rahaston 
kautta pankkitililtä tai kryptovaluuttana. GlobalGiving ti-
littää normaalioloissa kuukausittain kerääntyneen lahjoi-
tussumman OVD-Infolle. Tällä hetkellä tilitystä ei voida 
tehdä, mutta GlobalGiving yrittää löytää ratkaisun rahan 
siirtämiseen. Nyt annetut lahjoitukset kuitenkin kerään-
tyvät ja päätyvät tulevaisuudessa järjestölle. OVD-Infosta 
kerrotaan, että tämä ei oikeastaan ole huono uutinen, sil-
lä kerääntyneille rahoille on tulevaisuudessa vielä enem-
män tarvetta ruplan kurssin voimakkaan vaihtelun vuoksi. 
Kryptovaluuttalahjoitus tulee saman tien perille kohteel-
le. Se on myös ainoa tapa, joka ei ole riippuvainen ruplan 
kurssivaihtelusta tai pankkijärjestelmän sanktioista. Mo-
lemmat tavat ovat turvallisia ja laillisia.

Memorial on Venäjän vanhin ihmisoikeusjärjestö. Se 
edistää ihmisoikeuksia nyky-Venäjällä sekä tutkii Neuvos-
toliitossa tapahtuneita ihmisoikeusrikkomuksia. Venäjän 
korkeimman oikeuden päätös lakkauttaa Memorial tuli 
lainvoimaiseksi helmikuussa 2022. Memorialin työtä jat-
ketaan kuitenkin monien projektien osalta muiden järjes-
töjen toimesta. Rahaa voi lahjoittaa edelleen Memorialin 
Ranskan haarakonttorin kautta, josta se suunnataan näi-
hin projekteihin. Lahjoituksen voi tehdä PayPalissa, tili-
siirtona tai HelloAsso-palvelun kautta.

Feminist Anti-War Resistance -liike organisoi sodan-
vastaista agitaatiota ja tiedottaa siitä Venäjällä. Liike ottaa 
lahjoituksia vastaan sekä kryptovaluutoilla että ulkomais-
ten yhteistyökumppaniensa kautta myös muutoin. Lahjoi-
tuksia käytetään ennen kaikkea sodanvastaista lakkoilua 
edistävään AntiJob-projektiin, eli esitteiden painamiseen, 
ruokatarjoiluihin lakkoilijoille sekä sodanvastaisen toi-
minnan takia irtisanottujen työntekijöiden rahalliseen tu-
kemiseen. Liikkeseen kannattaa olla suoraan yhteydessä 
rahallisesta tukemisesta.

Latviaan toimituksensa siirtämään joutuneen riippu-
mattoman median Meduzan sivut estettiin Venäjällä maa-
liskuussa. Sivuston tulot koostuivat aiemmin 90 prosentti-
sesti venäläisten lahjoituksista, mutta nyt rajat ylittävä ra-
haliikenne on estetty ja lahjoituksia toivotaan kansainvä-
lisiltä lukijoilta. Meduza julkaisee riippumattomia uutisia 
Venäjältä sekä venäjäksi että englanniksi. Rahaa voi lah-
joittaa monilla tavoin.
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Myös Aleksej Navalnyin korruptionvastaista FBK-järjes-
töä voi tukea. Venäjällä kielletty järjestö on rekisteröity Yh-
dysvaltoihin.

4. Seuraa ja jaa tietoa Venäjän aktivistien toiminnasta
Venäjänkielisiä nettisivuja voi kääntää muille kielille mo-

nien selainlaajennusten sekä suoraan selaimessa toimivan 
Google Translate Web -automaattikääntäjän avulla. Tekstien 
copy-paste-tyyliseen kääntämiseen toimii hyvin myös esi-
merkiksi DeepL Translate -sivu.

Aseistakieltäytyjille neuvontaa antavia ryhmiä:

• Pietarin sotilaiden äidit keräsi tietoa armeijassa tapah-
tuvista rikkomuksista, mutta vuonna 2021 voimaan tul-
lut lakimuutos estää tällaisten tietojen julkaisun. Nyt 
järjestö keskittyy antamaan yksinomaan suoraa neu-
vontaa asevelvollisille ja näiden läheisille asevelvollis-
ten oikeuksista mm. siviilipalvelukseen, vapautukseen, 
lykkäykseen liittyen.

• Aseistakieltäytyjien liike antaa niin ikään neuvontaa 
aseistakieltäytyjille.

• Myös Varusmiesten koulu -niminen järjestö antaa neu-
vontaa asevelvollisten oikeuksista ja on vedonnut kiel-
täytymään sotimisesta Ukrainassa

• Saksasta käsin toimiva Connection e.V. antaa neuvon-
taa venäläisille aseistakieltäytjille ja sotilaskarkureille ja 
auttaa näitä suojelun saamiseksi ulkomailta

SODANVASTAISIA RYHMIÄ:

• Feminist Anti-War Resistance -liike organisoi sodanvas-
taista toimintaa ja tiedottaa siitä Venäjällä. Liikkeen alla 
toimii myös Anti-Job projekti tukemassa sodanvastaista 
lakkoilua, sen nettisivu löytyy täältä.

• Memorial edistää ihmisoikeuksia ja tekee tunnetuksi ja 
tutkii ihmisoikeusrikkomuksia Neuvostoliitossa.

• Nuorten demokratialiike Vesna toimii aktiivisesti so-
danvastaisessa protestoinnissa.

• OVD-Info kerää tietoa vangituista aktivisteista ja antaa 
heille oikeudellista tukea. Heidän internetsivuiltaan 
löytyy englanninkielinen jatkuvasti päivittyvä infosivu 
vainoista Venäjällä.

• Public Verdict auttaa poliisiväkivallan uhreja.

• Venäläisiä hallinnosta riippumattomia medioita, jot-
ka on blokattu Venäjällä, mutta joita venäläiset voivat 
seurata salatulla yhteydellä tai joidenkin somealustojen 
kautta:

• Meduza tekee riippumatonta journalismia sekä venä-
jäksi että englanniksi.

• The Moscow Times on riippumaton media, jolla on 
sekä venäjän- että englanninkielinen toimitus.

• Opiskelijamedia DOXA on keskittynyt raportoimaan 
sodanvastaisesta toiminnasta venäjäksi.

• Radio Free Europe on Yhdysvaltain rahoittama media, 
joka tekee journalismia sekä venäjäksi että englanniksi.

• Venäjänkielinen Current Time on Radio Free Europen 
perustama tv-kanava.

• Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2021 voittanut No-
vaja Gazeta joutui keskeyttämään toimitustyönsä valtio-
sensuurin takia 28.3.2022.

• Mediazona on itsenäinen media, joka tekee journalis-
mia venäjäksi.

• TV-kanava Dozhd lopetti toimintansa maaliskuussa 
sensuurilakien takia. YLE Areenassa on katsottavissa 
vuonna 2021 valmistunut dokumenttielokuva, joka ker-
too TV-kanavasta.

• Sota Vision tekee riippumatonta journalismia venäjäksi.
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T E K S T I :  T E E M U  M Ö L S Ä  S E K Ä  K A S P E R  K O T I S A A R I

K U V A :  G L O B A L  D AY S  A G A I N S T  M I L I TA R Y  S P E N D I N G  / 

G R A F I I K AT:  K A S P E R  K O T I S A A R I

Maailmanlaajuiset sotilasmenot ovat yltäneet jo toista vuot-
ta peräkkäin ennätyslukemiin. Siinä missä vuoden 2020 so-
tilasmenot olivat lähellä kahden tuhannen miljardin dolla-
rin rajaa, ylittivät vuoden 2021 sotilasmenot kyseisen rajan 
selvästi. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinsti-

Maailmanlaajuiset sotilasmenot 
ylittivät kahden tuhannen miljardin 
dollarin rajan

tuutin (SIPRI) 25.4. julkaiseman raportin mukaan vuoden 
2021 maailmanlaajuiset sotilasmenot ylsivät 2113 miljardiin 
dollariin. 

Eniten rahaa sotilasmenoihin käyttivät Yhdysvallat, Kii-
na, Intia, Iso-Britannia sekä Venäjä. Tämän lisäksi Kiinan 
lisääntyneen läsnäolon Etelä- ja Itä-Kiinan merialueilla on 
koettu vaikuttaneen merkittävästi sotilasmenoihin myös 
Australiassa ja Japanissa. Myös Iran, Nigeria, Qatar ja Sak-
sa ovat lisänneet sotilasmenojaan huomattavasti. 

Yhdysvallat on vuosien 2012 ja 2021 välillä lisännyt 
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SUOMI KASVATTI MERKITTÄVÄSTI ASEMENOJAAN

SIPRI:n raportista käy Suomen osalta ilmi noin 1,3 miljar-
din euron (1,5 miljardia vuoden 2020 dollaria) lisäys so-
tilasmenoihimme verrattuna edelliseen vuoteen. Kyseessä 
on absoluuttisessa mielessä yli kolmasosan korotus Suomen 
asemenoihin. Vuonna 2021 sotilasmenomme nousivat 
edellisestä vuodesta noin puolestatoista prosentista yli kah-
teen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Suomen radikaalisti kasvaneet sotilasmenot asettavat 
Suomen valtion tarkastelujaksolla 2020–2021 eniten soti-
lasmenojaan kasvattaneiden valtioiden joukkoon maailman 
neljänneksi, heti Kroatian, Nigerian ja Kreikan jälkeen.

sotilasmenojaan muun muassa sotilaallisen tutkimuksen 
ja kehityksen saralla, kun taas asehankintoihin käytettä-
vä rahamäärä on ollut huomattavasti pienempi. Vuonna 
2021 sekä tutkimukseen ja kehitykseen että asehankintoi-
hin käytettyä rahamäärää pienennettiin muutamalla pro-
sentilla verrattuna vuoteen 2020. Absoluuttisessa rahassa 
mitattuna asemenoiltaan maailman selkeästi suurin valtio 
Yhdysvallat käytti viimeisten 30 vuoden tarkastelussa ennä-
tysmäärän asemenoihin vuonna 2010, minkä jälkeen soti-
lasmenot hieman laskivat, ja lähtivät uudelleen nousuun 
vuodesta 2017 alkaen. Tässä raportissa nähtävä 1,4 pro-
sentin vähennys edellisestä vuodesta on sikäli merkittävä, 
että se katkaisee tämän nousevan trendin. Vuoden 2021 
sotilasmenot olivat Yhdysvalloilla nykydollareissa noin 801 
miljardia dollaria, tarkoittaen noin 3,5 prosenttia BKT:sta.

Vuonna 2021 Venäjä lisäsi sotilasmenojaan 2,9 prosen-
tilla edellisvuodesta. Kasvu voi selittyä muun muassa sillä, 
että Venäjän sotilasmenot olivat tavallista matalammalla 
tasolla vuosien 2016 ja 2019 välisenä aikana. Syynä tälle 
olivat matalat energiahinnat sekä Krimin valtauksen vuok-
si Venäjää vastaan kohdistetut pakotteet. Historiallisesti 
tarkasteltuna Venäjän sotilasmenot kävivät minimissään 
vuonna 1998, jonka jälkeen ne nousivat joka vuosi aina 
vuoden 2016 huippuun asti, minkä jälkeen menot laskivat 
hieman. Vuonna 2021 Venäjän sotilasmenot olivat koko-
naisuudessaan noin 66 miljardia nykydollaria, tarkoittaen 
noin 4,1 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Maailman sotilasmenoiltaan toisiksi merkittävin valtio 
Kiina eroaa Yhdysvalloista ja Venäjästä siinä mielessä, että 
se on kasvattanut sotilasmenojaan tasaisesti joka vuosi vii-
meisten kolmenkymmenen vuoden ajan absoluuttisesti 
tarkasteltuna. Kiinan militarismin taso vaikuttaa siis ole-
van toistaiseksi immuuni suhdanteille ja tasaisessa, noin 
1,75 prosentin vuosittaisessa kasvussa.
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T E K S T I :  A K U  K E R V I N E N

Venäjän Ukrainassa hyökkäävien joukkojen heikosta mo-
tivaatiosta on uutisoitu paljon. Maaliskuun alussa maan 
puolustusministeriö myönsi, että rintamalle on lähetetty 
myös nuoria varussotilaita. Julkisessa keskustelussa on myös 
epäilty Venäjän tapattavan tarkoituksella vähemmistökan-
sallisuuksiaan sodassa. Keitä hyökkääjät ovat?

BBC:n Ukrainan kirjeenvaihtaja Olga Ivšina on kevään 
aikana kerännyt ja analysoinut julkisesti saatavilla olevia 
tietoja Ukrainan sodassa kaatuneista venäläissotilaista. 
Hänen havaintojensa jopa 80 prosenttia heistä on kotoi-
sin Venäjän matalan tai melko matalan elintason alueilta, 

kuten Dagestanista tai Burjatiasta. Myös etnisiin vähem-
mistöihin, kuten Siperian alkuperäiskansoihin ja Poh-
jois-Kaukasian kansoihin kuuluvien osuus vaikuttaisi ole-
van selvästi koholla kaatuneiden joukossa. 

Moskovan jättimäisestä miljoonakaupungista taas ei ol-
lut vielä huhtikuun alussa tiedossa yhtään hyökkäyksessä 
kuollutta sotilasta, ja senkin jälkeen osuus on pysynyt hy-
vin pienenä.

Ivšinan arvion mukaan köyhiltä alueilta tulevia tai sor-
rettuihin vähemmistöihin kuuluvia motivoivat värväyty-
mään raha sekä muiden mielekkäiden tulevaisuuden-
näkymien puute. Esimerkiksi Kaspianmeren rannalla si-
jaitsevan Dagestanin tasavallan työttömyysaste on 15%, 
kun koko Venäjällä se on vain 4%. Venäjän armeijan 

Ketkä kuolevat 
ja tappavat 
imperiumien 

valloitussodissa?
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sopimussotilaana kuukausipalkka ylittää dagestanilaisten 
keskipalkan, niin kutsutun “sotilaallisen erityisoperaati-
on” aikana maksetun korotetun palkkion aikana jopa mo-
ninkertaisesti.

Ukrainassa kaatuneiden joukossa on myös muista enti-
sistä neuvostotasavalloista Venäjälle saapuneita siirtolaisia. 
Vielä 2000-luvun alussa armeijaan värväytyminen tarjosi 
monille mahdollisuuden saada Venäjän kansalaisuus. Ny-
kyään tällainen reitti ei enää virallisesti ole mahdollinen, 
mutta säännöissä on porsaanreikiä.

KÖYHIEN ASEVELVOLLISUUS

Luonnehdinnat Venäjän hyökkäysarmeijan sotilaista saatta-
vat kuulostaa tutuilta. Lähes samoin sanankääntein, lähinnä 
paikannimet vaihtaen on totuttu puhumaan Yhdysvaltain 
armeijasta. Amerikkalaisen rauhanliikkeen esillä pitämien 
lukujen mukaan työväenluokasta tulevien osuus maan ar-
meijaan värvätyistä on niin suuri, että maassa puhutaan 
köyhien asevelvollisuudesta (conscription by poverty). Myös 
rodullistettujen, kuten mustien sekä Amerikan alkuperäis-
kansojen osuus värvätyistä ylittää selvästi heidän osuuten-
sa väestöstä. Lukuisat siirtolaiset tavoittelevat Yhdysvaltain 
kansalaisuutta liittymällä armeijaan tänäkin päivänä.

Mistä eri tavoin sorrettujen ryhmien suuri osuus suur-
valtojen sotavoimissa sitten johtuu? Luultavasti samoista 
syistä kuin miksi samat ryhmät ovat monissa maissa ylie-
dustettuina useissa raskaissa ja vaarallisissa töissä, joita va-
kaaseen taloudelliseen asemaan syntyneet valkoiset mie-
het harvoin tekevät. Pääomalle luokkajako, sukupuoliroo-
lit ja rodullistaminen ovat olleet kelpo työkaluja tuottaa 
halpaa työvoimaa vaikkapa teurastamoihin, kaivoksiin ja 
hoiva-alalle. Tästä syystä vallitsevaa taloudellista järjestel-
mää vahvasti puolustavat tahot suhtautuvat vastahakoises-
ti myös marginalisoitujen ihmisten asemaa parantamaan 
pyrkiville aloitteille.

Suomessakin on puolustettu yleistä asevelvollisuut-
ta sillä, että näin vältetään asepalveluksen muuttuminen 
pelkästään köyhille miehille varatuksi rääkiksi – nimen-
omaan miesten, koska vallitsevassa sukupuolijärjestelmäs-
sä asepalvelus on kaikesta huolimatta valikoitunut keski-
määrin parhaassa asemassa olevan sukupuolen eli miesten 
asiaksi. Ongelma tuskin kuitenkaan ratkeaisi laajentamal-
la asevelvollisuutta nykyistä yleisemmäksi, saati ulottamal-
la sitä koskemaan kaikkia sukupuolia.

Ehkä ongelman ratkaisu löytyisi pikemminkin antimili-
taristisen toiminnan ja eri sorrettuja ryhmiä puolustavien 
liikkeiden yhteistyöstä?

a rt i k k e l i t
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Miehet, 
jotka 
oppivat 
puhumaan
T E K S T I :  K A S P E R  K O T I S A A R I

K U V AT:  K A N S A L L I S G A L L E R I A  &  A L E K S I S  S A L U S J Ä R V I

Antimilitaristi sai haastateltavakseen Aleksis Salusjärven, joka 
on tehnyt jo vuosia työtä syrjäytyneiden miesten ja poikien paris-
sa. Kouluvierailujen sekä erityisluokkiin ja vankiloiden nuor-
tenosastoille jalkautumisen ohella Salusjärvi on toimittanut 
Emmi Jäkön kanssa kirjan “Sankaritarinoita pojille (ja kaikille 
muille)”. Haastattelussa hän puhuu kohtaamisen ja kuulluksi 
tulemisen tärkeydestä väkivallan ehkäisemisessä.

Muun muassa Yleisradiolla kulttuuritoimittajana työskente-
levä Aleksis Salusjärvi sai vuonna 2020 Kari Sajavaara -tun-

A K S E L I  G A L L E N - K A L L E L A :  K U L L E R V O N 
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nustuspalkinnon Sanat haltuun -hankkeen työstään poikien 
ja miesten lukutaidon edistämiseksi. Päätimme kääntyä 
hänen puoleensa lisätäksemme ymmärrystämme miesten 
ja poikien maailmasta, sekä siitä, miksi väkivaltaisuus niin 
herkästi tuntuu yhdistyvän miehiin. Salusjärvi ei suoraan 
hyväksy ajatusta siitä, että miehen kunnia vaatisi väkivaltaa, 
mutta hän avaa kuitenkin kulttuurisia odotuksia, joita mie-
hiin kohdistuu.

–  Kyse on kulttuurin tuottamasta ilmiöstä. Varmaan 
kaikki tunnistavat tietynlaisen häpeän, mikä liittyy siihen, 
että jos mies on “pelkuri”, eli tulee uhkaava tilanne ja joku 
pelkää. Naiset ja lapset saavat pelätä, mutta jos mies pel-
kää ja lähtee karkuun, niin siihen liittyy jotain noloa ja hä-
peällistä. Tällainen voi olla todella syvällä meissä.

Salusjärvi kuitenkin painottaa, että hänen tapaamiensa ri-
kostaustaistenkin miesten parissa väkivaltaista käytöstä ei 
lähtökohtaisesti ajatella kunniallisena. 

– Todella moni väkivallasta vankilaan joutunut sanoo, 
ettei ole ikinä aloittanut tappelua. Väkivallan tietynlai-
nen kunniattomuus kuvastuu siinä aika hyvin, että näi-
den miesten kokemuksissa tilanteeseen vaan joudutaan, 
ja sitten nyrkit tai veitset jo heiluvat. Kyseenalaistan toki 
melko rankastikin sitä, miten ihmisen muisti toimii, mut-
ta jälkeenpäin kun tapahtumia muistellaan, niin voi olla 
vilpittömästi sellainen olo, että ‘en mä olisi halunnut sa-
tuttaa sitä tyyppiä’, ‘olisin halunnut että se olisi mennyt 
toisella tavalla’.

Kun otetaan huomioon, että kahdeksankymmentä prosent-
tia aseellisissa konflikteissa ja aseellisessa väkivallassa kuole-
vista on miehiä ja poikia, herää kysymys, miksi miehet eivät 
nouse vastustamaan sosiaalista järjestystä, joka on selvästi 
heille itselleen vaarallinen ja tuhoisa. Salusjärvi katsoo, että 
mieskuvassa on liian vähän ilmaa ja hengitystilaa. 

– Länsimaisessa yhteiskunnassa syrjäytyneistä ihmisis-
tä ja niistä, jotka eivät oikein pärjää, suuri osa on miehiä. 
Omaa paikkaa usein haetaan maskuliinisista ratkaisuista, 
lähdetään salille rakentamaan lihaksia tai harjoitellaan 
vaikka kamppailulajeja. Itsekunnioitusta saatetaan hakea 
vähän lapsellisesti vaikka jonkinlaisista ritariuden ajatuk-
sista: en ehkä osaa lukea tai saa työpaikkaa, mutta olen 
sentään ritari, joka puolustaa omaa perhettään miekallaan 
viimeiseen veripisaraan.

Tarvittaisiin työtä sen puolesta, että mieskuvaa saataisiin 
laajennettua. 

– Tuntuu, että niitä polkuja, joita pitkin miehet voivat 
löytää oman paikkansa maailmassa, on aika vähän. Sodat 
ja aseiden käyttäminen ovat mieskuvaston tietynlainen 
turvasatama, mihin voi aina tarvittaessa palata. Sen vas-
tustaminen on vaikeaa, koska vaihtoehtoja on niin vähän. 
Olen keskustellut yhden miehen kanssa, jolla on vaikea 
laitoshistoria ja päihteiden käyttöä. Nyt kun hän on ollut 

armeijassa, hän ei ole vuoteen käyttänyt päihteitä. Muuka-
laislegioonakin on tavallaan perustettu sitä varten, että on 
kodistaan karanneita ja rikoksia tehneitä miehiä, joille se 
on viimeinen turvasatama, jossa saa uuden nimen ja edes 
jonkinlaisen paikan ja yhteisön.

Antimilitaristi kysyi Salusjärveltä, voidaanko näin ollen aja-
tella, että tavallaan sama järjestys, joka asettaa miehet vaa-
raan, myös houkuttelee heitä tarjoamalla turvaa tai yhtei-
söllisyyttä, silloin kun ihminen ei sitä muualta löydä. Hän 
päätyy korostamaan sosiaalisten suhteiden ensisijaisuutta 
kaikille ihmisille.

–  Uskon, että sosiaaliset suhteet ovat kaikille ihmisille 
kaikkein tärkeimpiä. Kaikki vankilat ja armeijat tietävät, 
että helpoin tapa murtaa kuka tahansa ihminen, on eris-
tää hänet muista. Riittää, että laitetaan ihminen koppiin: 
menee hetki aikaa, mutta jokainen ihminen tulee hulluk-
si ennemmin tai myöhemmin, yleensä ennemmin. Ihan 
vain sillä, että ihmisellä ei ole sosiaalisia suhteita. 

Väkivallan käyttö taas on yleensä äärimmäisen haitallista 
sosiaalisille suhteille.

– Hiekkalaatikolla jos joku lapsi käyttää väkivaltaa ja ot-
taa toiselta lapion, niin muut lapset alkavat pelätä tällais-
ta henkilöä. Lapsi voi eristäytyä eikä opi tarvittavia sosiaa-
lisia taitoja. Tällainen lapsi tarvitsisi valtavasti tukea. Jos 
tukea ei saa, väkivaltainen käytös voi jatkua nuoruudessa 
ja johtaa lopulta vankilaan saakka. En ole kuitenkaan vie-
lä tavannut ketään, joka olisi täysin toivoton tapaus: aina 
on mahdollisuus tehdä asialle jotain. Pojilla tällaista väki-
valtaista käyttäytymistä tapahtuu valtavasti enemmän kuin 
tytöillä.

Yhä tänäkin päivänä koulujen pihoilla on nähtävissä, että 
pojat leikkivät useimmiten poikien kanssa ja tytöt tyttöjen 
kanssa, eivätkä pojat edelleenkään oikein saa käyttää vaa-
leanpunaisia vaatteita. Keskustelemme Salusjärven kanssa 
siitä, miten paljon kulttuuri vaikuttaa ihmisten toiminta-
mahdollisuuksiin. Hän ajattelee, ettei voi olla hyvä asia, jos 
sukupuoliroolien muodossa annetaan ihmisille kapea pol-
ku kuljettavaksi.

– Ei ole ‘miehekästä’ lukea, vaan tehdä lapiotöitä ja pe-
lata jääkiekkoa, ja toisaalta nähdään ‘naisellisena’ sivistää 
itseään, opiskella ja lukea. Isät eivät esimerkiksi yhtä usein 
lue iltasatua lapsilleen kuin äidit. Yksipuolisuus, mikä liit-
tyy sukupuolirooleihin, ei ole kovin hyvä resepti yhtään 
mihinkään.

Salusjärven havaintojen mukaan epävarman heteromiehen 
rooliin usein liittyy uhoaminen, jolla haetaan sosiaalista 
hyväksyntää. Väkivaltaisuus, johon maskuliininen miehen 
rooli ihmistä altistaa, lisää kuitenkin riskiä sille, ettei pärjää 
yhteiskunnassa, vaikka roolin kautta alunperin haettiinkin 
sosiaalista hyväksyntää.

a rt i k k e l i t



2 2

– Miesyksilöt, jotka haluavat ratkaista konfliktit väkival-
lalla saman tien, niin eiväthän he pärjää tässä maailmassa. 
Meistä ei kukaan halua elää sellaisessa maailmassa, koska 
se on vastenmielinen ajatus. Tästä seuraa, että ne tyypit ei 
myöskään pärjää, ellei ne pääse työhön vapaapainijoiksi 
tai johonkin vastaavaan, missä he voivat toimia sosiaalisesti 
hyväksytyllä tavalla.

Onkin tärkeää, että suomalaisille miehille ja pojille saatai-
siin parempia esikuvia ja roolimalleja. 

– Yksi suurimpia esikuvia suomalaiselle miehelle on 
edelleen Antti Rokka: sosiopaatti, joka tunnontuskitta tap-
paa toisen ihmisen, eikä nuku yötään huonosti sen jälkeen 
– ihminen, joka toimii kuin rasvattu kone kuolemanvaa-
rassa, kun pyritään tappamaan toisia ihmisiä. Se on pe-
lottavaa. Tämä on suuri ongelma liittyen miesväkivaltaan. 
Pitäisi kysyä, mihin haluamme kasvattaa lapsiamme. Luu-
len, että yksikään isä tai äiti ei toivo, että heidän lapsestaan 
tulisi Antti Rokka, koska se ei vaan ole kovin onnellisen 
kuuloinen polku.

YHTEISKUNNAN PITÄÄ PYSTYÄ TUKEMAAN VÄKIVAL-
LATTOMUUTTA

Näyttäisi siltä, että vaikka hyökkäävä väkivalta tuomitaan 
jopa vankilakundien parissa, puolustautuvaksi katsottu 
väkivalta on yhä kuitenkin melko normalisoitua. Olisiko 
yhteiskunnan mahdollista tuomita väkivallan käyttö myös 
silloin, kun sitä ei ole niin sanotusti ‘itse aloittanut’? Voiko 
yhteiskunta tuomita myös ‘suojelullisen’ väkivallan?

– Voi ja kyllä sellaista tehdäänkin. Suomessa suhtaudu-
taan yleensä kielteisesti esimerkiksi siihen, jos joku mur-
tautuu vaikkapa toisen kotiin, ja asukas puolustaessaan 
kotiaan vahingoittaa murtautujaa. Tällainen on melkein 
aina rikollista. Missään järkevässä valtiossa murtautujaa ei 
saa ampua.

Salusjärven mukaan tällaiset tilanteet ovat yhteiskunnalle 
tietynlaisia testipaikkoja, joissa keskustellaan siitä, mikä 
on moraalisesti oikein ja väärin. Hän nostaa esimerkiksi 

tapauksen, jossa isä oli pahoinpidellyt lapsensa koulukiu-
saajan, joka oli kiusaamisesta huolimatta 12-vuotias lapsi. 
Julkisessa keskustelussa esiintyi kommentteja, joiden mu-
kaan ‘isä teki oikein’. Salusjärvi painottaa, että meidän 
pitäisi pystyä näkemään käsillä olevan tapauksen yli, mitä 
yhteiskunnallemme tapahtuu, jos alamme hyväksyä tällaista 
käytöstä. 

– Oikeusvaltion tarina Suomessa on ollut, että kenen-
kään yksityishenkilön ei tule käyttää väkivaltaa, vaan se on 
yksinomaan tuomittavaa ja rikollista. Meidän pitäisi pystyä 
tukemaan tätä ajatusta. Jos tästä aletaan lipsumaan, niin sil-
loin hävitään vaihe vaiheelta saavutettu sivistyksen tilanne.

Hänen mukaansa väkivallan lisääntymisen ehkäisemises-
sä ei oikeastaan ole muita kuin kasvatuksellisia keinoja ja 
asioiden tiedostamiseen liittyviä keinoja. 

– Vallitsevaa tilannetta pitää aktiivisesti ylläpitää. Jos an-
netaan itsepuolustusväkivallalle minkäänlaista kunniaa tai 
oikeutusta, silloin olemme lipsumassa yhteiskuntaan, jos-
sa tällainen käytös olisi toivottavaa tai ylipäätään mahdol-
lista. Parhaimmillaan optimaalisesti tällainen ei ole mah-
dollista käytöstä.

Keskustelemme siitä, kuinka puolustuksellisen väkivallan 
hyväksymisestä ei ole pitkä matka niin sanottuun oikeutet-
tuun sotaan. Haastattelijan havaintojen perusteella radiossa 
on alkanut kuulua aiempaa enemmän puheenvuoroja, jois-
sa puhutaan ‘urheasta isänmaan puolustamisesta’, erilaisel-
la tavalla kuin ennen. Salusjärvi vertaa tätä omiin havaintoi-
hinsa internetin amerikkalaisilta kuvalaudoilta.

– Näillä kuvalaudoilla on paljon yliopisto-opiskelijoita 
ja muita parikymppisiä, jotka ovat todella kriittisiä lukuisia 
asioita kohtaan. Mutta asia, josta siellä ei ikinä olla kriit-
tisiä on nimenomaan patriotismi. Sotilasuraan nähdään 
liittyvän kyseenalaistamaton sankaruus, mikä on nähdäk-
seni erikoista. Jos joku on tehnyt paljon rikoksia ja menee 
muukalaislegioonan osana johonkin sotaan, tuleeko hä-
nestä automaattisesti sankari? Nyt kun elämme tässä maa-
ilmantilanteessa, niin samantyylinen ajattelu on rantautu-
nut meillekin.

Salusjärvi kyseenalaistaa tällaisen väkivaltaiseen mieheen 
liitetyn sankaruuden myytin, ja perää edelleen Antti Rok-
kaa parempia esikuvia. Hän varoittaa meitä useissa kulttuu-
reissa tunnetusta traagisesta väkivaltaisen pojan tarinasta. 

– Meillä on esimerkiksi Kalevalan Kullervo, joka on iso-
kokoinen, karski, väkivaltainen, ratkaisee asiat väkivallalla 
ja samalla tuhoaa lähipiirinsä. Tätä voidaan verrata väki-
valtaisiin päihteidenkäyttäjiin. Tarina aina samanlainen 
kuin Kullervolla, että se puukko vaan löytyy jonkun rin-
nasta, ja äidille ja siskollekin käy huonosti. Se on aina pi-
run traaginen tarina. Se on kuin kohtalo. Naisilla ei oikein 
ole tällaista naisroolia kansantarustossa.
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SANALLISTAMINEN VÄHENTÄÄ VÄKIVALTAA

Salusjärvi kertoo, kuinka oli osana työtään tehnyt erään 
nuoren miehen kanssa lyriikoita, ja tämä oli kirjoittanut 
eräänlaisen uhobiisin. Kuitenkin kun kappale piti äänittää, 
ja mies rupesi lukemaan omaa tekstiään ääneen, repi pape-
rin ja sanoi: “ei tää oo yhtään minä”. 

– Häntä alkoi hävettää se, mitä hän oli kirjoittanut, kun 
itsereflektio yhtäkkiä tapahtui sen tekstin äärellä. Se oli 
jonkinlainen avainkokemus sen suhteen, miten ajatusten 
pukeminen sanoiksi toimii, ja miten se voi auttaa ymmär-
tämään itseään ja minkälaisen kuvan antaa itsestään muil-
le. Se on äärimmäisen syvästi dialoginen juttu. 

Sanallistamisesta voi olla suurta hyötyä.

– Ihmiset, joilla on rajallinen määrä sosiaalisia suhteita 
ja rajallinen määrä kokemuksia itsensä ymmärretyksi te-
kemisestä muille, niille voi kasvaa aika kieroutuneita kä-
sityksiä siitä, mikä on toivottavaa ja mikä suotavaa. Sitten 
kun on rehellinen itselleen ja harjaantuu pukemaan aja-
tuksiaan ja toiveitaan sanoiksi, se voi olla riemastuttavan 
silmiä avaava ja helpottava kokemus. Keskimäärin ihmiset 
haluaa melko samoja asioita: normaali ihminen haluaa 
olla hyödyksi muille, ja toivoo, että muut ihmiset ilahtu-
vat, kun itse tulee huoneeseen.

Salusjärvi kertoo, kuinka psykoanalyysissä puhutaan sym-
bolisaatiosta eli sanallistamisesta, jossa symbolin avulla voi-
daan hallita viettejä. 

– Jos saat esimerkiksi raiskaajan puhumaan, muuttuu 
tälle vaikeammaksi tehdä uudestaan viettimaailmasta 
kumpuavaa tekoaan. Tai jos saat puhumaan tyypin, joka 
käyttäytyy uhkaavasti, niin tilanteen saaminen puheen 
alueelle vähentää dramaattisesti riskiä tilanteen eskaloi-
tumiselle väkivaltaiseksi käyttäytymiseksi. Tämä on vaih-
toehto miehisenä pidetylle vastaukselle: pyritään saamaan 
hyökkääjä puhumaan ja pukemaan sanoiksi, mikä on pie-
lessä, jotta voisi olla joku muukin tapa ratkaista konflikti, 
kuin se, kenellä on kovimmat nyrkit. Se vaatii uskallusta, 

mutta se vaatii myöskin aika hyviä valmiuksia. On help-
poa käyttää väkivaltaa – vaikeampaa on jutella sen ihmisen 
kanssa ja todeta vaikka, että tämä ihminen on nyt psykoo-
sissa, tänne tarvitaan jotain apua nyt.

Toimittajan muistikuvien mukaan WTC-iskujen aikoihin 
esiintyi mediassa ajatus siitä, että kyseisiä sairaita tekoja ‘ei 
voi eikä pidä yrittää ymmärtää’. Myös nykyisessä keskuste-
lussa Venäjän hyökkäyksen yhteydessä tuntuu, että ajatus 
hyökkääjän tekojen taustalla olevien syiden ymmärtämi-
sestä nähdään samana asiana kuin tekojen hyväksymiseen. 
Näin ajateltuna kommunikaatiosta tulee epäilyttävää, ikään 
kuin mahdollinen merkki tekojen hyväksymisestä. Tästä 
johtuen ihmiset joutuvat tasapainottelemaan moraalisen 
tuomitsemisen ja toisaalta juttelemisen välillä. Miten Salus-
järven mielestä tulisi suhtautua ymmärtämisen ja tuomitsen 
ristiriitaan?

– On perkeleen pelottavaa, kun dehumanisoidaan yh-
tään ketään ihmistä tai porukkaa. Olen nähnyt yksilöta-
solla esimerkkejä siitä, kuinka hyvin väkivaltainen nuori 
ihminen kykenee kantamaan vastuun teoistaan: kykenee 
hyväksymään tehneensä väärin, kykenee pukemaan mie-
lensä pimeyttä sanoiksi, ja siten hallitsemaan toimintaan-
sa. Tästä seuraa, että kynnys uusia toimintaa madaltuu 
merkittävästi, kun se kyetään myöntämään ja sanallista-
maan. Tämän jälkeen minun ja tekijän välille syntyy yh-
teisymmärrystä, jotain minkä päälle tekijä voi myös raken-
taa omaa elämäänsä.

Salusjärven mukaan jos ihminen ei lainkaan kohtaa teko-
jaan eikä pue niitä sanoiksi, niin tällainen henkilö melkein 
automaattisesti löytää itsensä siitä samasta tilanteesta aika 
nopeastikin uudestaan  ja todennäköisesti myös käyttäytyy 
melko samanlaisesti kuin on aikaisemminkin samassa tilan-
teessa käyttäytynyt.

a rt i k k e l i t

JOS IHMINEN EI LAINKAAN 
KOHTAA TEKOJAAN EIKÄ 
PUE NIITÄ SANOIKSI,
HÄN USEIN MELKEIN
AUTOMAATTISESTI LÖYTÄÄ 
ITSENSÄ SIITÄ SAMASTA
TILANTEESTA AIKA
NOPEASTIKIN UUDESTAAN
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– Yksilötasolla se toimii hirveän selkeästi niin. Jos me 
emme halua ymmärtää emmekä saa ymmärtää, vaan mei-
dän täytyy vain tuomita se mitä me näemme, niin kyllä täs-
tä seuraa ongelmia. Paha juttu on se, että kun ihminen 
katkeroituu ja kokee riittävästi väärinymmärrystä, niin 
omaa pimeää käytöstään alkaa myöskin oikeuttamaan uu-
della tavalla. Silloin ihmisistä tehdään hirviöitä: niistä tu-
lee perkeleen pelottavia tyyppejä.

Hän kertoo suhtautuvansa äärimmäisen kielteisesti sellai-
seen puheeseen, jossa väärintekemistä ja rikollisuutta ei 
saisi ymmärtää vaan pitäisi ainoastaan rangaista. Silloin jos 
oikeuslaitoksesta tulee koston väline, se johtaa yksiselittei-
sesti huonompaan yhteiskuntaan.

– Kun katsotaan, miten me kansakuntana suhtaudu-
taan Venäjään, eli kun nimenomaan ei saisi ymmärtää sitä 
ajattelua, joka heillä oikeuttaa niitä pimeitä tekoja, joita 
siellä tehdään, niin voiko se päättyä mitenkään onnellises-
ti? Mikä muu kuin sen konfliktin syveneminen meillä on 
edessäpäin?

Keskustelemme siitä, kuinka esimerkiksi Vietnamin sodas-
sa tai nyt Venäjän hyökkäyksessä huomataan molemmissa, 
että varakkaammat ja korkeasti koulutetut eivät yhtä usein 
joudu lähtemään rintamalle. Köyhien lähettämisestä sotiin 
tulee mieleen elokuvan Kummisetä, joka lähettää puoles-
taan ihmisiä tekemään väkivaltaa ja järjestelee bisneksiä, 
mutta ei itse joudu yleensä ikinä osallistumaan suoraan var-
sinaiseen väkivaltatilanteeseen. 

– Sotahan on lapsia varten: jos katsoo sotilaita, niin ne 
on yleensä parikymppisiä poikia. Nelikymppistä perheen-
isää voi olla todella paljon vaikeampi saada ampumaan 
ketään, verrattuna johonkin 17-vuotiaaseen poikaan. Sitä 
Kurt Vonnegutkin sanoi toisesta maailmansodasta, että se 

JOS MIEHET
KIELELLISTÄISIVÄT VÄHÄN 
PAREMMIN ITSEÄÄN,
OMIA PELKOJAAN JA
AJATUKSIAAN, MEILLÄ
OLISI TURVALLISEMPI
YHTEISKUNTA

oli “lasten ristiretki”. Sodan ympäristössä toimiminen ja 
väkivaltaan suostuminen, se on tyypillisesti hyvin nuoria 
miehiä varten. Hyvin nuoret miehet omimillaan, “tehok-
kaimmin” ja “parhaiten” kykenevät toimimaan siinä ym-
päristössä.

Keskustelusta hahmottuu sellainen kuva, että aika moni 
sotilaskin voisi hyötyä Salusjärven sanatyöpajoista. Herää 
kysymys, onko yksi maskuliinisuuden vaikeista piirteistä on 
se, että se ei oikein suosi tunteiden sanallistamista?

– Näin väitän. Klassisella tavalla ajateltuna ‘suomalai-
nen mies ei puhu vaan murjottaa’: se ei sanallista tai kie-
lellistä omia emootioitaan, haaveitaan tai pelkojaan vaan 
se kestää. ‘Mies kestää!’ Kunnes se tavalla tai toisella luhis-
tuu. Jos meillä olisi sellainen kulttuuri, jossa miehet kie-
lellistäisivät vähän paremmin itseään, omia pelkojaan ja 
ajatuksiaan, niin luulen, että meillä olisi turvallisempi yh-
teiskunta – myös miehille itselleen.
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T E K S T I :  T U O M A S  H A L L A M A A

Artikkelissaan sosiologi Tuomas Hallamaa avaa väkivallan ja 
maskuliinisuuden kulttuurista yhteenkietoutuneisuutta. Keski-
näiseen tukeen perustuvien ryhmien ja verkostojen avulla miehet 
ovat yhteiskunnassamme ylläpitäneet hallitsevaa asemaansa ja 
uusintaneet kulttuuria, jossa väkivalta vähintään symbolisella 
tasolla nähdään normaalina ja hyväksyttävänä.

Väkivalta on osa jokapäiväistä kokemusmaailmaa ja vä-
kivallan eri muotoja esiintyy suomalaisen yhteiskunnan 
jokaisella tasolla. Osa väkivallan ilmenemismuodoista on 
legitimoitu ja normalisoitu elimelliseksi osaksi modernin 
kapitalistisen yhteiskunnan toimintaa, kun taas toiset vä-

Miehet, maskuliinisuus ja väkivalta
kivallan muodot on marginalisoitu. Taide, kirjallisuus ja 
viihde pursuavat erilaisia väkivallan representaatioita ja 
erilaiset väkivallanteot ovat hyvin yleinen uutisaihe. Ko-
kemusmaailmamme on kyllästetty väkivaltaa käsittelevillä 
kuvauksilla. Yhteistä erilaisille väkivallan muodoille ja re-
presentaatioille on se, että ne yhdistetään kulttuurisesti 
miehiin, mieheyteen ja maskuliinisuuteen. Väkivaltainen 
nainen on kulttuurinen anomalia.

Legitimoitu ja normalisoitu väkivalta voidaan jakaa 
eksplisiittiseen ja implisiittiseen väkivaltaan. Eksplisiittisestä 
väkivallasta vastaavat pääasiassa valtion väkivaltamonopo-
lit armeija ja poliisi. Osa eksplisiittisen väkivallan toteutta-
misesta on kuitenkin ulkoistettu esimerkiksi turvallisuusa-
lan yrityksille, tai erilaisille palkka-armeijoille. Implisiittis-
tä väkivaltaa taas esiintyy kaikissa sosiaalisissa hierarkiois-
sa ja se koetaan yleisesti ottaen oikeutettuna hierarkian 
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jokaisella tasolla, jos hierarkia koetaan oikeutetuksi itses-
sään. Yhteistä legitimoidun väkivallan muodoille on nii-
den institutionaalinen ja byrokraattinen luonne. Legiti-
moitu väkivalta voi olla mielivaltaista, mutta sen oikeuttaa 
väkivallan tekijän asema instituution edustajana.

Näkyvin esimerkki marginalisoidusta väkivallasta on vä-
kivaltarikollisuus. Väkivaltarikoksiin syyllistyvät pääasias-
sa miehet. Vuonna 2018 Suomen vangeista vain noin 7,5 
prosenttia oli naisia. Miehet ja naiset joutuvat kuitenkin lä-
hes yhtä usein väkivaltarikoksen uhriksi. Naisten ja mies-
ten kohtaama väkivalta on kuitenkin luonteeltaan erilaista. 
Naiset joutuvat useimmin väkivaltarikoksen uhriksi joko ko-
tonaan tai työpaikallaan, kun taas miehet kohtaavat väkival-
taa useimmiten julkisella paikalla tai ravintolassa. Margina-
lisoidun väkivallan piiriin kuuluu rikollisuuden lisäksi myös 
ei-kriminalisoituja väkivallan muotoja, kuten kiusaaminen 
ja henkinen väkivalta. Marginalisoitu väkivalta on usein le-
gitimoidusta väkivallasta poiketen yksilöiden toisiin ihmi-
siin kohdistamaa, mutta se voi myös olla institutionalisoitu-
nutta, esimerkiksi rikollisjärjestöjen tai muiden epävirallis-
ten ryhmien harjoittamaa väkivaltaa.

HEGEMONINEN MASKULIINISUUS MIESTEN VÄKIVAL-
TAISUUDEN TAUSTALLA

Miesten väkivaltaisuutta selitetään usein miesten ja naisten 
välisellä biologisella erolla. Miehet nähdään biologisten 
ominaisuuksiensa vuoksi aggressiivisina ja väkivaltaisina. 
Biologinen selitys on kuitenkin ongelmallinen. Väkivaltai-
suus on ihmisyhteisöjen yleinen, mutta ei universaali piirre. 
On yhteisöjä, joissa ei esiinny juurikaan eksplisiittistä väki-
valtaa. Toiseksi biologinen selitys lieventää vastuuta väkival-
lasta. Biologinen selitys myös luonnollistaa väkivaltaa.

Suomalaisen kriittisen miestutkimuksen klassikko Arto 
Jokinen selittää biologian sijasta miesten väkivaltaisuutta 
kulttuurisilla tekijöillä: hegemonisella maskuliinisuudella 
ja miesten homososiaalisilla ryhmillä, jotka tuottavat ja uu-
sintavat maskuliinisuuden ja väkivallan välistä kulttuurista 
kytköstä.

Hegemoninen maskuliinisuus on alun perin sosiolo-
gi Raewyn Connellin kehittämä käsite, joka kuvaa kult-
tuurista maskuliinisuuden ideaalia. Tämän ideaalin 

saavuttaminen on mahdollista hyvin harvoille miehille, 
jos kenellekään, mutta sen tavoittelu on miehille kulttuu-
risesti tärkeää. Hegemonisen maskuliinisuuden valta-ase-
ma perustuu muiden maskuliinisuuksien ja feminiinisyyk-
sien alistamiseen. Koska hegemoninen maskuliinisuus on 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti muodostunut ilmiö, sen sisäl-
tö vaihtelee ajassa ja paikassa. Moderneissa länsimaisissa 
yhteiskunnissa siihen liitetään heteroseksuaalisuus, ratio-
naalisuus, voima ja (väki)valta.

MASKULIINISUUS VAATII JATKUVAA TODISTELUA 

Vaikka länsimaisessa kulttuurissa oletetaan biologisen mies-
sukupuolen ja maskuliinisuuden välillä olevan luonnolli-
nen yhteys, maskuliinisuus ei ole itsestäänselvyys. Miesten 
on osoitettava miehekkyytensä erilaisissa miehuuskokeissa, 
jotka usein ovat fyysisesti vaarallisia miehelle itselleen. Mas-
kuliinisuus on myös hyvin hauras. Se voi murentua, jos mies 
käyttäytyy tavalla, joka tulkitaan kulttuurisesti naiselliseksi 
tai epämiehekkääksi. Avoin tunteiden näyttäminen, väärät 
kiinnostuksen kohteet tai liiallisen kiintymyksen osoittami-
nen toista miestä kohtaan voivat murentaa miehen mas-
kuliinisuuden. Miehen on oltava tarvittaessa myös valmis 
käyttämään väkivaltaa – Miehellä on kulttuurinen velvolli-
suus puolustaa ”naistaan” ja maataan, ja näissä tapauksissa 
väkivallan käyttö on kulttuurisesti odotettua, hyväksyttyä ja 
arvostettua.

Miesten homososiaalisuus on keskeinen tekijä, joka tuot-
taa ja uusintaa hegemonista maskuliinisuutta. Homososi-
aalisuus viittaa saman sukupuolen välisiin sosiaalisiin suh-
teisiin. Miesten homososiaalisiin ryhmiin liitetään kult-
tuurisesti käsityksiä uskollisesta ystävyydestä. Näitä ryh-
miä leimaa me-henki. Ryhmän ulkopuoliset miehet sekä 
naiset edustavat ryhmälle toiseutta, johon suhtaudutaan 
vähättelevästi ja halveksuvasti. Ryhmien sisäiselle kulttuu-
rille on ominaista heteroseksismi, sovinismi ja rasismi, 
koska homoseksuaaliset miehet, toisiin etnisiin ryhmiin 
kuuluvat miehet ja naiset ovat ”muita”. Miesten homoso-
siaalisia ryhmiä leimaa niiden näennäisestä sisäisestä so-
lidaarisuudesta huolimatta voimakas sisäinen kilpailu, 
jossa ryhmän jäsenet pyrkivät osoittamaan ylivertaisen 

a rt i k k e l i t

YHTEISTÄ ERILAISILLE
VÄKIVALLAN MUODOILLE JA 
REPRESENTAATIOILLE ON SE, 
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MIESTEN KULTTUURINEN 
VELVOLLISUUS PUOLUSTAA 
“NAISTAAN” JA MAATAAN 
TEKEE VÄKIVALLAN
KÄYTÖSTÄ KULTTUURISESTI 
ODOTETTUA, HYVÄKSYTTYÄ 
JA ARVOSTETTUA
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maskuliinisuutensa verrattuna muihin ryhmän jäseniin. 
Homososiaaliset ryhmät eivät ole sisäisesti tasa-arvoisia, 
vaan niiden sisällä on käynnissä jatkuva kamppailu ja alis-
taminen. Tämä tapahtuu usein symbolisella tasolla, mutta 
voi myös ilmetä avoimena väkivaltana.

Homososiaalisen ryhmän jäseneksi tulemiseen liittyy 
usein siirtymäriittejä tai erilaisia miehuuskokeita, joihin 
liittyy usein initioitavan häpäiseminen. Häpäisy lisää ryh-
män sisäistä yhteenkuuluvuutta, sillä se todistaa initioita-
van halun kuulua ryhmään, koska tämä alistuu häpäistä-
väksi. Yhteenkuuluvuutta lisää myös tieto siitä, että kaik-
ki ryhmän jäsenet ovat käyneet läpi saman seremonian. 
Lisäksi häpäisy osoittaa ryhmän uudelle jäsenelle tämän 
paikan vähäarvoisimpana ryhmän sisäisessä hierarkiassa, 
mutta myös ylemmyyden ryhmän ulkopuolisiin nähden, 
jotka eivät ole initioituja ryhmään.

Antagonistinen ja alentava suhtautuminen homoso-
siaalisen ryhmän ulkopuolisiin ja ryhmän sisäinen kamp-
pailu tuottaa kulttuurin, jossa väkivalta vähintään symbo-
lisella tasolla on normaalia ja hyväksyttävää. Homososi-
aaliset ryhmät eroavat kuitenkin toisistaan siinä, kuinka 
hyväksyttyä avoin väkivalta on. Miesten epäviralliset kave-
riporukat eroavat esimerkiksi rikollisjärjestöistä tai poliitti-
sista äärijärjestöistä siinä, kuinka ne suhtautuvat avoimeen 
ja fyysiseen väkivaltaan.

a rt i k k e l i t

Homososiaalisia ryhmiä esiintyy kaikkialla, missä on 
miehiä. Keskeisiä paikkoja ovat esimerkiksi valtion väki-
valtamonopolit – armeija ja poliisi. Nämä ovat molemmat 
instituutioita, jotka ovat olleet perinteisesti suljettuja nai-
silta ja ovat edelleen voimakkaan miesvaltaisia. Molemmat 
instituutiot tekevät voimakkaan eron sisä- ja ulkopuolisten 
välillä ja painottavat voimakasta sisäistä yhteenkuuluvuut-
ta ja solidaarisuutta. Molempien instituutioiden sisälle 
muodostuu tämän lisäksi epävirallisempia homososiaalisia 
ryhmiä. Poliisin tapauksessa tämä esimerkiksi mahdollis-
ti törkeän huumerikollisuuden pesiytymisen Jari Aarnion 
johtamaan Helsingin huumepoliisiin sekä pidätettyjen pa-
hoinpitelemisen. Armeijassa puolestaan homososiaalisten 
ryhmien muodostuminen mahdollistaa tehokkaamman 
väkivallan käyttämisen toiseutettua ja dehumanisoitua vi-
hollista vastaan, mutta kannustaa myös sodan aikana hyvin 
yleisiin siviileihin kohdistettuihin sotarikoksiin.

Vaikka homososiaalisten ryhmien muodostuminen on 
yleistä, se ei ole välttämätöntä tai luonnollista. Miesten 
homososiaalisten ryhmien muodostuminen on seuraus-
ta siitä, että elämme hierarkkisessa yhteiskunnassa, jossa 
miehet ovat pitäneet yllä hallitsevaa asemaansa muodosta-
malla keskinäiseen tukeen perustuvia ryhmiä ja verkosto-
ja. Epätasa-arvo hyödyttää kuitenkin vain pientä osaa mie-
histä ja vielä pienempää osaa naisista. Muille se tarjoaa jat-
kuvaa epävarmuutta, köyhyyttä ja sortoa.
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Antimilitaristi julkaisee Riston kirjeen, 
jossa kuvataan melko synkästi, kuinka 
kansalaisia painostetaan osaksi väkival-
takoneistoa miehisen velvollisuuden ni-
missä – niin yhteiskunnan kuin lähipii-
rinkin taholta. 

Hei! Olenkohan vanhin sivariksi so-
tareservistä siirtynyt (varareservistä li-
sävarantoon)? Ikää on tällä ukolla 59 
vuotta. 

Ryhdyin ajattelemaan. Suomes-
sa on päällä hirvittävä sotauho. Nyt 
suorastaan janotaan sotaa ja halu-
taan rautaa ja muureja rajalle. Poh-
din, että kenties en saisikaan kriisin 
tullessa vapautusta, kuten terveyden-
tilani edellyttää. Onhan armeijalla 
nämä sotalääkärit arvioimassa. Li-
säksi kummitteli mielessäni Perus-
tuslain 127 §:n mukainen yleinen 

Lukijan kirje
maanpuolustusvelvollisuus vauvasta 
vaariin ja mummoon. 

Taustaa. Sain herätyksen pasifis-
miin alta kaksikymppisenä luettua-
ni Pentti Linkolan kirjan Isänmaan 
ja ihmisen puolesta. Hain siviilipalve-
lukseen vuonna 1983. Kun kerroin 
asiasta sotainvalidi-isälleni, hän rupe-
si huutamaan suoraa huutoa ja äitini 
komppasi. Isä raivosi ja uhkasi heittää 
minut ulos kotoa ja jättää puille pal-
jaille. Ja sen hän olisi tehnytkin. Isäni 
mursi minut henkisesti ja sai peruut-
tamaan hakemukseni. Menin siis kil-
tisti sotavoimiin vuoden lykkäyksen 
jälkeen. Kahdeksan kuukautta oli 
täyttä helvettiä. Minua simputettiin 
ja kiusattiin, pasifisti kun olin, enkä 
sitä peitellyt. Näen vieläkin painajai-
sia armeijassa olosta. Kertausharjoi-
tus kutsu tuli viiden vuoden kultuttua 

varusmiespalveluksesta. Jotta olisin si-
jaisena saanut avoinna olevan viran, 
menin sinne. Militaristi reservin kap-
teeni esimieheni puhkui intoa, kun 
menin esittämään kutsulapun, kuten 
on määrä. Sain viran. 

Heti kertausharjoitusten jälkeen 
hain aseettomaksi sotilaaksi. Pelku-
rina en halunnut nimikirjaan siviili-
palvelusmiesmerkintää. Lisäksi tiesin, 
että en joutuisi täydennyspalveluk-
seen enkä kertausharjoituksiin. 

Sinnittelin miesten hallitsemas-
sa militaristishenkisessä työyhteisössä 
julkisella sektorilla, kunnes murruin 
ja jouduin (pääsin) eläkkeelle. Tähän 
on tultu. Olen henkisesti rampautet-
tu, mutta viimein sivari. 

Risto Turusta
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T E K S T I :  I L J A  K U R T Š E V

K Ä Ä N N Ö S :  J A R N O  N I S K A N E N

O I K O L U K U :  J Y R Y  V I R TA N E N

25 päivää Ukrainan vihollisuuksien puhkeamisen jälkeen noin 
7 000 ihmistä on pidätetty sodanvastaisissa mielenosoituksissa 
Venäjällä, jonka väkiluku on noin 145 miljoonaa. Numeroiden 
valossa on helppo uskoa kansan seisovan Putinin Ukrainassa 
käymän sodan takana. Tämä ei kuitenkaan ole täysin totta.

Väitän matalan protestimielialan johtuvan Putinin aikana 
tapahtuneesta sanan- ja mielipiteenvapauden systemaat-
tisesta tukahduttamisesta. Vuodesta toiseen hallitus on 
hyväksynyt yhä järjettömämpiä lakeja, joista uusimmat 
kieltävät sotaa käsittelevien “valeuutisten” tuottamisen ja 
“Venäjän asevoimien kritisoimisen” erilaisten rangaistusten 
uhalla.

Laissa säädetyn vankeusrangaistuksen tai rahasakon li-
säksi mielenosoituksiin osallistuva joutuu yhteiskunnan 
syrjimäksi. Perhe, ystävät tai työtoverit saattavat halveksia 
häntä ja työstä tai opiskelupaikasta erottaminen on nor-
maalia. Kollektiivisen vastuun käsitys on yhä voimassa. 
Tämä tarkoittaa, että jos yksi perheenjäsen lähtee mie-
lenosoitukseen, on todennäköistä, että rangaistus hänen 
teoistaan ulottuu koko perheeseen.

On myös hyvä ymmärtää, että nämä toimet ja lait ovat 

suoraan ristiriidassa Venäjän federaation oikeusperiaattei-
den kanssa. Viranomaiset eivät ole kuitenkaan välittäneet 
tästä enää pitkään aikaan, maan muuttuessa yhä autoritaa-
risemmaksi vuosi vuodelta.

Uskonkin venäläisten protestimielialan olevan todel-
lisuudessa paljon uskottua korkeammalla. Sorto on vain 
saanut ihmiset pelkäämään itsensä ja läheistensä puoles-
ta. Silti virallisten lähteiden mukaan 71 prosenttia venäläi-
sistä kannattaa sotilasoperaatiota Ukrainassa. Tämä näen-
näinen yksimielisyys johtuu nähdäkseni ainakin seuraavis-
ta eri tekijöistä:

1) Kyselytulosten väärentäminen
Venäjän viranomaiset ovat jo pitkään vääristäneet kaik-

kien väestökyselyiden tuloksia, lisänneet vaaleissa ylimää-
räisiä ääniä uurnaan ja kasvattaneet näin keinotekoisesti 
suosiotaan väestön keskuudessa.

2) Väestön matala koulutustaso
Vuonna 2019 vain 31 prosentilla Venäjän väestöstä oli 

korkeamman asteen koulutus. Opetuksen laatu on varsin 
keskinkertaisella tasolla eikä sen sisältö aina vastaa todel-
lisuutta, myös käytännön merkityksen jättäessä paljon toi-
vomisen varaa.

Opetus perustuu ensisijaisesti jatkuvaan pänttäämiseen 
ja ulkoa oppimiseen, mikä entisestään vahvistaa ajattelun 
kaavamaisuutta. Väitän, että edes korkeakoulutus ei takaa, 

Miksi Venäjällä ei ole vastarintaa?
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että henkilö ajattelisi itsenäisesti.
Koulutuksen rappiosta ei tule syyttää kansalaisia. Venä-

jän johto on jo pitkään tietoisesti leikannut koulutusme-
noja, ja kuten tiedätte, mitä matalampi on koulutustaso, 
sitä helpompi ihmisiä on hallita.

3) Rajalliset tietolähteet
Suurin osa Venäjän kansasta saa yhä tietonsa valtion 

omistamien televisiokanavien kautta. Kanavat sanovat vain 
sen, mitä niillä on lupa sanoa; eli sen mikä läpäisee sen-
suurin. Sama koskee myös sanoma- ja aikakauslehtiä.

Erimieliset mediat suljetaan nopeasti, kuten tapahtui 
Meduzalle ja Dozhdsille. Vaihtoehtoiset tietolähteet ovat 
pääosin nuoremman sukupolven käytössä, kun taas van-
hempi sukupolvi on käytännössä tuomittu vastaanotta-
maan tietoa propagandistisista venäläisistä tiedotusväli-
neistä eli televisiosta, radiosta sekä sanoma- ja aikakaus-
lehdistä.

4) Ulkoinen viholliskuva
Putin ja hänen hallituksensa on koko valtakautensa 

ajan synnyttänyt aktiivisesti vihaa länttä, Euroopan unio-
nia ja Yhdysvaltoja kohtaan. Länsimaalaisvastaiset lausun-
not ovat synnyttäneet käsityksen kuvitteellisesta vihollises-
ta, joka haluaa tuhota Venäjän.

Kahdeksan vuotta sitten Ukrainan vallankumous sai Ve-
näjän hallinnon takajaloilleen – sama ei saanut toistua Ve-
näjällä. Sorto- ja propagandistiset koneistot aktivoituvat, ja 
viholliskuvan vahvistaminen sai uusia kierroksia.

5) Sodan ja vallan kultti
Koko Putinin hallinnon ajan Venäjällä on juhlittu ak-

tiivisesti ”voitonpäivää” eli sodan virallista päättymistä Nat-
si-Saksan kanssa 9. toukokuuta. Sanoma sodan kauheuk-
sista ja uuden sodan pelosta on korvattu viime vuosina yhä 
useammin muotoon: ”voimme tehdä sen uudelleen”. 

Ajatus on järkyttävä, mutta monille siitä on tullut elä-
mäntapa. Venäjällä pasifistisia liikkeitä pilkataan avoimes-
ti ja heitä, jotka avoimesti vastustavat asepalvelusta, nöy-
ryytetään julkisesti. Traditionalistiset kliseet, kuten: ”jos et 
ole palvellut armeijassa, et ole mies”, ”mikä sinä olet, nai-
nen?”, ”vain homot eivät palvele” ovat voimissaan ja voivat 
hyvin. 

Ajatus sodasta rikoksena ihmisyyttä vastaan on saanut 
väistyä uuden militaristisen ja imperialistisen ajattelun 
tieltä.

6) Vääristynyt käsitys historiasta ja venäläisyydestä
Venäläisessä historiankirjoituksessa on jo useiden vuo-

sien ajan ollut käsitys, ettei se ole koskaan hyökännyt ke-
nenkään kimppuun koko olemassaolonsa aikana. Kouluis-
sakin lapsille opetetaan, että Venäjä on aina sotinut vain 
pakon edessä, kun ulkoinen vihollinen on hyökännyt sin-
ne, ja että Venäjä on aina ollut rauhanomainen ja vauras 
valtio. Näkemys on täysin naurettava.

Toinen ongelma on vääristynyt käsitys venäläisyydes-
tä. Monet ihmiset, Putin mukaan lukien, tuntuvat olevan 

vakuuttuneita siitä, että valkovenäläisillä ja ukrainalaisilla 
ei ole omaa historiaa, kansallista identiteettiä, kieltä tai 
kulttuuria. Näitä näkemyksiä jakavien ihmisten mielestä 
Valko-Venäjän ja Ukrainan kaltaiset maat eivät voi olla it-
senäisiä valtioita ja Venäjän tehtävänä on palauttaa näiden 
maiden alueet Venäjän federaatiolle ”historiallisen oikeu-
denmukaisuuden” palauttamiseksi.

7) Imperiumin trauma
Vaikutusvaltansa huipulla Venäjän keisarikunta mie-

hitti parhaimmillaan 1/6 Maapallon pinta-alasta, jotka 
se menetti keisarikunnan romahdettua ennen Neuvosto-
liiton nousua. Jo itsenäistyneet alueet palautettiin osaksi 
Neuvostoliittoa, jotka se jälleen menetti liiton romahdet-
tua. Tämä hajoamisen ja valloittamisen kierre näkyy yhä 
Venäjän toiminnassa.

Muuttuneet realiteetit, menetetty asema maailmanpo-
litiikassa ja tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja yhteistyö-
hön perustuva elämätapa ovat asioita, joita Venäjän ny-
kyjohto ei hyväksy tai joihin se ei ole halunnut sopeutua. 
Usko siihen, että Venäjällä tulisi olla erityinen asema maa-
ilmassa, elää yhä vahvana.

8) Vallan keskittyminen – todennäköisesti vakavin ongel-
ma nyky-Venäjällä

Tavallisten venäläisten suhtautumista viranomaisiin voi-
daan kuvata vain yhdellä lauseella: ”Tukholman syndroo-
ma”. Suurin osa kansalaisista moittii ja valittaa tavalla tai 
toisella viranomaisista ja siitä, kuinka he ryöstävät maata 
(Venäjän johtajien omaisuuden takavarikoinnit ovat tästä 
hyvä esimerkki), mutta valitukset on helppo jättää huo-
miotta.

Hallituksen luvatessa nostaa eläkkeitä, sosiaalietuuksia, 
korjata teitä tai tarjota kansalaisille asuntoja, kaikki tyyty-
mättömyys katoaa välittömästi. Kyseessä on vain viesti, ja 
heti kun se on välitetty, viranomaisia arvostetaan jälleen 
heidän hyvistä teoistaan.

Tavallisten kanssalaisten silmissä virkamiehet ovat puo-
lijumalia, jotka voivat ratkaista kaikki ongelmat. Uskon, 
että tämä asenne juontaa juurensa Neuvostoliiton men-
neisyydestä, jolloin olotilaa pidettiin elämän normina. 
Valtavaa etäisyyttä viranomaisten ja tavallisten kansalaisten 
välillä ei nykyäänkään voida ylittää.

Kun eurooppalaiset virkamiehet kulkevat töihin polku-
pyörällä tai kävellen, Venäjällä valtaapitävät käyttävät yksi-
tyisautoja, autonkuljettajia tai jopa autosaattueita. Monet 
pitävät sitä normaalina ja tekevät niin vain, koska se on 
heille mahdollista.

Lopuksi haluan sanoa, että teksti on omaani ja perus-
tuu havaintoihini ympäröivästä maailmasta. En väitä väit-
teideni olevan oikeita, tieteellisesti päteviä tai lopullisia.

Halusin vain selittää itselleni, miksi Venäjän kansalai-
set, muistaen toisen maailmansodan traumaattisuuden, 
eivät yritä pysäyttää hallituksensa barbaarisia tekoja.

Tekstin kirjoittaja on 20-vuotias venäläinen
rauhanaktivisti. Teksti on kirjoitettu maaliskuussa 2022.
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Keitä olette? 
Me ollaan kolme tyyppiä, jotka tyk-

kää doomailla.

Mistä olette kotoisin?
Me ollaan universumin lapsia, kos-

ka koemme kotipaikkakunnan irrele-
vantiksi informaatioksi.

Milloin Undefined Chaos on perus-
tettu ja miksi?

Undefined chaos perustettiin ja-
zz-bändinä syksyllä 2021 vaihtoehtoi-
seksi aktiviteetiksi seinien tuijottelulle. 

Miten kuvailisitte musiikkianne? 
Eeppisillä soundeilla ja kovalla ää-

nenpaineella soitettua hidasta, mata-
lavireistä, synkkää, raskasta musiikkia.

Onko konsepti herättänyt ihmetystä?

Universumin lapsia

Lähinnä hyvässä mielessä. Monet 
ovat pitäneet siitä, että musiikki on 
erilaista kuin mitä yleensä kuulee. 
Performanssiimme olennaisesti kuu-
luva suuri äänenpaine on välillä ai-
heuttanut myös pahennusta.

Miten kappaleenne syntyvät? 
Yksin ja yhdessä jammaillen. Jam-

maillaan biisejä niin kauan kunnes al-
kavat tuntua hyvältä. 

Mitä mieltä militarismista ja antimil-
tarismista?

Militarismi on kaikissa muodois-
sa väärin ja tuomittavaa. Varuskunta-
kaupungissa eläessä etenkin nousevat 
esille militarismin aiheuttamat lieveil-
miöt, esim. vääristynyt mieskuva ja su-
vaitsemattomuus.

Antimilitarismi ja pasifismi ovat 

aatteina hyviä ja kannatettavia. Anti-
militarismin täytäntöönpano on kui-
tenkin haasteellista maailman reali-
teettien takia.

Mihin suuntaan teidän bändi ja sen 
musiikki on nyt menossa?

Ensimmäinen albumi julkaistaan 
tämän vuoden loppuun mennessä.  
Jatkossakin luvassa lienee hitaita ja 
raskaita soundeja sisältäen myös ko-
keellisempia vivahteita.

Missä ja milloin on teidän seuraava 
keikka? 

9.7. Haminassa.
Terveiset tutuille? 

Terveiset kaikille tuleville tutuille, 
seuratkaa meitä Instagramissa @un-
definedchaos. (Moi Äiti!)
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T E K S T I :  J U S S I  K O I R A N E N 

Antimilitaristin haastattelussa Susinukke Kosola eli Daniil Koz-
lov kertoo olevansa epäajankohtaisuuden ystävä sekä välttävänsä 
rajoittavia identiteettejä.

Daniil Kozlovin elämässä kirjallisuus on ollut läsnä varhai-
sesta lapsuudesta, mutta runouteen hän syttyi lukioikäise-
nä.

– Runous tuntui kuolleitten valkoisten ukkelien jutul-
ta. Olin tietysti kirjoittanut runoja koulutehtävissä, mutta 
lukiossa löysin 1800- ja 1900-luvun työväenliikkeen runo-
uden ja kapinalliset vallankumousrunoilijat, kuten Kaarlo 
Uskela ja Vladimir Majakovski, Kozlov kertoo.

Hän kertoo viehättyneensä punk-henkisyyden ja samal-
la hienostuneisuuden yhdistelmästä löytämässään runou-
dessa.

Susinukke Kosola leikittelee 
kielellä ja runoudella

– Se oli kielellisesti tosi kiinnostavaa ja minua on aina 
kiinnostanut kielellä leikittely. Se oli runoutta ilman por-
varillista katkua.

Kozlov ei ole halunnut ottaa itselleen taiteilijan tai ru-
noilijan identiteettiä.

– Minulla ei ole ollut tarvetta ihailla runoilijaelämää. 
En nuorempana osannut sitä selittää, mutta nykyään huo-
maan, että viiniä siemaileviin boheemeihin runoilijamyyt-
teihin liittyy porvarillista etuoikeutta ja vaurauden tuomaa 
vapautta.

Identiteetit ja leimat Kozlov näkee nykyisin välineinä.
– Minulle on luontaista välttää erilaisia leimoja ja iden-

titeettejä. Näen ne pikemminkin välineinä, tottakai käytän 
niitä sellaisina välillä. Aiemmin identifioiduin punkkarik-
si ja anarkistiksi, mutta määritelmät tuntuivat rajoittavil-
ta, joten enää en määrittele itseäni niin, vaikka arvomaail-
maani voikin kuvata anarkistiseksi.

Sukupuolen ja seksuaalisuuden ahtaita lokeroita laa-
jentamaan pyrkivä queer miellyttää Kozlovia.
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– Queer on hyvä sana, jota käytän välillä itseni kuvai-
lemiseen, mutta sekään ei välttämättä välitä oikeita mer-
kityksiä kaikille. Runous on kirjallisuuden queer. Runous 
laitetaan lomakkeessa kohtaan ‘joku muu, mikä?’.

Kozlovia pitkään vaivasi se, miten paljon hienoja teks-
tejä jää pimentoon: kirjoja, joihin kirjoittaja on käyttänyt 
runsaasti aikaansa ja vaivaansa. 

– Mutta sitten tajusin, että mähän voin ottaa tän ongel-
man haltuun ja alkaa siirtää tekstejä kirjoiksi.

Kirjoja myytiin sittemmin muun muassa Turun Kirja-
kahvilassa ja helsinkiläisessä Mustan Kanin Kolossa Kolera 
Kollektiivin nimissä. 

Kozlov on konkreettinen esimerkki siitä, että kirjalli-
suuden parissa voi tehdä monenlaista. Tällä hetkellä hän 
opettaa luovaa kirjoittamista Turun yliopistossa ja tekee 
runoesineitä. “Sekä tietysti esiinnyn ja perseilen”, hän ker-
too naurahtaen. 

LEIKKISÄÄ JA VÄHEMMÄN NYRPEÄOTSAISTARUNOUTTA

Kozlovin mukaan runoudesta ei oikein uskalleta puhua.
– Siihen liittyy neromyyttejä ja sitä ehkä pidetään jo-

nain koskemattomana korkeakulttuurina, sitä ei oikein 
osata kuluttaa viihteenomaisesti. En usko mihinkään kah-
tiajakoon, jossa on olemassa taidetta ja viihdettä, vaan 
mielestäni kaikessa taiteessa on viihteellisyyttä. Runous ei 
aina sisällä, eikä sen tarvitsekaan sisältää eeppisiä, jaloja 
päämääriä. Voisikin miettiä useammin, viihtyykö lukija ru-
non äärellä?

Hän näkee lavarunouskulttuurin tuoneen raikkaita 
tuulia runouden kentälle.

– Runouden lähestyminen liian nyrpeäotasasesti ai-
heuttaa vain pettymyksiä. Riittää, jos saa jotain irti ja runo-
utta voi lähestyä vaikka leikin kautta. Lavarunouskulttuuri 
onkin tuonut paljon juuri viihteellisyyttä ja yleisön huomi-
oimista runouden pariin.

Kozlovin mukaan vaikka kyse on uudesta ilmiöstä, siinä 
on myös paljon vanhaa, ja itseasiassa monilla lavarunoili-
joilla on paljon yhteistä työväenrunouden kanssa.

– Työväenrunoudella oli tavoitteena luoda oma este-
tiikkansa porvarillisen korkeakulttuurin rinnalle. Niissä 
näki usein vastakkainasettelua ja anti-elitismiä. Valistusru-
nouteen taas kuului sen sanoittaminen, miten omasta luo-
kasta tai taustasta käsin maailma näyttäytyy vääränä; että 
siinä on asioita, jotka pitää korjata.

Runouden nostamiseksi laajemman yleisön tietoon ja 
helpommin saavutettavaksi, Kozlov sai idean Runografi-si-
vustosta.

– Runous ylipäänsä on tosi marginaalista ja tieto ru-
noudesta ja uusista runokirjoista on tosi pienessä piirissä. 
Suomessakin on noin 20 runouteen vakavasti suhtautuvaa 
pientä kustantamoa. Runoudesta tehdään vain vähän arvi-
oita ja nekin yleensä tosi akateemisia. Siitä syntyikin idea 
Runografista, runo-sivustosta, jossa on tarkoitus arvostel-
la jokainen Suomessa vuoden aikana julkaistava runoteos. 
Sen on tarkoitus tarjota runoilijoille enemmän vastakai-
kua ja poistaa vaikeuden leimaa.

Ajatus sai kannatusta ja otettiin hyvin vastaan.
– Esittelin idean runoyhteisö Nihil Interitille ja he läh-

tivät mukaan. Nyt kasassa on jo kymmenkunta kriitikkoa. 
Aikaa ja keskusteluja on käyty muun muassa runouden as-
pektien sekä kustantamon kriteerien määrittelyyn. 

Tavoitteena on, että Runografin hakutoiminnolla voi-
si helposti löytää itselleen sopivaa runoutta. Kustantamon 
kriteerit ovat nyt hyvin väljät ja Kozlov toivookin sen kan-
nustavan ihmisiä perustamaan kollektiiveja. 

Kozlov toimii omien sanojensa mukaan ‘fasilitoivana 
päätoimittajana’ vielä tämän syksyn, mutta ensi vuodelle 
on tarkoitus siirtyä johonkin muuhun projektiin. Yhtenä 
suunnitelmana on kirjoittaa suomenvenäläisyydestä ja sii-
hen liittyvistä marginaalikokemuksista, ja siitä miten suo-
menvenäläistä identiteettiä rakennetaan. Projekti on edel-
leen työn alla, mutta yhtäkkiä aihe muuttui epämukavan-
kin ajankohtaiseksi.

– Olen epäajankohtaisuuden ystävä, ja projekti tuntuu 
nyt yhtäkkiä paljon raskaammalta ja läheisemmältä. Pitää 
enemmän huomioida ja ottaa etäisyyttä nykytilanteeseen 
ja nähdä kokonaiskuva.

Susinukke Kosolan teoksia löydettävissä 
muun muassa osoitteesta www.susinukke.fi.
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Ennen oli miehet rautaa

”Väkivallan vastaiseen mieskulttuuriin ei päästä ennen kuin 
maskuliinisuuden ja väkivallan liitos ymmärretään. Miesten 
tulisi nähdä, miten väkivalta asenteina, ajattelutapoina ja sosi-
aalisina käytänteinä liittyy yleensä miehiin.”

Ote Arto Jokisen vuonna 2000 julkaistusta kirjasta Panssa-
roitu maskuliinisuus: Mies, väkivalta ja kulttuuri. Häntä voi-
daan pitää yhtenä keskeisimmistä hahmoista suomalaisen 
kriittisen miestutkimuksen perustamisessa. Arto Jokisen 
mukaan armeijoissa on nähtävissä kaksi erillistä koulutus-
järjestelmää, joista toinen kannustaa herrasmiesmäisyyteen 
ja luotettavuuteen. Toinen, epävirallisempi järjestelmä sosi-
aalistaa sotilaan positioon, joka on varsinkin aiemmin ollut 
avoimen rasistinen ja misogyyninen. Esimerkki tästä epävi-
rallisesta järjestelmästä on simputus, tai toisaalta sotilasslan-
gi, joka on täynnään muun muassa naisten halventamiseen 
ja ulosteeseen liittyvää sanastoa.

Muualta poimittua:

T E K S T I :  K A L E V I  K A P I N A I N E N

J. Karjalainen on mystinen hopeinen diskomies.
Minä, Kalevi Kapinainen, en ole.

Ote muuan miehen muistelmista. Ajankohta: ennen.

Aamulla söin rautaa ja paskoin kettinkiä.
Lääkärit tarvitsevat jatkovarren mitatessaan hemoglobiinitasojani.
Mieskuntoni on uskomaton. Minua ei päihitä edes Kekkonen.
Olen aikamme Mannerheim – uljas kuin perkele.
Väittävät, että jääkausi kuljetti siirtolohkareet kauaksi emokallioistaan.
Hevonkukkua! Minä ne siirsin.
Jos et siirtolohkaretta siirrä, et ole mies ollenkaan!
Minä olen rautamies, teräsmies – vahva kuin perkele.

Ote muuan miehen Tinder-profiilista. Ajankohta: nytten.

Kallu, 51
Asuu paikassa Miehinen
Liian lähellä

Tietoja minusta

178/85/25
Kuvan kala kuuluu pakettiin

PA L S TA :  K A L E V I  K A P I N A I N E N
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Toimintakalenteri
17.-19.6.2022

27.6. -8.7.2022

14.7.2022

19.-20.8.2022

29.8-2.9.2022

3.9.2022

Sodankylän elokuvajuhlat

Aseistakieltäytyjäliiton aktiivit edustamassa ja myymässä 
tukituotteita.

HUOM! AKL edustaa mielellään mahdollisimman monis-
sa eri kesän tapahtumissa. Monia tapahtumia ei vielä lyöty 
lukkoon, joten vinkkaa meille jos haluat tulla kanssamme 
lempifestariisi tai tapahtumaasi pitämään pöytää. Tiedo-
tamme muista tapahtumista paikkojen varmistuessa.

Ruokaa ei aseita –leiri Helsingissä

SuomiAreenan paneelikeskustelu: Voiko maanpuolustus 
olla feminististä?
Aseistakieltäytyjäliiton edustaja mukana paneelissa

Uusikaupunki 2022: Rauha, kehitys ja toiminta 
Suomen rauhantutkimusyhdistyksen (SRTY), Suomen 
Kehitystutkimuksen seuran ja suomalaisten rauhanjärjes-
töjen yhteistapahtuma. Tapahtuma suunnattu erityisesti 
tutkijoille, aktivisteille ja opiskelijoille

Aseistakieltäytyjäliiton delegaatio Sveitsissä Genevessä kä-
sittelemässä Suomen YK-määräaikaisraporttia

Euroopan aseistakieltäytyjien yhteistyöjärjestö EBCO:n 
kokous Helsingissä

t o i m i n ta k a l e n t e r i




