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Aseistakieltäytyjäliitto sai vastaansa 
suomalaisen mediakentän konservatii-
viset voimat eroa-armeijasta.fi -sivus-
ton lanseeraamisen yhteydessä. Mei-
tä on syytetty mm. valtion vastaisesta 
toiminnasta ja lyöty epäisänmaallisuu-
den leimalla. 

Nettisivuston informaatiosisällössä ei 
sinänsä ole mitään uutta, mitä liiton 
omilta sivuilta ei olisi ollut luettavissa 
jo vuosien ajan. Eroa-armeijasta.fi -si-
vusto on onnistunut erinomaisesti ta-
voitteessaan tuoda reservinkieltäyty-
minen suuren yleisön tietoisuuteen.

Aseistakieltäytymisoikeus on ihmisoi-
keus, joka on turvattu kansainvälisissä 
ihmisoikeussopimuksissa ja maamme 
lainsäädännössä. Reservinkieltäytymi-
sestäkin tiedottaminen kuuluisi oikeas-
taan maamme viranomaisille. 

Koska nämä syystä tai toisesta laimin-
lyövät tiedonantovelvollisuuttaan, jou-
tuu AKL hoitamaan heidän työtänsä. 
Leijonanosa liiton taloudellisista voima-
varoista meneekin tähän viranomaisten 
laiminlyömään tiedotustyöhön.
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Kaikki aseistakieltäytymisen 
muodot ovat laillisia

Opetusministeriöin AKL:lle myöntä-
mää veikkausvoittorahoista tulevaa ta-
loudellista tukea (tänä vuonna 52000 
euroa) on vaadittu lakkautettavak-
si. Asiaa aiotaan puida eduskunnas-
sa asti. Aikovatko samat tahot esittää 
asepalveluksen ja siviilipalveluksen ta-
savertaista tiedottamista kutsunnoissa, 
eroa-armeijasta.fi -sivun ylläpidon val-
tiollistamista ja AKL:n puhelinneuvon-
tapalvelun siirtämistä työministeriön 
vastuulle? Epäilen vahvasti. Pääasiassa 
vapaaehtoisvoimin AKL:ssä hoidettava 
tiedotustyö on valtiolle erittäin kustan-
nustehokasta. 

Liittoa on edelleen kritisoitu rikolliseen 
toimintaan kannustamisesta, koska tu-
emme totaalikieltäytymistä. Totaalion-
gelman ratkaisu on poliitikkojen käden 
ulottuvilla: kun Suomi alkaa noudat-
taa YK:n ihmioikeuskomitean tulkin-
taa yleismaailmallisesta ihmisoikeuso-
pimuksesta, ei mielipidevankejakaan 
enää ole.

 
JUSSI HERMAJA

SISÄLLYS
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Paljon huomiota saanut reserviläiskir-
je lähetettiin toukokuussa noin 900 000 
armeijan käyneelle reserviläiselle. Heis-
tä 230 000 on sijoitettu johonkin tehtä-
vään sodan ajan joukkoihin. Toisin sa-
noen kolmella neljästä kirjeen saaneesta 
armeijan käyneestä reserviläisestä ei täl-
laista sijoitusta ole.

Reserviläiskirjeen mukaan sodan aikai-
siin joukkoihin kuulumatonta reserviä 
tarvitaan ”henkilötäydennyksiin ja uusi-
en joukkojen perustamiseen”. Jääkie-
kon MM-kisojen tunnelmissa armeija kek-
si myös esittää lätkävertauksen: tarvitaan-
han jääkiekkojoukkueessakin useita ken-
tällisiä. Vertaus on lievästi sanottuna on-
tuva ja aika mauton. Jääkiekossa kentälli-
nen vaihdetaan kun edellinen väsyy muu-

RESERVILÄISKIRJE PALJASTAA: 
SUOMESSA KOLMINKERTAISESTI 
SOTILAITA YLI TARPEEN

taman kymmenen sekunnin mittaisen 
vaihdon jälkeen, sodassa tämä tulee ky-
symykseen kun edellinen kuolee tai louk-
kaantuu vakavasti. Jääkiekkojoukkueessa 
kaikilla pelaajilla on pelivarusteet ja kaik-
ki ovat harjoitelleet. Armeijalla ei ole kun-
nollisia varusteita sodan ajan joukkojen 
ulkopuolisille reserviläisille. Ei heitä kut-
suta myöskään kertausharjoituksiin.

Liian suuren sotilasmäärän kouluttami-
nen merkitsee yhteiskunnan taloudel-
listen voimavarojen tuhlaamista. Sotilai-
den kouluttamisesta suoraan aiheutu-
vien kustannusten lisäksi nykyinen jär-
jestelmä aiheuttaa välillisiä kustannuk-
sia, kun palvelukseen määrättävät joutu-
vat pois työelämästä ja opinnoista. Pa-
rannus ongelmaan löytyisi helposti: vä-

hentämällä palvelukseen määrättävien 
asevelvollisten lukumäärää ja siirtymäl-
lä asevelvollisuudesta kohti vapaaehtoi-
suuteen perustuvaa järjestelmää.

Tällä hetkellä Suomessa on niin paljon 
sotilaallisen koulutuksen saaneita, että 
heistä voisi perustaa vielä neljännen rei-
lun 200 000 hengen armeijan, jos kolme 
ensimmäistä sattuu tuhoutumaan. Ehkä 
kannattaisi miettiä, minkälainen sota oli-
si kyseessä jos näin tapahtuisi ja mitä 
puolustettavaa Suomessa tai missään 
muuallakaan tällaisessa tilanteessa enää 
olisi jäljellä? Ja kannattaisiko sotilaiden 
liikakoulutukseen menevät voimavarat 
käyttää kenties johonkin muuhun, esim. 
tavoilla jotka ehkäisevät tällaisen tilan-
teen syntymisen mahdollisuuden?

Eduskunnan oikeusasiamies on otta-
nut jälleen kantaa armeijan viivyttelyyn 
siviilipalvelushakemuksen käsittelyssä. 
Panssariprikaatin kraanatinheitinkomp-
paniassa tammikuussa 2014 palveluk-
sen aloittanut asevelvollinen oli ilmoit-
tanut 10.1.2014 haluavansa hakea sivii-
lipalvelukseen, mutta hänet kotiutettiin 
vasta viisi päivää myöhemmin. Siviilipal-
veluslain mukaan hakemus tulee käsitel-
lä viipymättä.

17.2.2015 antamassaan päätöksessä oi-
keusasiamies kirjoittaa: ”Jälkikäteen aja-
teltuna olisi ollut nähdäkseni parempi, 
jos (kyseisen asevelvollisen) siviilipalve-
lukseen hakeutumista olisi ryhdytty hoi-
tamaan nyt ilmennyttä aktiivisemmin 
heti kun (hänen) halukkuus siviilipalve-
lukseen oli tullut hänen esimiestensä tie-
toon. Tätä voidaan pitää myös perustus-
laissa turvatun hyvän hallinnon toteutta-
misen kannalta perusteltuna menette-
lytapana.” Hän haluaa myös kiinnittää 
panssariprikaatin ”huomiota siviilipalve-
lukseen hakeutuvien henkilöiden asioi-
den joutuisan käsittelyn vaatimukseen.”

Kyseinen asevelvollinen oli ilmoittanut 
perjantaina 10.1. perusyksikön päälliköl-

le haluavansa hakea siviilipalvelukseen. 
Kyseinen kapteeni oli armeijan ohjeis-
tuksen perusteella lähettänyt asevelvol-
lisen sosiaalikuraattorin luokse ja kertoi 
ilmoittaneensa, että asevelvollinen voi 
täyttää siviilipalvelushakemuksen sen 
jälkeen. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, 
mihin kapteeni ei asiaa tutkittaessa anta-
mansa lausunnon mukaan tiennyt syytä. 
Asia ei ollut edennyt myöskään seuran-
neen viikonlopun aikana, mitä kapteeni 
perusteli sillä, että varasto oli viikonlo-
pun ajan kiinni.

Oikeusasiamies kirjoittaa, että keskus-
telun järjestäminen sosiaalikuraattorin 
kanssa voi olla sinänsä perusteltua, mut-
ta sen tulee olla vapaaehtoinen (”tote-
an kuitenkin tällaisen keskustelun perus-
tuvan viime kädessä siviilipalvelukseen 
hakeutuvan vapaaehtoisuuteen”) eikä 
se saa viivyttää hakemuksen käsittelyä 
(”tässä tapauksessa voidaan mielestä-
ni kysyä, olisiko sosiaalikuraattorin käy-
dystä keskustelusta luopumisella voitu 
jouduttaa asevelvollisen kotiuttamiseksi 
edellytettäviä toimenpiteitä”). Hän tote-
aa epäselväksi jääneen myös sen, miksei 
kotiuttamistoimenpiteitä olisi voitu tote-
tuttaa loppuun jo 10. tammikuuta.

OIKEUSASIAMIES RIPITTÄÄ 
ARMEIJAA TOISTAMISEEN SIVARIIN 
SIIRTYMISEN VIIVYTTÄMISESTÄ

Seuraavana maanantaina 13.1. siviili-
palvelukseen hakeutuva asevelvollinen 
oli tavannut perusyksikön vääpelin, joka 
kertoi hänelle että ”useat työnantajat 
suhtautuvat hyvin negatiivisesti siviilipal-
veluksen suorittamiseen.” 

Oikeusasiamies toteaa, ettei kyseisen 
vääpelin ”omien näkemysten esittämis-
tä voida pitää viranomaisilta edellytetyn 
hienotunteisuus- ja asiallisuusvaatimuk-
sen näkökulmasta sopivana kerrotunlai-
sessa tilanteessa.” Kotiuttaminen on vii-
västynyt vielä vääpelin tapaamisen jäl-
keenkin kaksi päivää, minkä syy jää ar-
meijan antamien lausuntojen perusteella 
selvittämättä. Maavoimien esikunta kui-
tenkin katsoo, että asiaa olisi voitu läh-
teä hoitamaan aktiivisemmin jo 13.1. 

Kesken armeijapalveluksen jätettyjen si-
viilipalvelushakemusten käsittelyssä esiin-
tyy siis edelleen ongelmia, vaikka tilanne 
kokonaisuutena onkin parantunut sen jäl-
keen, kun Aseistakieltäytyjäliitto alkoi joita-
kin vuosia sitten aktiivisesti kiinnittää huo-
miota asiaan. Asian parissa riittää työtä 
edelleen ja varmaa on, että ainoa tapa rat-
kaista ongelma on siihen puuttuminen kai-
kin käytettävissä olevin oikeusturvakeinoin.
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Aseistakieltäytyjäliitto lähettää elokuun 
alussa kaikille pohjoiskarjalaisille ensim-
mäistä kertaa kutsuntoihin osallistuville 
tietopaketin varusmiespalveluksen vaih-
toehdoista.

Pilottiprojektin tarkoituksena on saada 
selville, vaikuttaako henkilökohtaisesti kir-
jeitse saatu informaatio aseistakieltäytyji-

en määrään. Pohjois-Karjalassa on paljon 
pieniä kuntia, joissa Aseistakieltäytyjälii-
tolla ei ole ollut lentolehtisten jakajia kut-
suntapaikkojen edessä, kuten suurimmis-
sa etelän kaupungeissa. 

Armeija ei perinteisesti juuri siviilipalvelus-
ta kutsunnoissa mainitse, vaikka kyseessä 
on täysin laillinen vaihtoehto varusmies-

palvelukselle ja armeijalla viranomaisena 
tiedonantovelvollisuus siviilipalveluksesta.

Viime vuonna Pohjois-Karjalan alueen 
kutsunnoissa siviilipalvelukseen hakeutui 
suoraan alle kaksi prosenttia kutsuntaikäi-
sistä miehistä. Vapautuksen sai 11% ja lyk-
käystä myönnettiin samoin lähes 11 pro-
sentille.

KUTSUNTAKAMPANJA: 
POHJOIS-KARJALAAN PILOTTIPROJEKTI

Eroa-armeijasta.fi on AKL:n ylläpitämä 
infosivusto, jonka tarkoituksena on jakaa 
tietoa reservinkieltäytymisestä. Sivustol-
la kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten 
Suomen armeijan reservissä oleva varus-
miespalveluksen suorittanut henkilö voi 
erota armeijasta, eli jättää reservin taak-
seen laillisesti ja lopullisesti.

Sivusto avattiin 5.5.2015 samaan ai-
kaan, kun armeija postitti reserviläiskir-
jeen 900 tuhannelle reserviläiselle. Si-
vuston löysi heti kahden ensimmäisen 
päivän aikana yli 20 tuhatta kävijää.

Reservinkieltäytyminen on mielipiteen 
ja omantunnon vapauteen perustuva 
laillinen teko. Reservinkieltäytyminen 
on ollut mahdollista kaikille reserviläisil-
le jo vuosia, mutta asia ei ole ollut laa-
jasti tiedossa. Nyt tiedot löytyvät hel-
posti yhdeltä sivustolta.

Eroa-armeijasta.fi -sivustolla kerrotaan 
kattavasti reservinkieltäytymisestä ja 
sen seurauksista. Sivustolle on koottu 
tilastoja kieltäytyneiden määrästä ja sen 
tilasto-osiossa seurataan kieltäytynei-
den määrän kehitystä kuukausittain. Ti-

lastojen lähde on Lapinjärven Siviilipal-
veluskeskus.

Sivusto kasvaa käyttäjiensä aktiivisuu-
den kautta. Jo nyt siellä on luettavissa 
useita reservistä kieltäytyneiden henki-
lökohtaisia kertomuksia, joissa kirjoitta-
jat käsittelevät kieltäytymiseensä johta-
neita syitä ja kertovat kokemuksiaan vii-
den päivän täydennyspalvelusjaksolta, 
jonka jokainen armeijasta eronnut ny-
kykäytännön mukaan joutuu suoritta-
maan.

EROA-ARMEIJASTA.FI  
–SIVUSTO ALOITTI KÄVIJÄRYNTÄYKSELLÄ

5

Antim
ilitaristi 2/2015



Viime vuoden joulukuusta lähtien maa-
hanmuuttoviraston sivarit ovat kerään-
tyneet yhteiskokoukseen säännöllisesti 
kerran kuussa. Maahanmuuttovirastolla 
on useita toimipaikkoja ympäri Suomea 
ja sivareita parisenkymmentä. 

Suurin osa maahanmuuttoviraston siva-
reista työskentelee Helsingissä, mutta 
yhteisiin kokouksiin osallistuu videolin-
kin kautta sivareita muiltakin paikkakun-
nilta. Sivarikokousten tavoitteena on hoi-
taa yhteisesti edunvalvontaa, jakaa koke-
muksia ja löytää samanhenkistä seuraa 
naisvaltaisella ja ikääntyvällä työpaikalla. 

Usein kokouksissa on joku ulkopuolinen 
taho alustamassa jostakin ajankohtaises-

ta aiheesta. Toukokuussa Aseistakieltäy-
tyjäliitto oli kutsuttu esittelemään sivari-
kokoukseen toimintaansa ja uusia kam-
panjoitaan. 

Viraston sivarit ovat saaneet yhteistoi-
minnallaan lyhyessä ajassa jo paljon ai-
kaan: kaksi tuntia kestävä kuukausittai-
nen kokous saadaan pitää työajalla. Li-
säksi sivarit ovat onnistuneet ajamaan 
läpi oman mallinsa kuntoisuuslomien 
määräytymisessä. Sivarien kuntoisuus-
lomamallissa lomien määrä määräytyy 
henkilökohtaisesti työnarvioinnin perus-
teella. 

Ennen sivarien itse luoman mallin voi-
maantuloa sivarien kuntoisuuslomien 

määrät vaihtelivat suuresti. Jotkut sai-
vat aina täydet kuntsarit, samalla kun 
toiset eivät saaneet yhtäkään. Kuntsa-
rien määrä oli täysin riippuvainen lä-
hiesimiehen asenteesta sivaria suoritta-
vaa kohtaan. Nyt kuntsareita annetaan 
kokonaisuudessaan enemmän kuin ai-
emmin, eikä lähiesimies voi enää evätä 
kuntsareita ilman todella painavia pe-
rusteita.

Sivarien määrä on ollut virastossa viime 
vuosina voimakkaassa kasvussa ja täl-
läkin hetkellä virastosta löytyy avoimia 
palveluspaikkoja. Siviilipalvelusta pai-
kassa parhaillaan suorittava sivari Esa 
Laitinen suosittelee lämpimästi maa-
hanmuuttovirastoa uusille sivareille.

MAAHANMUUTTOVIRASTON 
SIVARIT JÄRJESTÄYTYIVÄT

Kymmenen mielenosoittajaa kohtasi 
perjantaina 8.5. Istanbulissa järjestetty-
jen ”puolustusmessujen” sisäänkäynnin 
edessä. Aseistakieltäytyjien yhdistyksen 
paikalle kutsumat mielenosoittajat koh-
tasivat poliisin voimakkaan läsnäolon: 
paikalla oli 15 siviilipoliisia, kymmeniä 
mellakkapoliiseja ja yksi vesitykkiauto.

Mielenosoittajat onnistuivat lukemaan 
julkilausumansa messurakennuksen 
edessä, vaikka poliisi yritti estää vasta-

lauseen. Aseistakieltäytyjien yhdistyksen 
puheenjohtaja Merve Arkun lausui: “Pre-
sidentti Erdogan avasi messut sanomal-
la: Toivon, että nämä messut tuovat on-
nea maailman ihmisille. Mutta täällä ole-
vat aseet tuovat vain kuolemaa ihmisille 
kaikkialla maailmassa.” Arkun arvosteli 
asevarustelumenojen lisääntymistä maa-
ilmassa. Ne ovat yhteensä 1,6 miljardia 
euroa vuodessa. Arkun julisti: ”Köyhiltä 
otetut verovarat käytetään joukkotuho-
aseiden kehittämiseen. Vaadimme val-

TURKKILAISET ANTIMILITARISTIT 
ASEMESSUJA VASTAAN

tioita lopettamaan asevarustelun.” Ar-
kun lopetti puheensa viittaamalla asete-
ollisuuden viimeaikaiseen kehitykseen, 
kuten itseohjautuviin ammuksiin ja au-
tonomisiin miehittämättömiin asejärjes-
telmiin ja totesi: ”Emme saa unohtaa, 
että nämä aseet tappavat ihmisiä kaik-
kialla maailmassa joka päivä. Et voi tie-
tää, koska kohteeksi joudut sinä. Milita-
rismi tappaa.”

http://www.wri-irg.org/node/24595

Kuva: migri.fi

kuva: WRI
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Vuoden 2014 loppupuolella Saksaan al-
koi ilmestyä ukrainalaisia nuoria miehiä, 
jotka pakoilivat kotimaansa armeijapal-
velusta toiveenaan saada turvapaikka 
Saksasta. 

Eräs heistä kertoi AKL:n saksalaisen si-
sarjärjestön lakimiehelle: “Synnyin ja 
vartuin Donetskissa. Asuimme sota-alu-
eella lentokentän lähistöllä. En halunnut 
sotia Donetskin tasavaltalaisarmeijan 
puolella enkä Ukrainankaan armeijassa. 
Sota on väärin. En halua sotia naapurei-
tani tai sukulaisiani vastaan.“

Ukraina ilmoitti vuonna 2013 lakkautta-
vansa asevelvollisuuden. Toukokuussa 
2014 asevelvollisuus kuitenkin palautet-
tiin. Saman vuoden kesällä sekä syksyl-
lä maa aloitti yleisen liikekannallepanon. 
Yleinen liikekannallepanokutsu uusittiin 
tänä keväänä. 

Kuluvan vuoden alusta lähtien 20-60- 
vuotiaat miehet ovat velvoitettuja ase-
palvelukseen. Palvelusvelvollinen kutsu-
taan ensin kirjeitse rekisteröitymään ar-
meijan värväystoimistoon kuntoisuus-
luokan määrittämistä varten. 

Aiemmin terveyden perusteella vapau-
tetut joutuvat uudestaan tutkimuksiin. 
Lykkäystä voidaan myöntää ainoastaan 

MONI UKRAINALAINEN 
PAKENEE KUTSUNTOJA

parlamentin jäsenille, opiskelijoille ja 
miehille, joilla on vähintään kolme lasta. 
Vapaaehtoisesti armeijan käyneet nai-
set ovat myös velvoitettuja asepalveluk-
seen. 

Ukrainasta on vaikeampi lähteä kuin ai-
kaisemmin, sillä maasta poistumisen eh-
toja on tiukennettu. Asepalvelukseen 
kutsutut käyvät läpi 26 päivää kestävän 
sotilaskoulutuksen, jonka jälkeen hei-
dät lähetetään sotatoimialueelle. Hel-
mikuussa 2015 myös separatistit ilmoit-
tivat aloittavansa yleisen liikekannalle-
panon. 

Ukrainassa aseistakieltäytyminen on 
mahdollista vain tiettyjen uskontokunti-
en jäsenille. Jo aiemmin sotilaskoulutuk-
sen saaneet reserviläiset eivät voi kiel-
täytyä aseista edes uskontokunnan jäse-
nyyden perusteella.

Kutsuntoja on vastustettu Ukrainassa 
laajasti mielenosoituksin ja kutsuntakir-
jerovioin. Tuhannet kieltäytyvät rekiste-
röitymästä ja sen sijaan pyrkivät lähte-
mään maasta. Pelkästään Saksasta ha-
kee maan maahanmuuttoviraston mu-
kaan joka kuukausi 300 ukrainalaista tur-
vapaikkaa. Ukrainan naapurimaihin koh-
distuva pakolaisvirta on todennäköisesti 
tuota lukua reilusti suurempi.

18-vuotias israelilainen aseistakieltäyty-
jä Edo Ramon sai huhtikuun lopulla toi-
sen vankeustuomionsa. Hänet tuomittiin 
suorittamaan 10 päivän tuomio sotilas-
vankila no 4:ssä.

Israelissa ei ole laillisia mahdollisuuk-
sia kieltäytyä aseista. Aseistakieltäytyjät 
tuomitaan useisiin peräkkäisiin lyhyisiin 
vankeusrangaistuksiin. Viime vuoden 
marraskuussa YK:n ihmisoikeuskomitea 
ilmaisi viime vuoden syksyllä huolensa 
useampikertaisesta tuomitsemisesta ja 
kehotti Israelia luopumaan aseistakiel-
täytyjien ketjurangaistuksista.

http://www.wri-irg.org/node/24498

ISRAEL: 
ASEISTA- 
KIELTÄYTYJÄLLE 
TOINEN  
VANKEUSTUOMIO

Tekijä: Sanna Hukkanen
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kuva: AKL:n arkisto

Yksi eduskuntavaaleissa suurimmaksi 
puolueeksi nousseen Keskustan vaali-
tavoitteista oli kutsuntojen ulottaminen 
naisiin. Puolueen vaaliohjelman mukaan 
puolustusvoimien kutsunnoista on ke-
hitettävä koko ikäluokkaa, myös nuoria 
naisia, koskevat ”tulevaisuuskutsunnat”. 

Niissä ”nuori voi käydä asevelvollisuu-
tensa suorittamisvaihtoehtojen lisäksi 
läpi eri alojen ammattilaisten kanssa tu-
levaisuuteensa liittyvä asioita ja saada 
ongelmiinsa ohjausta ja tukea”. Tapah-
tuma olisi edelleen armeijan järjestämä, 
ja velvollisuus suorittaa asevelvollisuus-
palvelusta ei laajenisi koskemaan naisia.

Noin kuukautta ennen vaaleja julkais-
tuissa puolueen ehdotuksissa nuorisota-
kuun kehittämiseksi puhutaan myös tu-
levaisuuskutsunnoista, tällä kertaa vähän 
yksityiskohtaisemmin. Ehdotuksen mu-
kaan toteutettaisiin alueellinen kokeilu, 
jossa armeijan kutsunnat laajennettaisiin 
”monipuoliseksi ja laadukkaaksi palvelu-
tapaamiseksi”, jossa ”kartoitetaan nuo-
ren tilanne kokonaisvaltaisesti”. 

Lisäksi tilaisuudessa voitaisiin pohtia 
”tarvittaessa” kokonaisvaltaisesti nuo-
ren opinto- ja urasuunnitelmia. Maksut-
toman lääkärintarkastuksen lisäksi nuo-
rilla olisi mahdollisuus tavata ehdotuk-
sen mukaan opintopsykologi, sosiaali-
työntekijä tai työelämäneuvoja. Myös 
velkaneuvontaa olisi tarjolla.

MILITARISOINTIA SYRJÄYTYMISEN 
EHKÄISEMISEN NIMISSÄ

Ehdotus herättää tietysti lukuisia ky-
symyksiä. Sitä ei esitetä vaaliohjelman 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevassa 
osassa, vaan ”huolenpidoksi” nimetyssä 
osiossa otsikolla ”Stoppi nuorten syrjäy-
tymiselle”. Vaikka ehdotuksen taustalta 
löytyy myös pyrkimys naisten militarisoi-
miseksi ja armeijassa palvelevien naisten 
määrän lisäämiseksi, sitä markkinoidaan 
siis syrjäytymisen ehkäisemisenä. 

Lienee kuitenkin syytä muistaa, että täl-
lä hetkellä syrjäytymisriski on huomatta-
vasti suurempi kutsuntavelvollisuuden 
piiriin kuuluvien nuorten miesten kuin 

siitä vapaiden nuorten naisten keskuu-
dessa. Myyttiä asevelvollisuuden syrjäy-
tymistä ehkäisevästä vaikutuksesta kan-
nattaisi ehkä miettiä tältäkin kannalta.

Nuorisotakuujärjestelmä velvoittaa jo 
nyt viranomaiset järjestämään nuorille 
työ-, harjoittelu- tai koulutuspaikan nel-
jän kuukauden sisällä työttömäksi jou-
tumisesta - ja nuoren ottamaan tarjottu 
tehtävä vastaan sosiaalietuuksien leik-
kaamisen uhalla. 

Sen toteuttamisessa on ollut suuria on-
gelmia: oikeita työpaikkoja ei ole tarjol-
la riittävästi ja asiantuntija-arvioiden mu-
kaan järjestelmä on saattanut jopa pa-
hentaa todella syrjäytymisvaarassa olevi-
en nuorten tilannetta, kun heitä sijoite-
taan lyhyestä tarkoituksettomasta koulu-
tuksesta toiseen. On hyvin vaikea nähdä, 
miten naisten määrääminen kutsuntoihin 
ratkaisisi tällaisia ongelmia - eikä keskus-
tapuolue papereissaan sitä luonnollises-
ti kerrokaan.

KALLISTA LEIKKIÄ

Keskustapuolueen ehdotuksissa ei esite-
tä arviota myöskään siitä, kuinka paljon 
”tulevaisuuskutsuntojen” järjestäminen 
maksaisi. Parin keskustan kansanedus-

tajan aihetta koskevaan eduskuntakysy-
mykseen maaliskuussa 2014 antamas-
saan vastauksessa edellisen hallituksen 
puolustusministeri Carl Haglund ilmoitti, 
että koko ikäluokkaa koskeva kutsunta li-
säisi valtion kuluja pelkästään terveystar-
kastusten osalta 3,7 miljoonaa vuodessa, 
minkä päälle tulisivat muun kutsuntoihin 
osallistuvan lisähenkilökunnan palkkiot.

Auki aloitteessa jää myös tapahtumi-
en käytännön järjestäminen. Pelkästään 
pääkaupunkiseudulla järjestetään ny-
kyään vuosittain noin 40 yhden päivän 
mittaista kutsuntatilaisuutta, joihin osal-
listuu toista sataa nuorta miestä kerral-
la. Pienemmillä paikkakunnilla kutsunta-
tilaisuuksia on tavallisesti suhteessa ase-
velvollisten määrään enemmän ja niiden 
osallistujamäärä on pienempi. 

Naisten saattaminen kutsuntojen piiriin 
kaksinkertaistaisi kutsuntavelvollisten 
määrän, joten nykyaikataulujen mukai-
nen kutsunta tuskin tarjoaisi kovinkaan 
laajoja ”mahdollisuuksia nuorten tilan-
teen kartoittamiselle”. Jos kartoitetta-
via olisi päivää kohden vaikkapa kolmi-
sensataa, normaalimittaisen työpäivän 
puitteissa aikaa kartoitukselle henkeä 
kohden jäisi noin 1,5 min/viranomaist-
aho. Malli edellyttäisi siis käytännössä 
kutsuntatilaisuuksien lisäämistä, mikä 
lisäisi entisestään järjestelmän kustan-
nuksia.

Mikäli aloitteen tavoitteena olisi todella 
nuorison syrjäytymisen ehkäiseminen eikä 
siviiliyhteiskunnan instituutioiden kytke-
minen armeijaan ja asevelvollisuuden ja 
kutsuntainstituution pönkittäminen, eh-
käpä parempi tapa olisi käyttää ”tulevai-
suuskutsuntojen” vaatimat voimavarat 
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esimerkiksi nuorison sosiaali-, terveys- ja 
koulutuspalveluiden kehittämiseen. 

Kun on puhuttu vaikkapa siitä, ettei työ-
voimaneuvojilla ole työttömyyden li-
säännyttyä enää resursseja auttaa työn-
hakijoita kunnolla, tilannetta saattaisi 
auttaa enemmän varojen käyttäminen 
uusien virkojen perustamiseen kuin neu-
vojien kierrättäminen kutsunnoissa.

Myös Haglund kiinnittää yllämainit-
tuun eduskuntakysymykseen antamas-
saan vastauksessa huomiota siihen, että 
jo vuosien ajan toteutetun, asevelvolli-
suuspalveluksesta vapautetuille suunna-
tun Aikalisä-hankkeen avulla tavoitettu-
jen ”tuen tai ohjauksen tarpeessa” ole-
vien nuorten määrä on jäänyt melko vä-
häiseksi. 

Vuonna 2012 etsivä nuorisotyö tavoitti 
kaikkiaan 14000 tuen ja ohjauksen koh-
teeksi päätynyttä nuorta, joista ”Aika-
lisän” avulla 600 (reilut 4%), kun enem-
mistö vapautetuista ei ollut ”tuen tar-
peessa” tai oli jo tavoitettu muuten. Val-
taosa tavoitetuista löytyi oppilaitosten 
tai sosiaalitoimistojen kautta, joten Ha-
glundkin toteaa: ”Luvut osoittavat, että 
nuorten syrjäytymistä estetään parhai-
ten kouluissa ja oppilaitoksissa tehtäväl-
lä työllä.”

Ja lopulta voi olla syytä miettiä sitäkin, 
että kaikkein luontevin tapa kamppailla 
nuorison syrjäytymistä vastaan ei ehkä 
löydykään ilmaistöistä, pakkokoulutuk-
sesta ja militarisoinnista, vaan katajai-
sen kansan suusta. Suomenmaa-lehden 
”nuorisotakuun kehittämistä” koskeva 
maaliskuinen uutinen oli kerännyt yhden 
lukijakommentin, jonka mukaan ”hel-
pompi tapa olisi helpottaa ison ikäpol-
ven eläkkeelle jäämistä, jotta nuoret sai-
si oikeata palkkatyötä.”

MUTKIA MATKASSA?

Tätä kirjoittessani on vielä epäselvää, 
ryhdytäänkö ”tulevaisuuskutsuntoja” to-
dellisuudessa ajamaan. Muiden puolu-
eiden vaaliohjelmista ei vastaavaa pyr-
kimystä löydy ja mikäli hanketta ryhdy-
tään toteuttamaan, ensin kyseessä olisi 
todennäköisesti alueellinen kokeilu. 

”Tulevaisuuskutsuntojen” toteuttaminen 
maksaisi useita miljoonia, ja leikkauslis-
tojen politiikkaa toteutettaessa rahoi-
tuksen kehittäminen tällaiselle hankkeel-
le voi osoittautua haastavaksi. Armeijan 
määrärahoja ollaan viime vuoden syksyl-
lä raporttinsa antaneen mukaan parla-
mentaarisen työryhmän mukaan toki ko-
rottamassa, mutta lisäraha on suunnattu 
asehankintojen rahoittamiseen.

Myöskään armeija ei vaikuta kovin in-
nostuneelta hankkeesta. Suomenmaa-
lehden 3.12. haastattelema pääesikun-
nan tiedottaja Henrik Gahmberg lausuu, 
ettei ”puolustusvoimissa nähdä tarvetta 
kutsuntojen muuttamiselle”. Penseys on 

tuskin kovin yllättävää, sillä pelkästään 
miehiäkin koskeva asevelvollisuus tuot-
taa paljon enemmän sotilaita kuin nykyi-
sen kokoisen sodanaikaisen reservin luo-
minen vaatisi, mistä armeija on tietys-
ti hyvin tietoinen vaikkei sitä ääneen sa-
nokaan. 

Monien julkistenkin puheenvuorojen pe-
rusteella armeijan sisällä on ”kaikki mie-
het aseisiin” -ajattelun murruttua myös 
entistä enemmän pyrkimystä keskit-
tyä laitoksen todelliseen tarkoitukseen 
- mahdollisimman tehokkaaseen sotimi-
seen ja sen harjoitteluun - ja jättää sosi-
aalipolitiikka sitä varten olemassa olevi-
en viranomaisten huoleksi.

Euroopassa sukupuolineutraali kutsun-
tavelvollisuus on voimassa vain Norjas-
sa, jossa sekä velvollisuus osallistua kut-
suntoihin että velvollisuus suorittaa pal-
velus koskee nimellisesti kaikkia. Käytän-
nössä palveluksen suorittaminen on kui-
tenkin vapaaehtoista ja kutsunnoissakin 
kaikille pakollista on vain armeijan netti-
sivulta löytyvän lomakkeen täyttäminen: 
kutsuntatilaisuuteen määrättävät vali-
taan lomakkeeseen annettujen vastaus-
ten perusteella. 

Antimilitaristisesta näkökulmasta Norjan 
mallin mukainen kutsuntavelvollisuuden 
laajentaminen voisi olla edistysaskel, mi-
käli se tosiasiassa merkitsisi palveluk-
sen muuttumista vapaaehtoiseksi kaikil-
le. Keskustapuolueen esittämään malliin 
tällaista pyrkimystä ei kuitenkaan edes 
rivien välissä sisälly.

KAJ RANINEN

“Norjan mallin mukainen 
kutsuntavelvollisuuden 

laajentaminen voisi olla edistysaskel, 
mikäli se tosiasiassa merkitsisi 

palveluksen muuttumista 
vapaaehtoiseksi kaikille.”
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Viime aikoina reservinkieltäytyjien määrä 
on noussut voimakkaasti. Monet Aseista-
kieltäytyjäliittoon yhteydessä olleet reser-
vinkieltäytyjät ovat maininneet Ukrainan 
kriisin, Euroopan jännittyneen tilanteen ja 
Suomen jatkuvan NATO:on lähentymisen 
kieltäytymisensä kimmokkeeksi. Reservis-
tä kieltäytyjien vakaumukset ovat kuiten-
kin yksilöllisiä. Kieltäytymisen takana on 
moninaisia eettisiä ja poliittisia syitä.

Sotilaallinen ja poliittinen vastakkain-
asettelu lisää turvattomuutta, kuten tä-
män päivän Euroopasta on helppo huo-
mata. Reservinkieltäytyminen merkitsee 
asettumista sotilaskoneiston ulkopuolel-
le, se on henkilökohtainen teko rauhan 
puolesta ja vastalause militarismille ja 
sen luomalle vastakkainasettelulle.

Toukokuussa 2015 Suomen armeija lähet-
tää kirjeen noin 900 000 reserviin kuuluval-
le. Kuitenkin armeijan sodanaikainen vah-
vuus on 230 000 sotilasta. Toisin sanoen 
kolmelle neljästä sotilaskoulutuksen saa-
neesta suomalaisesta ei ole sijaa armeijas-
sa edes sodan aikana. Miksi heille sitten yli-
päätään on annettu sotilaallinen koulutus? 

Reservinkieltäytyminen voi olla myös 
vastalause asevelvollisuusjärjestelmälle 
ja sille järjettömälle tavalle, jolla sitä ny-
kyään Suomessa toteutetaan.

Reservinkieltäytyminen on laillinen vaihto-
ehto, joka perustuu mielipiteen- ja oman-
tunnonvapauteen. Reservinkieltäytyjä kut-
sutaan viiden päivän mittaiselle täyden-
nyspalveluskurssille, jonka suorittamisen 
jälkeen hänellä ei ole velvollisuuksia ar-
meijaa kohtaan sodan tai rauhan aikana.

MITEN ARMEIJAN RESERVISTÄ 
KIELTÄYDYTÄÄN?

Armeijaan reserviin kuuluvat kaikki va-
rusmiespalveluksen käyneet alle 50-vuo-
tiaat henkilöt. Upseeristo kuuluu reser-
viin 60-vuotiaaksi asti. Armeijasta ero-
taan täyttämällä täydennyspalvelushake-
mus. Lomake on sama, jolla ilmoittaudu-
taan siviilipalvelukseen. Täytetty ja allekir-
joitettu lomake lähetetään joko suoraan 
armeijan aluetoimistoon tai Lapinjärven 
Siviilipalveluskeskukseen. 

Siviilipalveluskeskuksen tulee kutsua täy-
dennyspalvelusvelvollinen palvelukseen 
12 kuukauden kuluessa hakemuksen jät-
tämisestä. Hakemus on luonteeltaan il-
moitus, eli se hyväksytään automaatti-
sesti. Kieltäytymistä ei tarvitse erikseen 
perustella. Paperi löytyy työministeriön 
lomake.fi -palvelusta ja sitä on saatava-
na myös Aseistakieltäytyjäliitosta.

RESERVINKIELTÄYTYJÄN 
ASEMASODAN AIKANA

Nykyisen siviilipalveluslain mukaan täy-
dennyspalveluksen suorittaneet reser-
vinkieltäytyjät on vapautettu armeijapal-
veluksesta myös kriisin aikana. Lain mu-
kaan täydennyspalveluksen suorittaneet 
määrätään kriisin aikana siviilitehtäviin 
siviiliviranomaisten johdolla. Vapautus 
aseellisista tehtävistä koskee myös en-
nen uuden lain voimaanastumista täy-
dennyspalveluksen suorittaneita.

Reservinkieltäytyjä on automaattises-
ti vapautettu armeijasta sodan aikana 
vain, jos hän on suorittanut täydennys-
palveluksen. Sitä suorittamattomat -siis 
myös ne, jotka ovat hakeneet täyden-
nyspalvelukseen rauhan aikana muttei-
vät ole käyneet sitä- voidaan määrätä 
kriisin aikana vakaumuksentutkintalauta-
kunnan kuultavaksi ja hylkäävän päätök-
sen sattuessa palvelemaan armeijassa.

TÄYDENNYSPALVELUKSEN SISÄLTÖ

Viiden päivän mittainen palvelus Siviili-
palveluskeskuksessa Lapinjärvellä sisältää 
pääasiassa luentoja, jotka vaihtelevat täy-
dennyspalveluserän mukaan. Luennot voi-
vat sisältää mm. ensiapua, aseistakieltäyty-
misen historiaa, konfliktien anatomian poh-
dintaa, öljyntorjuntaa ja liikuntaa. Joissain 
erissä on mahdollista suorittaa ensiapukor-
tin lisäksi myös mm. alkusammutuskortti.

Täydennyspalvelusvelvollisella on läsnä-
olovelvollisuus lukujärjestykseen merki-

tyn ohjelman mukaisesti. Oppitunnit pi-
detään klo 8.45 – 16.00. Ohjelma voi si-
sältää myös iltaopetusta. Perjantaina 
opetus päättyy klo 14.00. Kun luento-
ja ei ole, saa koulutuskeskuksen alueel-
ta poistua niin kauaksi kuin ehtii, kunhan 
tulee takaisin kun luennot taas alkavat. 

Koulutuskeskuksessa tarjotaan majoitus, 
lähellä asuvat voivat halutessaan yöpyä 
myös kotona. Jokaisesta sairaslomapäi-
västä on tuotava terveydenhoitajan tai 
lääkärin todistus. Siviilipalveluskeskuk-
sella tarjotaan palveluksen aikana aamu-
pala, lounas, päivällinen ja iltapala. 

VAPAUTUS 
TÄYDENNYSPALVELUKSESTA

Täydennyspalveluksesta voi anoa va-
pautusta, mutta se koskee vain yksit-
täistä täydennyspalvelua. Eli vapautuk-
sen jälkeen saat uuden määräyksen pal-
velukseen. Täydennyspalveluvelvollinen 
voi hakea isyysvapaata 12 vuorokautta.

Täydennyspalveluksesta on mahdollista 
saada vapautus, jos 1) vapautus on erit-
täin tarpeellinen perheolojen, taloudellis-
ten olojen, ammatin tai elinkeinon vuoksi, 
2) opintojen aloittaminen tai eteneminen 
vaikeutuisi tuntuvasti ilman vapautusta, 3) 
täydennyspalvelus haittaisi vakavasti vel-
vollisen työnantajan toimintaa tai 4) muun 
erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Pelkkä vapauttamishakemuksen lähettä-
minen ei ole pätevä syy jäädä pois pal-
veluksesta. Vapautetulla ei myöskään 
ole aseistakieltäytyjän statusta kriisin ai-
kana, vaan sen saa vasta täydennyspal-
veluksen suoritettuaan.

Vapautusta on haettava kirjallisesti Sivii-
lipalveluskeskukselta. Hakemukseen on 
liitettävä selvitys vapautuksen perusteis-
ta. Vapautusanomus on vapaamuotoi-
nen. Sen tulee sisältää syy vapautuksen 
tarpeellisuudesta liitteineen, yhteystie-
dot, allekirjoitus ja henkilötunnus.

TÄYDENNYSPALVELUKSESTA 
KIELTÄYTYMINEN

Täydennyspalveluksesta kieltäytymisestä 
seuraa oikeudenkäynti ja sakkorangais-
tus (tavallisesti noin 20 päiväsakkoa). Sak-
kojen maksaminen ei vapauta velvollisuu-
desta osallistua täydennyspalvelukseen – 
toisin sanoen ne maksettuasi sinut kutsu-
taan uudelleen. Et myöskään saa aseista-
kieltäytyjän statusta ennen kuin olet suo-
rittanut täydennyspalveluksen.

TEKSTI: EROA-ARMEIJASTA.FI
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JOONAS VANHANEN:
Tämä on erään kansalaisen tarina reser-
vinkieltäytymisestä.

Tarinamme saa alkunsa vuodesta jolloin 
täytin 18 vuotta ja sain käskyn saapua 
kutsuntatilaisuuteen. Tuolloin jo vah-
van ideologian sekä moraalisten ja eet-
tisten näkemysten omaavana henkilö-
nä minulle oli aivan selvää, että totaali-
kieltäytyminen olisi kohdallani ainoa oi-
kea vaihtoehto asevelvollisuuden suorit-
tamiseen, tai pikemminkin siitä kieltäyty-
miseen. 

Kuitenkin tuntui täysin absurdilta ajatuk-
selta, että minut tuomitaan vankilaan va-
kaumukseni takia. Tästä johtuen ujona, 
nuorena, poikana taivuin Suomen valtion 
asettamien kovien sanktioiden edessä ja 
ilmoittauduin siivilipalvelusmieheksi. En-
simmäinen erävoitto valtiolle.

Vuosia kului. Kaikin mahdollisin keinoin 
välttelin siviilipalvelusta. Opintojen avul-
la sainkin siirrettyä palveluksen alkamista 
aina 22:een ikävuoteen saakka, kunnes 
en enää virallisia teitä pitkin pystynyt siir-
tämään palvelukseenastumisen ajankoh-
taa. Tällä aikajänteellä olivat asenteeni 
’pehmentyneet’ ja totesin 13 kuukauden 
siviilipalveluksen olevan kohtuuton ver-
rattuna varusmiespalvelukseen. 

Olin kerennyt olemaan jo jonkin aikaa 
työelämässä, enkä tahtonut jäädä koti-
oloihin pyörimään rahattomana. Siispä 

ilmoitin suorittavani varusmiespalveluk-
sen. Nopeasti palvelus pois alta ja se on 
ohi kuudessa kuukaudessa. Otetaan asia 
vaikka kuntoiluna ja isona vitsinä, ajatte-
lin. Toinen voitto Suomen valtiolle.

Vaihtamalla siviilipalveluksesta varusmies-
palvelukseen sain hieman lisäaikaa. Kun 
sain päätöksen, että tammikuussa 2005 
minun olisi määrä astua palvelukseen Ve-
karajärvellä, tein valituksen pääesikun-
taan. Koko ikäni pääkaupunkiseudulla 
asuneena en suostunut palveluspaikkaani 
ja vaadin, että asepalvelukseni myös kuu-
luisi tapahtua pääkaupunkiseudulla. Sain 
uuden sijoituksen, tällä kertaa Kaartin jää-
kärirykmenttiin Santahaminaan. 

Tammikuussa kun palvelukseni alkoi sain 
ensitöikseni kuulla, että minusta tulisi 
kaupunkitaistelija/sotilaspoliisi ja palve-
lusaikani olisi 9 kuukautta. Tämä ei mi-
nulle käynyt, sillä olin tulossa suoritta-
maan asepalveluksen 6 kuukaudessa 
mahdollisimman nopeasti pois alta. Läh-
tökohtaisesti en muutenkaan ollut kovin-
kaan halukas ottamaan osaa valtion tar-
joamaan asevelvollisuuteen vakaumuk-
sellisista syistä. 

Tein valituksen komppanian päälliköl-
le vedoten saamaani opiskelupaikkaan 
teknillisessä korkeakoulussa, jossa tar-
koitukseni oli aloittaa opiskelut vielä sa-
man vuoden syksyllä. Lupaa ei heltynyt, 
sillä päällikön sanoin ”koulutusta voi aina 
lykätä, armeijaa ei”. Olin hämilläni, sil-
lä olinhan jo onnistunut useamman vuo-
den lykkäämään asevelvollisuutta. Taas 
jälleen kerran voitto valtiolle. Nielin tap-
pioni ja kuuliaisesti suoritin 9 kuukauden 
palvelukseni.

Kului jälleen vuosia. Elämäntilanteeni 
ajautui pisteeseen, jossa koin olevani lo-
pullisen tien päässä. Koin, ettei minulla 
ollut enää mahdollisuutta kehittää itseäni. 
En jäänyt tuleen makaamaan, vaan lähdin 
hakemaan haasteita itse. Irtisanoin itseni 
vakituisesta hyvästä työsuhteesta ja läh-
din kohti lapsuuden unelmaa hankkimaan 
käsityöläisen taitoa erikoispuusepäk-
si. Tässä ohessa tahdoin repiä alas myös 
kaikki muut kulissit, mitä elämäni varrella 
oli rakentunut. Yksi näistä oli armeija. 

Lähdin jälleen kerran kohti Santahami-
nan varuskunnan porttia, sillä tiesin ko-
mendantintoimiston siellä sijaitsevan. 
Tällä kertaa matkani sinne olisi viimei-
nen. Hyppäsin bussiin Pasilan rauhan-
aseman aukiolta, jossa tuolloin asuin. 

Kävin irtisanomassa itseni armeijasta. 
En tiennyt että armeijasta on mahdollis-
ta edes ”erota”, tein sen silti siinä on-
nistuen. 

Muistan kun palasin kotiin ja huoma-
sin Rauhanasemalla olevan Suomen li-
pun tangossa liehumassa. Selvitin asiaa 
ja sain selville liputuksen olevan  toisen 
maailmansodan aikana ammutun aseis-
takieltäytyjä Arndt Pekurisen muistolle. 
Olin ylpeä. Olinhan juuri eronnut armei-
jasta ja vielä Pekurisen muistopäivänä, 
tästä mitään tietämättä. Mikä symboli-
nen hetki. Tämä tapahtui vuonna 2008.

Siitä alkoi seuraava vaihe ja seitsemän 
vuoden taistelu Siviilipalveluskeskuk-
sen kanssa. Lähdin opiskelemaan toi-
selle paikkakunnalle. Yllättäen aloin saa-
maan postia vuosittain Siviilipalveluskes-
kukselta koskien täydennyspalveluksen 
alkamista. Vaikka olin ”eronnut” armei-
jasta, ei minua oltukaan irtisanottu, vaan 
siirretty siviilipalvelusmieheksi. Tämä tuli 
minulle yllätyksenä, eihän armeijasta 
voinutkaan näköjään täysin erota. 

Ilmoitin, että en ole kykeneväinen tule-
maan koulutusjaksolle Lapinjärvelle, sillä 
tahdoin paneutua asiaan mitä olin opis-
kelemassa. Aikanaan valmistuin ja ase-
tuin Turkuun, jossa aloin harjoittamaan 
hankkimaani käsityöläisen taitoa. Täs-
sä vaiheessa en enää opiskeluiden takia 
voinut täydennyspalveluksesta kieltäy-
tyä. Aloin ravaamaan vuosittain lääkä-
rissä hakeakseni todistuksen, että en ole 
nyt siinä kunnossa että olisin kykeneväi-
nen osallistumaan Siviilipalveluskeskuk-
sen tarjoamaan kurssitukseen. 

Tämä oli valhetta. Tein fyysistä työtä ja 
koin voivani erittäin hyvin myös sielulta-
ni ja sen myös kerroin lääkäreille avoi-
mesti. Kerroin myös rehellisesti, miksi 
terve nuori mies tarvitsee sairaslomaa ja 
he ymmärsivät minua erittäin hyvin. Sain 
sairaslomaa täydennyspalveluksen ajan-
kohdiksi. Olin yksityisyrittäjä, eikä tullut 
kuuloonkaan että olisin jättänyt työni ko-
konaiseksi viikoksi. 

Tiedän vallan hyvin, että olisin voinut ve-
dota kohtuuttomiin tulonmenetyksiin ja 
hakea tällä lykkäystä täydennyspalve-
luksesta. En kuitenkaan sitä tehnyt, sillä 
koin olevani jäävi kirjoittamaan itse itsel-
leni paperia asiaan mihin en ollut alun-
perinkään vapaaehtoisesti liittynyt, vaan 
minut oli kansalaisena tähän älyttömyy-
teen pakotettu. 

”Tahdoin repiä alas myös kaikki 
muut kulissit mitä oli elämäni varrella 
rakentunut ja yksi näistä oli armeija. ”
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Muutaman vuoden kuluessa yksityisyrit-
täjyys kuihtui kasaan ja sattuman kaut-
ta palasin takaisin vanhaan työhöni. La-
pinjärveltä sinnikkäästi edelleen pommi-
tettiin minua ja sain silloisen esimiehe-
ni  mukisematta kirjoittamaan todistuk-
sen, että minua tarvitaan työssäni enkä 
tämän johdosta pysty osallistumaan täy-
dennyspalvelukseen.

Tuli vuosi 2014 ja jälleen kerran kesän 
tienoilla sain kirjatun kirjeen Lapinjär-
veltä. Mittani alkoi olemaan täysi ja tein 
päätöksen olla hakematta kirjettä pos-
tista. Kevättalvella 2015 kun olin ajele-
massa töistä kotiin tuli vastaani poliisiau-
to, joka välittömästi kääntyi perääni. Heti 
tiesin, että he haluavat minusta jotain. 
Poliisit pysäyttivät minut. Rutiininomai-
sen henkilöselvityksen jälkeen paljastui, 
että Lapinjärven siviilipalveluskeskus oli 
tehnyt minusta etsintäkuulutuksen ja mi-
nulle oli tavattaessa saatettava tiedoksi 
palvelusmääräys täydennyspalvelukses-
ta. Olin joutunut kilpiskannerin uhriksi. 

Olin pöyristynyt ja koin itseni nöyryyte-
tyksi ihmisten töllistellessä kadun varres-
sa minun ja poliisin välistä asian selvit-
telyä. Miksi minut etsintäkuulutettiin heti 
yhden kirjeen noutamisen jättämisestä? 
Entä jos olisin ollut matkoilla tuona ai-
kana? Poliisilaitoksella minut kiinni na-
pannut konstaapelikin ihmetteli tilannet-
ta: ”On se kumma, kun armeijan käynyt-
tä miestä tällä tavoin kiusataan.”

En kuitenkaan asiasta hermostunut. 
Olinhan vakituisessa työsuhteessa ja var-
masti taas saisin esimieheltäni nimen pa-
periin, jossa todettaisiin minua tarvitta-
van enemmän töissä kuin Lapinjärvel-
lä. Pöyristyksekseni esimieheni ”ei näh-
nyt mitään syytä miksen sitä nyt suorit-
taisi” sillä ”tämähän on ilmeisesti joka-
vuotinen rumba ja parempi suorittaa se 
nyt pois”. Ensimmäistä kertaa elämässä-
ni ei myötätuntoa herunut. Kävin jopa 
esimieheni esimieheltä pyytämässä ni-
meä paperiin mutta hänkin totesi: ”Pa-
rempi nyt suorittaa tämä pois”. 

Eniten tässä tilanteessa raivostutti se, 
että toimin tällä hetkellä valtiollisissa 

tehtävissä ja töissäni kaikki kollegat ovat 
vapautettuja reservinkertausharjoituk-
sista. Mahdollisen konfliktitilanteen syt-
tyessä palvelus- paikkani olisi tämä ky-
seinen työ jossa työskentelen. Muutama 
kollegatkin ihmettelivät,  että on se kum-
ma etteivät allekirjoitusta suostuneet pa-
periin vetämään. Ei auttanut muu kuin 
lähteä Lapinjärvelle. Hetken aikaa kävi 
mielessäni, että olisin jättänyt osallistu-
masta koko koulutusjaksoon sakkoran-
gaistuksen uhalla. Aloin kuitenkin olla 
tässä vaiheessa lopen väsynyt vuosia jat-
kuneeseen rumbaan. Taas voitto, vaiko 
tällä kertaa tappio, Suomen valtiolle.

Itse Lapinjärven täydennyspalvelukses-
ta jäi hieman sekava tunnelma. Ensin-
näkin olin aivan täysin pimennossa mitä 
tuo viikko tulee sisällään pitämään. En 
saanut muuta kuin litteran sekä ajan ja 
paikan, mihin ilmoittautua. Viikon aika-
na sain kuulla luentoja pasifismista, Lä-
hi-idän kulttuurista ja konflikteista, Aseis-
takieltäytyjäliiton toiminnasta (tuskin oli-
sin muuten liittynyt AKL:n jäseneksi) sekä 
pääsin tapaamaan mielenkiintoisia ihmi-
siä ja vaihtamaan ajatuksia heidän kanssa. 

Siinä missä oli hyvää niin oli huonoa-
kin. Viidestä päivästä kolme tuntui jok-
seenkin turhauttavalta kuunnella luento-
ja peruskansalaistaidoista. Pitivätkö he 
minua tyhmänä, vai oliko tämä pakol-
la tuotettua sisältöä tuoksi viideksi päi-
väksi? Epäilen jälkimmäistä. Sinänsä mi-
tään uutta en tuon viikonaikana oppinut, 
mutta sentään paikka paikoin luentosa-
lissa kumpusi kiivasta keskustelua.

Näin jälkikäteen ajatellen olisi ehkä ol-
lut parempi vain totaalikieltäytyä tästä 
rumbasta. Se ainakin on aivan päivänsel-
vää, että armeijan sijasta olisin mennyt 
siviilipalvelukseen, jos olisin tiennyt mi-
hin joudun. Siviilipalvelusta suorittaes-
sa olisin sentään voinut olla jollain tasol-
la hyödyksi tälle yhteiskunnalle. Sen si-
jaan parhaassa työiässä olevaa tervettä, 
fiksua miestä portilla seisottaessa ja ole-
matonta vartioidessa, pikku sieluisia ih-
misiä pokkuroidessa, tuli tämän suora-
selkäisen kansalaisen potentiaali heitet-
tyä aivan hukkaan. 

Sainpa jopa kuulla itse silloisen tasaval-
lan presidentin, Tarja Halosen, hattui-
lua. Olin päävartiossa ja seisomassa Pre-
sidentinlinnalla kuumana kesäpäivänä 
paksuissa harmaissa, epämukavan tuka-
lissa sarkavaatteissa. Sattuipa sitten itse 
presidentti tallustelemaan kauppatorin 
halki kahden henkivartijan kanssa. 

Iski varusmieheen paniikki, tässähän pi-
tää mahdollisesti tehdä ilmoitus itse Pre-
sidentille ja kuinka ollakaan, tahtoi tämä 
tällä kertaa kuulla ilmoitukseni. Jännityk-
sestä kankeana sain kuin sainkin proto-
kollan vedettyä läpi vain kuullakseni naa-
mani edessä jäätelöä lipittelevältä presi-
dentiltämme, että ”maistuis vavmaan 
sullekkin...”

Ja tämä tarina on tosi.

”Yllättävää oli huomata, että 
monet reservinkieltäytyjät olivat 

aliupseereita tai upseereita.”

KAARNE KARJALAINEN:
Suoritin asepalvelukseni saapumiseräs-
sä II/2005, sittemmin jo lakkautetussa 
Pohjois-Karjalan prikaatissa. Palvelin 180 
vuorokautta jääkärikomppaniassa. Eri-
koiskoulutukseltani olin viestimies eli ke-
laperse kuten inttislangi asian ilmaisee. 
Sotilasarvoni oli jääkäri. 

Ennen varusmiespalvelusta en tiennyt 
oikeastaan mitään asepalveluksen vaih-
toehdoista ja itselleni perustelin varus-
miespalvelusta pienimmän riesan tienä, 
mitä se ehkä edelleen valitettavasti on. 
Pohjois-Karjalan maaseudun kasvatti-
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Olen toimittanut täydennyspalvelusha-
kemuksen Lapinjärven Siviilipalvelus-
keskukselle kolme vuotta sitten, mut-
ta minua ei ole vieläkään kutsuttu pal-
velukseen. Onko tämä normaalia? Entä 
mikä on asemani, jos nyt syttyisi sota?

 NIMIM. KÄRSIVÄLLISYYS KOETUKSELLA

Täydennyspalvelukseen voi hakeutua 
missä vaiheessa tahansa varusmiespal-
veluksen jälkeen: ennen kertausharjoi-
tuskutsua, kertausharjoituskutsun jäl-
keen tai kertausharjoituksen aikana. Ha-
kemuksen saavuttua siviilipalveluskeskus 
kutsuu täydennyspalvelukseen 12 kuu-
kauden kuluessa.

Jos haluat päästä epävarmuudes-
ta, voit ottaa yhteyttä Siviilipalveluskes-
kukseen ja vaatia päästä palvelukseen. 
Jos asiassa tulee vaikeuksia, ota yhteyt-
tä Aseistakieltäytyjäliittoon. Voit myös 
odottaa kunnes palvelusvelvollisuutesi 
päättyy täyttäessäsi 50 vuotta.

Palvelusvelvollisuutesi päättyy aikai-
semmin, jos sinut todetaan palvelus-
kelvottomaksi. Siinä on kuitenkin pelat-
tava varman päälle, koska siitä asiasta 
päättää Siviilipalveluskeskus. Keskuste-
le meidän kanssamme ennen kuin lähe-
tät sinne lääkärintodistusta, ja mieluim-
min ennen kuin sen hankit.

Mitä tulee sodanaikaiseen asemaasi 
tilanteessasi tällä hetkellä, siviilipalvelus-
lain perusteella asemasi ei ole ratkennut, 
ennen kuin olet aloittanut täydennyspal-
veluksen. Tämä on hyvä syy saada asia 
ratkaistuksi.  

Joutuisit tällä hetkellä sodan sattuessa 
vakaumuksentutkintalautakunnan eteen 
kuten kuka tahansa muu asepalveluksen 
suorittanut, jolla ei ole täydennyspalve-
luksen suorittamisen tuomaa aseistakiel-
täytyjästatusta.

Minut on kutsuttu kertausharjoituksiin 
kesäkuun alussa. Tiedän, että voin kiel-
täytyä reservin harjoituksista ennen nii-
den alkamista, mutta voiko niin tehdä 
harjoitusten aikana ja jos voi, niin mi-
ten? Mitkä ovat tällöin seuraukset? 

EETU

Täydennyspalvelukseen voi hakea mil-
loin tahansa varusmiespalveluksen suo-
rittamisen jälkeen. Täydennyspalveluk-
seen sovelletaan pääsääntöisesti mitä si-
viilipalveluksesta on säädetty.

Sovellettavaksi tulee näin ollen sivii-
lipalveluslain 12. pykälä siviilipalveluk-
seen hakemisesta: ”Asevelvollinen voi 
hakea siviilipalvelukseen ennen asevel-
vollisuuslain mukaista palvelusta, sen ai-

kana tai sen jälkeen. Hakemusta ei saa 
tehdä ennen kutsuntoja.”

Oma ongelmansa muodostuu kui-
tenkin välivaiheesta ennen kuin joukko-
osaston komentaja on hyväksynyt täy-
dennyspalvelushakemuksen. Kotiutus-
ta saatetaan hyvinkin viivyttää harjoituk-
sen loppuun. Tällainen menettely saat-
taisi kuitenkin loukata perus- ja ihmisoi-
keuksia ja täyttää virka- tai sotilasrikok-
sen tunnusmerkistön. 

Reservin harjoituksiin osallistuva reser-
viläinen rinnastuu kertausharjoitusten ai-
kana asevelvollisuuttaan suorittaviin ja 
on määritelmällisesti sotilas. Siten häntä 
koskevat rikoslain 45. pykälän säädökset 
sotilasrikoksista.

Onko myös täydennyspalvelushakemuk-
sen jättänyt reserviläinen, jonka hakemus-
ta ei vielä ole käsitelty, rikoslain 45. luvun 
soveltamisalaan kuuluva ”sotilas”? Kotiut-
tamiseen tai hakemuksen hyväksymiseen 
saakka hän näyttäisi olevan. Voidaanko 
hänet siis tuomita sotilasrikoksesta?

Sotilasrikoksia ovat mm. niskoittelu eli 
kieltäytyminen käskyn noudattamisesta 
sekä palvelusrikos tai palvelusrikkomus, 
toisin sanoen muu palvelusvelvollisuu-
den rikkominen.  

Jos oikeus katsoisi syytetyn olleen ri-
koslain 45. luvun henkilöllisen sovelta-
misalan piirissä, jää toinen kysymys rikok-
sen tunnusmerkistön täyttymisestä ja vielä 
kolmaskin, rangaistaanko, jos täyttyi. Ne 
taas riippuvat konkreettisista olosuhteista. 

Puolustus ehkä kiinnittäisi huomio-
ta sääntelyn puutteellisuuteen ja siihen, 
että epäselvässä tapauksessa on tuomit-
tava syytetyn eduksi. Käskyn antajan me-
nettelyllä saattaisi olla merkitystä, muun 
muassa siksi että julkisen vallan velvolli-
suus on turvata perus- ja ihmisoikeuksi-
en täyttyminen. 

Käskynantajan tietäessä, että henkilö on 
vakaumuksellisista syistä kieltäytynyt re-
servin palveluksesta, hänellä on joka tapa-
uksessa syytä varoa loukkaamasta tällais-
ta vakaumusta joka kohdistuu koko palve-
lukseen ja sen ylläpitämiseen käskyin.

Periaatteessa siis täydennyspalvelus-
hakemus pitäisi voida jättää milloin ta-
hansa kertausharjoituksen aikana ja ha-
kemuksen jättänyt kotiuttaa niin pian 
kuin mahdollista, mutta tämä on vielä 
käytännössä testaamatta. 

Jos kieltäydyt esimerkiksi Wihuri -so-
taharjoituksen aikana kesäkuussa, ota 
mukaan Aseistakieltäytyjäliiton neuvon-
tapuhelimen numero 0408362786 niin 
saat tarvittaessa heti apua.

na minulle ei juurikaan syntynyt erityisen 
monipuolista kuvaa asepalveluksen vaih-
toehdoista ennen kuin vasta jälkikäteen. 

Sinällään intti oli melkoisen avaava ko-
kemus, osoittihan se senkin, kuinka kuria 
ja järjestystä oli taottu mieleeni jo ala-as-
teelta lähtien. Ala-asteeni rehtori oli ko-
vin maanpuolustushenkinen ja esimer-
kiksi ruokailuun järjestäytyminen ja siir-
tyminen tapahtui pahimpaan inttityyliin 
- mutta tämän tajusin siis vasta intissä!

Reservistä kieltäytymisestä olin tietoi-
nen jo varusmiesajoistani lähtien, sillä 
eräs tupakaverini (terveisiä vaan Juuti-
laiselle!) ilmoitti jo tuolloin kieltäytyvän-
sä reservistä heti intin jälkeen. Itse en pi-
tänyt asiaa niin kovin tärkeänä, muistan-
pa jossakin vaiheessa jopa miettineeni, 
että voisi olla ihan hauskakin käydä ker-
taamassa ja todeta jälleen kerran, kuinka 
ankeaa se kaikki onkaan. 

Järkiini tulin lopullisesti vasta muuta-
ma vuosi sitten, ehkä jonkinlaisena vas-
tareaktiona elämäni silloiselle holtitto-
malle keskiluokkaistumiselle. Olin töis-
sä valtion virastossa, minulla oli korkea-
koulututkinto ja tein koulutustani vastaa-
vaa työtä. Silti tunsin monellakin tasolla 
että haluan elämältä jotain aivan muuta. 
Osana tätä muutosprosessia päätin sit-
ten kieltäytyä reservistä, sillä en enää ha-
lunnut edes paperilla osallistua valtiolli-
sen väkivaltakoneiston ylläpitoon.

Suoritin täydennyspalveluksen Lapinjär-
ven koulutuskeskuksessa kesällä 2013. 
Viisi vuorokautta kestänyt laitosloma oli 
kohtalaisen antoisa, maksettiinhan sii-
tä päivärahatkin. Ruoka oli hyvää ja seu-
rakin yllättävän antoisaa, olihan monel-
la kanssakieltäytyjällä hyvinkin kiintoisia 
näkemyksiä yhteiskunnasta. Yllättävää 
oli huomata, että monet reservinkieltäy-
tyjät olivat aliupseereita tai upseereita. 

Koulutuksen sisältö oli kohtalaisen miele-
käs ja sen parasta antia oli kenties aseis-
takieltäytymisen yllättävän ankea his-
toria, josta en ennen Lapinjärveä tien-
nyt juuri mitään. Mahtui mukaan muuta-
kin hyödyllistä, kuten hätäensiapukurssi. 
Iltaisin lähinnä luin ja juoksin, välillä tuli 
saunottuakin ja olihan kohtalotovereiden 
kanssa mielenkiintoisia keskustelujakin. 

Viisi vuorokautta tuntuu kuitenkin myös 
ylärajalta moiselle koulutukselle, kun 
siinä oli kuitenkin vähän kiusaamisen 
maku. Asiaa voisi kenties kehittää tarjo-
amalla mielekkäämpää, toiminnallisem-
paa koulutusta - luokkahuoneessa istu-
minen kesähelteillä ei ole milloinkaan 
erityisen mielekästä. 

LISÄÄ KERTOMUKSIA OSOITTEESSA 
EROA-ARMEIJASTA.FI

Palstalla Aseistakieltäytyjäliiton 
lakiasiainsihteeri Juha Keltti vastaa lukijoita 
askarruttaviin juridisiin kysymyksiin.
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Aseistakieltäytyminen Etelä-Koreas-
sa käsitteenä ja liikkeenä on suhteelli-
sen tuore, mutta ilmiönä se ulottuu ai-
nakin 1950-luvulle. Yhteensä kieltäyty-
jiä on vangittu vuosikymmenten aikana 
noin 20000, mutta ennen aseistakieltäy-
tyjäliikkeen syntyä 2000-luvun alkupuo-
lella tapauksista ei uutisoitu, eikä suuri 
yleisö ollut asiasta tietoinen.  

Tällä hetkellä suurin osa maailmalla tuo-
miotaan suorittavista totaalikieltäytyjis-
tä on eteläkorealaisia. Maan vankilois-
sa istuu parhaillaan tuomiotaan suoritta-
massa noin 700 aseistakieltäytyjää. Heis-
tä valtaosa on Jehovan todistajia joita, 
toisin kuin Suomessa, ei ole vapautettu 
palveluksesta Etelä-Koreassa. Kuten ar-
vata saattaa, YK:n ihmisoikeuskomitea 
on useaan otteeseen huomauttanut Ete-
lä-Korean rikkovan toiminnallaan ajatuk-
sen-, omantunnon- ja uskonnonvapaut-
ta.

Vuonna 2003 Soulissa perustettiin World 
Without War –järjestö, joka toimii aseis-
takieltäytyjien tuki- ja etujärjestönä. Se 
järjestää vertaistukiryhmiä tuomionsa 
suorittaneille kieltäytyjille ja jakaa infor-
maatiota uusille kieltäytymistä harkitse-
ville. 

Järjestön toimintakenttä on vuosien var-
rella laajentunut pelkästä aseistakieltäy-
tyjien oikeuksia ajavasta liikkeestä ylei-
seksi antimilitaristiseksi liikkeeksi. Par-
haillaan on menossa kampanja, jonka 
tarkoitus on estää Jejun saarelle raken-
teilla olevan Yhdysvaltain sotilastukikoh-
dan perustaminen.

”Järjestömme on ainoa paikka josta ih-
miset voivat saada tietoa suunnitelles-
saan kieltäytymistä, joten yleensä kaik-
ki tulevat meille”, Yeo-ok kertoo. ”Ihmi-
set kieltäytyvät eri syistä, suurin osa pasi-
fistisen vakaumuksen tai uskonnon vuok-
si, jotkut myös feminismin tai esimerkik-
si ympäristöasioiden vuoksi”, hän jatkaa.

KOVAT TUOMIOT KIELTÄYTYMISESTÄ

Aseistakieltäytymisestä saa Etelä-Kore-
assa muotoutuneen oikeuskäytännön 
mukaisesti 18 kuukauden ehdottoman 
vankeustuomion. Asepalveluksen suorit-
tavien miesten määrä on hyvin korkea ja 
erittäin harva saa vapautuksen palveluk-
sesta, vaikka läheskään jokaiselle varus-
miehelle ei riitä ”merkityksellistä” teke-
mistä koulutuksen aikana. Naisille ase-
palvelus on vapaaehtoinen. 

Asepalvelus kestää vähintään 21 kuu-
kautta ja osittain myös tästä syystä viha-
mielisyys aseistakieltäytyjiä kohtaan on 
laajaa: ”Moni ajattelee, että kun on itse 
joutunut läpikäymään piinaavan ja pit-
kän sotakoulutuksen, muidenkaan ei pi-
täisi laistaa siitä. Asepalvelusta pidetään 
Etelä-Koreassa yleisesti pyhänä velvolli-
suutena ja aseistakieltäytyjiä valtion vi-
hollisina”, kertoo Yeo-ok. 

Yksi tunnettu tapaus on Suomessakin 
Gangnam Style -kappaleestaan kuului-
sa poptähti PSY, joka joutui käymään ar-
meijan kahdesti, kun tuli julki että hän oli 
saanut erityiskohtelua palvelusaikanaan. 
Paikallisia julkimoita tai poptähtiä ei voisi 
edes kuvitella tukevan aseistakieltäytyjä-
liikettä, sillä se oletettavasti samalla tar-
koittaisi heidän uransa loppua.

Samoin kuin Suomessa Etelä-Koreas-
sa asevelvollisuus koskee miehiä, mut-
ta Etelä-Koreassa asevelvollinen nuo-
ri ei voi valita siviilipalveluksen tyyppis-
tä vaihtoehtoista palvelusta, eikä armei-
jassa voi suorittaa aseetonta palvelus-
ta. Vuosia jatkuneen aseistakieltäytyjä-
liikkeen kampanjoinnin jälkeen vuonna 
2007 työväenpuolueen vetämän halli-
tuksen puolustusministeriö ilmoitti aloit-
tavansa siviilipalveluslain valmistelun. 
Seuraavana vuonna vaalit voitti konser-
vatiivipuolue, joka veti suunnitelmat ta-
kaisin. 

TUUKKA TÖRÖ

Myungjin Moon esitelmöi  
yleisötilaisuudessa 
Antikvariaatti Sofiassa.
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kuvat: Jyrki Lappalainen / Tuuli Vuori

Maaliskuun loppupuolella kaksi eteläko-
realaista rauhanaktivistia, Yeo-ok Yang ja 
Myungjin Moon piipahtivat viikon verran 
Helsingissä Aseistakieltäytyjäliiton vie-
raana osana Euroopan kiertuettaan.

Myungjin Moon on totaalikieltäytyjä ja 
pasifisti, joka työskentelee Deul – Hu-
man Rights Education Centerissä Sou-
lissa. Hänen vakaumuksensa aseistakiel-
täytyjänä heräsi alunperin Irakin sodan 
kynnyksellä, kun Etelä-Koreaa vietiin so-
dan osapuoleksi kansallisen edun nimis-
sä poliisin tukahduttaessa sitä vastusta-
via protesteja. 

Myungjin huomasi silloin olevansa ar-
meijan ja poliisien vihollinen protes-
toidessaan valtion toimia vastaan. Hänet 
tuomittiin kieltäytymisestään vankilaan 
vuonna 2012. Vankeuden aikana Amnes-

ty International otti hänen tapauksensa 
esille ja kampanjoi hänen vapauttami-
sensa puolesta.

Yeo-ok Yang on rauhanaktivisti ja työs-
kentelee World Without War –järjestös-
sä vetäen sen aseistakieltäytyjäohjel-
maa. Hänen erityisalaansa ovat asevel-
vollisuusjärjestelmä ja väkivallaton suo-
ra toiminta.

Vierailun aikana korealaiset aktivistit ta-
pasivat Aseistakieltäytyjäliiton lisäksi 
muidenkin suomalaisten rauhanjärjestö-
jen sekä Amnesty Internationalin edus-
tajia. Vierailuohjelmaan sisältyi  yleisö-
luento eteläkorealaisten aseistakieltäy-
tyjien tilanteesta sekä retkeilyä Espoon 
Nuuksion kansallispuistossa.

TUUKKA TÖRÖ

Myungjin Moon ja Yeo-ok Yang ehtivät piipahtaa 
Nuuksion kansallispuistossa virkistäytymässä.
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Myungjin Moon kertoi kokemuksiaan 
aseistakieltäytymisestä antikvariaatti So-
fiassa järjestetyssä tilaisuudessa. Ennen 
tuomiotaan hän oli työharjoittelussa War 
Resisters’ Internationalin toimistolla Lon-
toossa. 

Myungjin kertoo: ”Toimistollani kanssa-
ni työskenteli siviilipalvelustaan suoritta-
va mies. Tunsin kateutta, kun hän sai teh-
dä samaa työtä kanssani armeijapalve-
luksen sijasta ja minua sitävastoin odotti 
puolentoista vuoden vankilatuomio ko-
tipuolessa.”

Myungjinin vakaumus kasvoi entisestään 
hänen opiskellessaan kasvatustieteitä 
yliopistossa ja auskultoidessaan ala-as-
teen opettajana. Opettajaharjoittelu he-
rätti ajatuksia siitä, miten oppimisen tar-
koitus on oppia rakastamaan. Armeijassa 
puolestaan opetellaan näkemään toinen 
ihminen vihollisena ja tappamaan hänet. 

”Valmistellessani kieltäytymisjulistustani 
Koreoiden välillä tapahtui selkkaus. Ete-
lä-Korean hallitus käytti sitä tekosyynä 
sotilasbudjetin kasvattamiseen. Kirjoitin 
julistukseeni: kukaan ei ansaitse tulla ta-

petuksi. Niin Etelä-Korean kuin sitä ym-
päröivien maiden pitäisi lopettaa tämä 
peli, josta hyötyvät vain pieni osa hal-
litsevasta luokasta ja sotateollisuudes-
ta. Kieltäytymiseni on samalla pienin ja 
suurin ele mitä voin tehdä vastustaakse-
ni jatkuvaa väkivallan kierrettä.”

Vankilassa Myungjin työskenteli ruoka-
lassa, joka valmisti muonituksen 900 van-
gille. Työpäivät olivat 12-tuntisia aamu-
kuudesta iltakuuteen. Vapaapäivä oli yksi 
kahden viikon välein. Eräässä vaihees-
sa tuomiotaan hän nukkui parin kuukau-
den ajan samassa sellissä 15 muun ihmi-
sen kanssa. 

”Tuntui ironiselta olla pakotettuna työs-
kentelemään niin hierarkisella työpai-
kalla, kun alun perin kieltäydyin paikas-
ta mistä kuvittelin hierarkian, machoilun 
ja militarismin kulttuurin kumpuavan.” 
Myungjin kertoo. “Kun pääsin ulos, kes-
ti jonkun aikaa tottua muutokseen ja ta-
savertaiseen sosiaaliseen kanssakäymi-
seen. En tiennyt, miten käsittelisin avut-
tomuuden tunteitani. Sain onneksi pal-
jon apua liityttyäni aseistakieltäytyjien 
vertaistukiryhmään.”

Vankila-aikana Myungjin sai kirjeitä eri 
puolilta maailmaa Yhdysvalloista Austra-
liaan ja Eurooppaan: ”Kirjeiden vastaan-
ottaminen auttoi suuresti keskittymään 
kieltäytymiseni syihin. 

Välillä tunsin epämukavuutta, kun näin 
lauseita kuten ’olet todellinen sankari’ 
tai ’olet niin urhea’, sillä yksi kieltäytymi-
seni syistä on feministinen: en halunnut 
tulla nähdyksi urheana tai sankarillisena, 
sillä se tulee ajattelutavasta, jossa vah-
vat miehet suojelevat heikkoja naisia. En 
myöskään halunnut tulla nähdyksi pelk-
känä uhrina. 

Mielestäni kysymys ei ole siitä, onko tar-
peeksi urhea kieltäytymään aseista. Ih-
misille pitää kertoa, että aseistakieltäyty-
jäksi voi ryhtyä, vaikka ei osaisi selittää 
syitään suurin sanoin. Silloin tavallisten 
ihmisten olisi helpompi kuvitella kieltäy-
tyvänsä. Se auttaisi purkamaan militaris-
tista kulttuuria ja väitettä: ’Et ole oikea 
mies, jos et käy armeijaa’.”

 
TUUKKA TÖRÖ

KUKAAN EI ANSAITSE TULLA TAPETUKSI

Rauhanaseman järjestöt ja korealaisvieraat toteuttivat yhdessä kansainvälistä 
sotilasmenojen vastaista toimintapäivää Helsingissä. Kuva: Aleksi Saviranta
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Ruka Toivonen osallistui matkanjohta-
jana Aseistakieltäytyjäliiton bussimat-
kalle ja kirjoitti tunnelmistaan raportin. 
Toivosen kuudes mielenosoitusmat-
ka AKL:n kanssa tehtiin Burghfieldin 
ydinaselaitokselle Englantiin. Matkan 
tarkoituksena oli sulkea ydinasetehdas 
päiväksi avoimen suoran toiminnan ja 
kansalaistottelemattomuuden keinoin.

PÄIVÄ 1: LÄHTÖTUNNELMIA

Reissua edeltäviä päiviä hallitsee yleen-
sä stressi ja armoton vitutus. Ihminen on 
tyhmä eläin, ajattelen. Se ei opi koke-
muksesta, että 24 tuntia on jokseenkin 
lyhyt aika soittaa puheluja, oikolukea ar-
tikkeli, laittaa hakemus vetämään Kelaan, 
palauttaa koulutehtävä, postittaa vero-
kortti työnantajalle, tulostaa pamfletteja, 
pakata, siivota. Aivan varmasti jää taas 
sata asiaa tekemättä ja olen unohtanut 
jotain tärkeää. Tai siltä ainakin tuntuu.

Lähtöpäivänä mieli on jo rauhallisempi. 
Sydäntä lämmittää rikollisen hieno pink-
ki banderolli, jonka kaverit ovat viimeistel-
leet edellisenä iltana ja ripustaneet Rau-
hanaseman kellariin yöksi kuivumaan. Ki-
paisen hakemasta Pasilan kirjastosta kasan 
tsekkiläisiä animaatioita ja Luukas Moo-
dyssonin helmiä DVD:llä. Peppi Pitkätos-
su -sarja, tuo 1960-luvun aliarvostettu da-
daismin helmi, on bussimatkojen klassik-
kokamaa. Lopuksi lastataan bussiin lento-

lehtisiä, banderolleja, kirjoja, CD-levyjä ja 
tarpeelliseksi katsomaani sälää. Omat ta-
varat mahtuvat vaivatta urheilukassiin.

Yksi uusi matkalainen ja vanha ystävä on vie-
lä omilla teillään, ilmeisesti noutamassa pas-
siaan Pasilan poliisitalosta. Toinen päättää 
kipaista apteekissa, kun aikaa kerran vielä 
on. Säädöstä huolimatta tuntuu, että hom-
ma alkaa olla pulkassa. Pian matka voi alkaa.

TIEN PÄÄLLÄ

Bussin sisustaa kuvaa parhaiten hallit-
tu kaaos. Toisen matkanjohtajan edes-
sä etupenkissä pyörii paperimylly: lupia, 
lauttalippuja, matkustajalistoja. Oman 
penkkini läheisyyteen on muodostunut 
pienimuotoinen sivukirjasto: AKL:n jul-
kaisuja, queerfeministisiä zinejä, suoran 
toiminnan oppaita, rauhanliikkeen klas-
sikoita, leffoja ja musiikkia Systembola-
getin muovikasseissa. Kuski diilaa bus-
sin etuosasta matkustajille laivalta ostet-
tua verohelpotettua tupakkaa. Pelkää-
jän paikalle istahtaa tiukan paikan tullen 
vanhan ajan ihmisnavigaattori, edessään 
kuuden eri maan tiekartat. Mielenosoi-
tusmatka bussilla halki Euroopan päihit-
tää lentokoneella lentämisen 6–0.

NELJÄS PÄIVÄ JA RAJANYLITYS

Saavumme Calais’n kaupunkiin EU:n 
Schengen-sopimuksen reunamille raja-

nylityspaikalle, jossa pääsystä meren yli 
Britanniaan haaveilevat tuhannet pa-
perittomat siirtolaiset. Bussin ajaessa 
moottoritieltä satamaan näemme kui-
tenkin vain rekkakuskeja, turisteja ja työ-
matkalaisia jonottamassa pääsyä viralli-
sia teitä kanaalin ali.

Virkavalta on meitä vastassa, mikä ei ole 
erityisen suuri yllätys. Rajanylitykset eivät 
aina ole sujuneet AKL:n mielenosoitus-
matkoillakaan ongelmitta. Muistan elä-
västi viiden vuoden takaisen juuttumi-
sen Espanjan ja Portugalin rajalle, jossa 
Guarda Nacional heilui raskaasti aseis-
tettuna bussia vastassa ja rajavartio syy-
näsi läpi matkanjohtajien elämäntarinat. 

Englannin poliisi sen sijaan on tyypilliseen 
tapaansa toverillinen ja diplomaattinen 
pyytäessään meitä ystävällisesti tyhjentä-
mään koko bussin tavaroista ennen siir-
tymistä turvallisuustarkastukseen. ”Just a 
standard check up.” Niin varmaan.

Yksi poliiseista nykäisee minut sivum-
malle haastatellakseen minua matkam-
me tarkoituksesta ja unohtaa samalla lä-
hettää tavarani läpivalaisuun. Yritän jutel-
la huolettomasti ja samalla kertoa mah-
dollisimman vähän ilman, että syyllistyi-
sin kusettamiseen. Poliisin tiedustellessa 
mitä ryhmämme tekee katson silmiin ja 
vastaan, että Aseistakieltäytyjäliitto on si-
viilipalvelusmiesten lakitukiorganisaatio.

CASE BURGHFIELD: 

MATKAPÄIVÄKIRJA

kuvat: Outi Neuvonen

17

Antim
ilitaristi 2/2015



Hyvä kyttä siirtyy sivummalle, kun van-
hempi ja yrmeämpi työpari ilmoittaa, 
että kaikkien henkilöllisyys tarkistetaan 
vielä kerran ja että meitä epäillään terro-
rismilain nojalla jostain. Mistä tarkalleen 
ja minkä perusteella, jää hieman epäsel-
väksi. Pohdin mielessäni, kuinka paljon 
isoveljen määrärahoja Burghfieldin ydin-
voimalan blokkaukseen käytetään. Mat-
ka saa kuitenkin jatkua.

SAAPUMINEN

Auringon laskiessa ajelemme ympy-
rää pikkuteillä Milton Keynes -nimisessä 
pikkukaupungissa, jossa tienviitat eivät 
näyttäisi täsmäävän etukäteen tulostet-
tujen ajo-ohjeiden kanssa. Tyhjällä park-
kipaikalla soitan pari puhelua, ja ma-
joituspaikastamme rientää vanha tuttu 
opastamaan meitä viimeiset kilometrit. 
Iloisen jälleennäkemisen ja pienen sää-
dön – bussin takapyörä juuttuu mutaan 
majapaikan pihassa – jälkeen pääsemme 
onnellisina ja nälkäisinä sisälle.

Majapaikkamme ei ole se tavallisin ja pe-
rinteisin rakennus, vaan hulppea budd-
halainen luostari, jonka munkki organisoi 
seremonioiden lisäksi uraaniteollisuuden 
vastaisia kampanjoita. Lievän kulttuuri-
hämmennyksen jälkeen nukun yöni si-
keästi patjalla talon perällä sijaitsevassa 
alttarissa. En havahdu edes siihen, kun 
munkki sipsuttaa aamukuudelta ohitseni 
tuomaan Buddhan patsaalle keksejä ja 
hedelmiä. Aamulla ryhmämme esittäy-

tyy paikallisille aktivisteille ja voimme al-
kaa suunnitella tulevaa aktiota.

YHDEKSÄS PÄIVÄ: BLOKKAUS

Kello on 5.40 aamulla, kun seisoskelemme 
passissa hiljaisella kääntöpaikalla Burgh-
fieldin kylän tuntumassa. Toisen pienryh-
män on ehdittävä koukata moottoritien 
kautta laitoksen huoltoportin pohjoispuo-
lella olevalle tielle. Käyn mielessäni läpi 
suunnitelman kulkua ja mahdollisia suden-
kuoppia. Edellisenä yönä olemme harjoi-
telleet blokkauksen kulkua ja käyneet läpi 
tarvikelistaa. Putket, ketjut, karabineerit, 
banderollit. Check. Eväät, vesipullot, ma-
kuualustat, huovat, ensiapulaukku. Check. 
Rastin yli asian kerrallaan. Omat tavarani 
pakkasin tietysti viimeisenä, kun muut oli-
vat jo menneet nukkumaan.

Lyhyen odottelun jälkeen jatkamme mat-
kaa. Saapuessamme Burghfieldiin on vielä 
pimeää. Kasvomaaleista ja vitsailusta huoli-
matta tunnelma bussissa on jännittynyt. Itse 
vitsailen että kohta pelataan bingoa Eng-
lannin poliisin päähineillä ja tunnen oloni 
hilpeäksi kahden tunnin yöunista huolimat-
ta. Tai ehkä juuri niiden takia. Valmistautu-
minen on minulle osa jännittämistä. Paljon 
voi vielä mennä vikaan, mutta se tuskin joh-
tuu huonosta suunnittelusta. Aktion lähes-
tyessä olen innoissani, kohta päästään itse 
asiaan. Toimintapäivä paras päivä.

Bussin etuosasta huudetaan ilmoitus, 
pari hassua kilometriä portille. Kiskon 

huomioliivin päälleni ja valmistaudun 
hyppäämään ulos bussista. Aamu vasta 
kajastaa horisontista ja tiellä on niin pi-
meää, ettei ohi ajavasta autosta näe pi-
meässä tiellä juoksevia ihmisiä.

Molemmat pienryhmät ovat valmiina ase-
missa, kun kuski pysäyttää viitisenkym-
mentä metriä ennen porttia. Pompimme 
putkinemme ja reppuinemme ulos bus-
sista, ensin minä ja paikallinen ystävä hei-
jastinliiveissä, sitten blokkaajat, huoltoryh-
mä ja lopuksi kaksi kuvaajaa. Juoksemme 
tietä pitkin kohti porttia. ”Nyt, nyt on kii-
re!”, huudan. Ei tarvitse, sillä blokkausket-
ju muodostetaan sekunneissa, eikä meitä 
vastaan juokseva poliisi ehdi tehdä mitään.

Aktio sujuu kaikin puolin mallikkaasti. 
Hetken takakireyden jälkeen poliisi pääs-
tää huoltoryhmät ja muut osallistujat kul-
kemaan vapaasti eri blokkausten välillä. 
Ryhmä bussilla matkustaneita ruotsalai-
sia ja belgialaisia on onnistunut blokkaa-
maan ydinaselaitoksen huoltoportin ko-
konaan, ja suomalaisista koostuva ryh-
mä on sulkenut portille johtavan tien ai-
van sen tuntumasta. Palelemisesta ja vä-
symyksestä johtuva kankeuskin muuttuu 
hyväntuulisuudeksi, kun kevyt tihkusa-
de lakkaa kuin tilauksesta ja aurinko al-
kaa lämmittää maassa istuvia ja makaavia 
blokkaajia. Tiesulku kestää kaikkiaan yli 
seitsemän tuntia, jonka aikana myös pai-
kallisista koostuva ryhmä sulkee pääpor-
tille johtavat tiet. Blokkaus on onnistunut.

RUKA TOIVONEN
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EUROOPAN 
ANTIMILITARISTIEN 
YHTEISTYÖ TIIVISTYY
 
Burghfieldin ydinaselaitoksen tiesulun 
yhteydessä pidettiin Milton Keynesin 
buddhalaisessa luostarissa Euroopan an-
timilitaristisen verkoston (European An-
timilitarist Network) kokous. Paikalla oli 
Aseistakieltäytyjäliiton lisäksi edustajia 
kuudesta muusta eurooppalaisesta jär-
jestöstä. 

EAN on löyhä väkivallatonta suoraa toi-
mintaa harjoittavien toimijoiden verkos-
to, jonka tarkoitus on helpottaa kansain-
välisten aktioiden organisoimista ja yh-
teistyötä eri maissa toimivien järjestöjen 
välillä. 

Paikan päällä keskusteltiin siitä, miten 
kansainvälinen toiminta ja verkostoitu-
minen voi voimaannuttaa ja antaa lisä-
virtaa myös omaan paikalliseen toimin-
taan. Sen lisäksi todettiin militarismin 
olevan kansainvälistä, joten antimilitaris-
tienkin on olennaista tehdä kansainvälis-
tä yhteistyötä. 

Kokous pidettiin erittäin onnistuneen 
ydinaselaitoksen blokkauksen jälkeen, 
joten tunnelma oli inspiroitunut ja toivei-
kas verkoston tulevaisuutta kohtaan. Lä-
hitulevaisuudessa EAN:lle perustetaan 
omat nettisivut sekä kootaan ja julkais-
taan esittelyvideo eri järjestöjen väkival-
lattoman suoran toiminnan tempauksis-
ta.

Tänä vuonna verkosto järjestää yhteis-
työssä elokuun 6.-9. Hiroshiman ja Na-
gasakin muistopäivien yhteydessä paas-
ton, johon voi kuka tahansa osallistua. 
Toimintaa tämän yhteydessä tullaan jär-
jestämään ainakin Iso-Britanniassa, Sak-
sassa ja Ranskassa. 

Syyskuussa EAN organisoi toimintavii-
kon nuorten militarisoimista vastaan ym-
päri Eurooppaa. 

Lokakuun loppupuolella on AKL:n kat-
tojärjestön War Resisters’ Internationa-
lin kokous Soulissa, jonka yhteydessä 
EAN:n jäsenjärjestöt ovat järjestämässä 
toimintapäivää. 

Marraskuuksi on odotettavissa antimili-
taristista toimintaa NATO:n Trident Jun-
cture -sotaharjoitusten aikana Espanjas-
sa ja Portugalissa.

 
TUUKKA TÖRÖ

PIKAGALLUP 
MIELENOSOITUSMATKALAISILLE:

1. Mikä oli parasta matkassa?

2. Mieleenpainuvin hetki/kokemus?

3. Lähtisitkö uudestaan vastaavalle AKL:n järjestämälle matkalle?

1. Yhteishenki. Niin bussimatkalaisten kesken, kuin kansainvälisessä blokissa-
kin.

2. Kun lauloimme ”England Belongs to Me” biisiä brittipoliiseille kädet put-
kissa aamuyhdeksältä.

3. Kyllä. Kokemuksena matka oli loistava ja aktiossa todella hauskaa.
AJS

1. Parasta oli yhteishenki, ei pelkästään suomalaisten vaan kaikkien kesken 
(muiden maiden aktivistit, majoitushenkilöt, jne)

2. Valitettavasti se paikallinen punaniska, joka kaahasi lähes päällemme; Myös 
poliisien leppoisuus yllätti!

3. Toki lähden! Seuraavan kerran kesäkuussa Pohjois-Karjalaan Vastatuuli-lei-
rille!

HEMULI

1. Blokkaus ja siihen liittyvä toiminta. Se, että pystyi olemaan mukana pysäyt-
tämässä päivän ajaksi ydinesetehdasta ja tekemään jotain erittäin hyödyl-
listä ydinase- ja ydinvoima-asioissa, uraanin elinkaaren väärinkäytön tuhoi-
sien seurausten torjumiseksi. Oli myös ihana tavata blokkauksessa ystäviä 
ICBUW:sta, kansainvälisestä uraaniaseiden vastaisesta verkostosta, - ja saa-
da matkan aikana uusia hyviä ystäviä ja kumppaneita taistelussa rahavallan 
ahneuden ja epäinhimillisyyden aiheuttamaa tuhon uhkaa vastaan.

2. No, sehän oli se jo kuuluisaksi tullut lause: aika menee nopeasti, kun on ki-
vaa. Blokkaus sujui hienosti, toisiimme kytkeytyminen tapahtui varmaan 2-3 
minuutissa eivätkä poliisit ehtineet liikkua paikalle ennen kuin olimme kiinni 
toisissamme istumassa asfaltilla, tukkimassa tien yhdelle tehtaan porteista. 

Oli aika vilakka aamu, välillä vähän ripsahteli vettäkin. Meidän blokka-
us alkoi 05.15. Oli pimeää. Kun oltiin istuttu jotain 1,5-2 tuntia, aurinko oli 
jo noussut. Puhuttiin siitä, että ”Oho, kello on jo noin paljon”. Aika menee 
nopeasti, kun on kivaa.

3. Olen ollut aiemminkin AKL:n matkalla Saksassa GÜZ:in sotaharjoitusalueen 
härinnässä viime kesänä - ja yhdellä Ilsosaarifestarireissulla. Arvostan ilmas-
tonmuutosta vastaan toimivana henkilönä kovasti sitä, että matkat tehdään 
bussilla eikä lentäen. 

Tunnelma, ihmiset, kokoukset Milton Keynesin buddhalaisessa temppe-
lissä, joka oli majapaikkamme, oli mahtavaa. Matka oli ajoittain väsyttävä-
kin, mutta mieleenpainuvia oli myös mm. - apua, mikä sen merirosvokort-
tipelin nimi oli, jota pelattiin matkalla ...Lähden ehdottomasti varmaan jo 
seuraavalle reissulle! Suora toiminta rauhan puolesta joukkotuhoaseita ja 
militarisointia vastaan on tärkeää.

KIKKA RYTKÖNEN 

Nautin paljon matkustamisesta ja tapahtumaan valmistautumisesta, vaikka 
parasta onkin itse suora toiminta. On mahtavaa olla mukana kun joku läh-
tee blokkaukseen ensi kertaa, kokee jotain uutta ja ehkä voimaantuu siitä. 
Toisaalta on hienoa, että kokeneemmatkin tyypit saavat matkoista irti pal-
jon ja innostuvat aina uudestaan. Aina on uusi porukka, uudet kujeet ja uut-
ta opittavaa.

R.

19

Antim
ilitaristi 2/2015



Sodat johtuvat usein aluekiistoista. Mo-
nissa sisällissodissa, kuten Suomenkin 
sisällissodassa, maanomistajat taisteli-
vat maattomia vastaan viljelysmaiden 
omistuksesta. Valtioiden välisissä so-
dissa hyökkääjä pyrkii yleensä valloitta-
maan toiselta valtiolta alueita. Sotilaita 
voidaan tällöin motivoida taisteluun lu-
paamalla heille palkinnoksi maata valloi-
tetuilta alueilta, kuten mm. Natsi-Saksan 
sotilaille luvattiin.

Koska maa on välttämätön resurssi, on 
ymmärrettävää, että siitä ollaan valmiita 
taistelemaan. Maanomistajien ei välttä-
mättä tarvitse tehdä työtä, vaan he voi-
vat elää maan vuokratuloilla. Ricardon 
maanvuokralain mukaan maan vuokra 
asettuu samalle tasolle kuin maan tuotto. 

Kun tuottavuus kasvaa teknologisen ke-
hityksen seurauksena, nousevat myös 
maa-alueiden vuokrat. Vaikka työn tulos-
ta olevan omaisuuden, kuten rakennus-
ten ja laitteiden, hinnat laskevat niiden 
vanhentuessa, maan arvo ja vuokratulot 
päinvastoin kohoavat tuottavuuden ja 
väestön kasvaessa.

Thomas Pikettyn mukaan maailman va-
rallisuuserot kasvavat jatkuvasti ja tästä 
seuraava eriarvoisuus uhkaa yhteiskun-
tarauhaa. Matt Rognlien mukaan Piket-
tyn kuvaama varallisuuserojen kasvu joh-
tuu nimenomaan maan arvonnoususta. 
Maanomistus on yleensä hyvin keskit-
tynyttä, esimerkiksi Englannissa 1% rik-
kaimmista omistaa yli puolet maa-aluei-
den kokonaisarvosta. 

On moraalisesti väärin, että jotkut rikas-
tuvat omistamalla ja vuokraamalla luon-
nonresurssia, joka ei ole työn tulosta, ja 
johon näin ollen kaikilla pitäisi olla yhtä-
läinen hyödyntämisoikeus. Moraalises-
ti kestämätön maanomistusjärjestely ai-
heuttaa tyytymättömyyttä sorretussa vä-
estönosassa, ja voi johtaa väkivaltaisuuk-
siin tai jopa vallankumouksiin.

Sen sijaan, että annetaan historian tois-
taa itseään väkivaltaisten maareformien 
jatkumona, maanomistuksen aiheutta-
mat ongelmat voitaisiin korjata verotta-
malla maanomistusta. Maanomistajalta 
olisi reilua verottaa  maa-alueen arvioitu 
vuokratulo hyvityksenä hänen saamas-
taan yksinoikeudesta hyödyntää aluetta. 

Nämä verotuotot voitaisiin käyttää kaik-
kien kansalaisten hyväksi tai jakaa kansa-
laisten kesken.

Päästöoikeudet, kalastuskiintiöt ja yk-
sinoikeudet radiotaajuuksiin myön-
netään jo nyt määräajaksi korkeim-
man tarjouksen tehneelle. Samaa lo-
giikkaa voisi soveltaa myös maan 
hyödyntämisoikeuksiin.

Suomessa maaomaisuuden arvo on ar-
violta 300 miljardia euroa, josta yli 95% 
koostuu kaupungeissa sijaitsevasta kaa-
voitetusta maasta. Keskimääräisellä 7 
%:n pääoman tuotolla maanomistukses-
ta perittävät verotulot voisivat olla n. 20 
miljardia euroa vuodessa. Tästä riittäisi 
n. 400 euroa jaettavaksi kaikille täysi-
ikäisille suomalaisille joka kuukausi.

Valitettavasti tällä hetkellä kiinteis-
töveron maapoh-
jan arvosta perit-
tävä osuus jää alle 
miljardin euron. 
Maan verottami-
nen liian vähän, eli 
alle verotuspoten-
tiaalin, on tulonsiir-
to maanomistajille. 
Vertailun vuoksi 
tulo- ja pääomave-
roja kerätään vuo-
sittain n. 12 miljar-
dia euroa.

Koska kaikilla maa-
pallon asukkailla on 
periaatteessa yhtä-
läinen oikeus hyö-
dyntää planeetan 
luonnonvaroja, tu-
lisi kaikki luonnon-
varoihin annetut 
hyödyntämis- ja yk-
sinoikeudet muut-
taa maksullisiksi ja 
tuotot tulisi jakaa 
kaikkien maapallon 
asukkaiden kesken. 

Paitsi maaomaisuu-
den, myös öljy- ja 
vesivarojen sekä 
metsien hyödyntä-
misestä kannattaisi 
periä maksua. Jos 

maanomistuksen ja luonnonvarojen hyö-
dyntämisen verottaminen yleistyisi, hyö-
dyntäjien voitot laskisivat, eikä hyödyn-
tämisoikeuksista kannattaisi enää sotia. 
Suurmaanomistajat, öljy-yhtiöt ja muut 
luonnonvaroja tällä hetkellä lähes ilmai-
seksi hyödyntävät kuitenkin luultavas-
ti vastustavat hyödyntämisoikeuksien 
maksullisuutta voimakkaasti.

Olisi mielestäni hienoa, jos rauhanliik-
keessä nähtäisiin maan ja muiden luon-
nonvarojen hyödyntämisoikeuksien ve-
rottaminen yhtenä keinona vähentää 
konflikteja. Taloustieteilijät pitävät ylei-
sesti maan verotusta työn verotusta pa-
rempana verotusmuotona, sillä maan ve-
rottamisella ei ole haitallisia käyttäyty-
misvaikutuksia, kun taas työn verottami-
nen vähentää työn tekemistä. 

Maailman maista Taiwan, Singapore ja 
Hong Kong verottavat maanomistusta 
melko korkealla veroprosentilla, Hong 
Kongissa jopa kolmasosa kaikista ve-
rotuloista tulee maasta. Taloustieteili-
jöiden näkemyksiä löytyy netistä haku-
sanoilla ”land value tax”.

ROOPE LUHTALA

Kiinteistöomistuksen jakauma Englannissa. tekijä: Andy Wightman

Köyhiä maattomia Ruotsissa vuonna 1900. kuva: Alexis Viberg
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Tiina Rosenberg kirjoitti 
mielipidekirjan suomalaisista 
arvoista. Huoli kansallismielisyyden, 
oikeistopopulismin ja uusfasismin 
noususta sai Taideyliopiston 
rehtorin tarttumaan kynään.

Ruotsissa ja Suomessa. Tällaisten liikkei-
den vastavoimaksi Rosenberg ehdottaa 
vahvempaa demokratiaa, jonka keskiössä 
ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo ja solidaari-
suus. Demokratiasta Rosenberg määritte-
lee kirjassaan usealla eri tavalla.

Ruotsissa tutkijanuran luonut Rosenberg 
on tunnettu aktiivisesta osallistumises-
taan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hä-
nen taustansa on feministisessä liikkeessä, 
mikä näkyy kirjassa. On miellyttävää lukea 
Judith Butlerin ja J. Jack Halberstamin 
kaltaisten sukupuolta problematisoivien 
feministien ajatuksista suomeksi. Osansa 
kritiikistä saa myös Israelin armeija ”pink-
kipesustaan”, jossa seksuaalivähemmistö-
jen oikeuksilla ratsastamalla pyritään oi-
keuttamaan Palestiinan miehityspolitiik-
kaa. Rönsyilevän kokonaisuuden muo-
dostavan kirjan sisältä löytyy paljon kiin-
nostavia ajatuksia ja ajattelijoita.

Rosenbergin analyysin mukaan rasisti-
nen oikeistopopulismi on kasvanut, kos-
ka 1990-luvulla yhteiskunnallinen hege-
monia siirtyi sosiaalidemokratiasta uusli-
beralismiin. Tällainen analyysi jää helpos-
ti historiattomaksi ja ohueksi. Sosiaalide-
mokratiasta ponnistaneet pohjoismaiset 
hyvinvointivaltiot ovat jo ennen uuslibe-
ralismin aikaa rakentuneet hierarkioille 
ja erilaisten ihmisryhmien väkivaltaiselle 
ulossulkemiselle, kuten antropologi Tapio 
Tamminen on osoittanut tuoreessa kirjas-
saan Kansankodin pimeäpi puoli.

Syksyllä 2014 ilmestynyt kirja tuntuu en-
tistä ajankohtaisemmalta kevään 2015 
hallitusneuvottelujen keskellä. Suomen 
sisun kaltaisesta uusfasistisesta järjes-
töstä ponnistaneet ehdokkaat näyttä-
vät olevan menossa hallitukseen perus-
suomalaisten riveissä. Tämä saa kysy-
mään riittääkö Rosenbergin lopulta mel-
ko abstraktiksi jäävien arvopolitiikan ko-
rostaminen äärioikeistolaisen liikehdin-
nän vastavoimaksi? 

Rosenberg esittelee naisliikkeen ja fe-
ministisen liikkeen historialliseksi esi-
merkiksi yhteiskuntaa demokratisoi-
neesta yhteiskunnallisesta liikkeestä. 
Kirjaan olisi kuitenkin mahtunut enem-
män konkreettisia esimerkkejä siitä, mi-
ten arvot yhdistetään käytännön toimin-
taan ja mitä solidaarisuus erilaisessa ase-
missa olevia ihmisiä kohtaan tarkoittaa 
2010-luvun Suomessa. Rosenberg on 
silti oikeilla jäljillä korostaessaan solidaa-
risuuden tärkeyttä. Arvot mekin ansait-
semme on suositeltavaa lukemista kai-
kille ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta 
keskustelusta kiinnostuneille.

JUHO NARSAKKA

ARVOT MEKIN ANSAITSEMME
KANSANKUNTA, DEMOKRATIA JA TASA-ARVO
TIINA ROSENBERG / TAMMI 2014

Tiina Rosenbergin Arvot mekin ansait-
semme. Kansankunta, demokratia ja ta-
sa-arvo (2014) on ajankohtainen puheen-
vuoro aikana, jolloin arvokonservatismi ja 
äärikansallismieliset liikkeet ovat kasva-
neet kaikkialla Euroopassa. Teos käsitte-
lee pohjoismaissa käytävää arvokeskuste-
lua ja analysoi kansallismielisen oikeisto-
populismin ja uusfasismin viime vuosien 
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Milloin ja minkä ikäisenä suoritit 
siviilipalveluksen?
Aloitin siviilipalveluksen vuonna 2007 ja 
olin silloin 26-vuotias.

Miten päädyit siviilipalvelukseen?
Menin alun perin armeijaan. Siirtyäkseni 
piti vain vedota omatunnonsyihin. Ruksi 
lappuun ja hyvä silleen. 

Työpaikkasi ja työtehtäväsi 
siviilipalvelusaikana?
Olin Mäntyrinteen vanhainkodissa 
Turussa ja tein siellä keittäjän hommia. 
En apulaisena vaan oikeasti töissä, 
mutta ilman palkkaa. 

Mitä töitä olet tehnyt sivarin jälkeen?
Olen tehnyt oman alan töitä. Kokkina ja 
vuoromestarina ravintoloissa.

Miten siviilipalveluksen suorittaminen 
on vaikuttanut työpaikan saantiin?
Ei ole vaikuttanut ainakaan 
negatiivisesti. Meillä on töissä 

parhaimmillaan samaan aikaan ollut 
kahdeksasta kokista neljä sivarin 
käynyttä. 

Oliko siviilipalveluksesta hyötyä?
Mielestäni sivarista oli todellista hyötyä. 
Tai ainakin siinä mielessä, että en 
ymmärrä mitä hyötyä armeijasta olisi 
ollut. Sain kuitenkin tehdä melkein 
oman alan töitä ja näin myös alan toisen 
puolen: miten hoidetaan vanhuksia ja 
valmistetaan heille ruokaa. 

Mieleen jäänyt tapahtuma tai sattumus 
siviilipalvelusajalta?
Ehkä mieleenpainuvin asia on se kun 
kertoi kavereille olevansa sivarissa. He 
vähän kettuilivat, mutta eivät oikein 
uskaltaneet kiusata. Osa sanoi myös 
että olisivat itse sivareita jos vain 
uskaltaisivat. 

Onko vakaumuksesi säilynyt? Mitä 
tekisit, jos nyt joutuisit kutsuntoihin?
On säilynyt. Samat ajatukset ovat 
vieläkin, mutta toisaalta jos nyt menisin 
kutsuntoihin niin en menisi enää 
armeijaan. Ainoastaan suoraan sivariin 
tai totaaliin. Kävin siis kaikki armeijan 
tarjoamat koulutukset ennen kuin lähdin 
sivariin. Olin pelkuri ja pelkäsin miten 
kaverit tulee suhtautumaan asiaan, siksi 
siis kävin sen verran, että osasin kertoa 
millaista intissä on. 

TUUKKA TÖRÖ



misilmoituksen. Kieltäytyjien keski-ikä 
oli 33 vuotta; nuorin parhaillaan armei-
jassa oleva, vanhin 60-vuotias.

Kysymykseen, millä mielellä menit ar-
meijaan, vastattiin eri tavalla: pelolla, 
hällä väliä tyylillä, vastahakoisesti, epä-
röiden, positiivisella, että pääsisi pian 
pois, ei millään mielellä, sadislaisena, 
jne.

Siviilipalvelun militarisoimispyrkimykset 
saivat kaikilta murskatuomion. 

Kirjeitä tulee päivittäin 10-20 kappalet-
ta. SoRa on otettu innolla vastaan. Pai-
neet näyttävät purkautuvan. Reserviläis-
liikkeelle on selvästi olemassa ns. sosi-
aalinen tilauksensa.

SoRa (Sotareservistä rauhanrakenta-
jaksi -liike) lähetti huhtikuussa kirjeen 
1600:lle Sadankomitean miesjäsenelle. 
Mukana oli mm. kysely,  johon ensim-
mäisen viikon aikana saimme 85 vasta-
usta. 49 vastaajista oli käynyt armeijan, 
24 siviilipalvelun. Loput 12 oli joko va-
pautettu tai odottivat palvelustaan. 

Kaikki armeijan käyneet vastaajat valit-
sisivat nyt, yhtä lukuunottamatta, sivii-
lipalvelun tai totaalikieltäytymisen (6). 
Ja se yksikin epäröi; sanoi kannattavan-
sa myös aseistakieltäytymistä. Kertaus-
harjoituksissa oli käynyt neljä vastaa-
jista. Suurin osa tiesi myös, että kerta-
usharjoituksista voi kieltäytyä. Asiasta 
tietämättömiä oli kolme, joista yksi oli 
60-vuotias veteraani. 

Suuri osa vastaajista oli allekirjoittanut 
tai lupasi allekirjoittaa reservinkieltäyty-

SIVIILI 1/1985
Lue koko lehti osoitteessa:  
http://akl-web.fi/system/files/Siviili1.pdf

SADANKOMITEALAISET 
VIISASTUVAT VANHETESSAAN

MA 1.6. klo 19
AKL:n tukikeikka Rauhanasemalla  
osana Helsinki City Punk Fest  
-tapahtumaa. Bändit: Famine Year, 
The Carnival, Suspiria, Generals

KE 3.6. - TO 11.6.
Operaatio Vastatuuli
Antimilitaristinen toimintaleiri Valtimol-
la, Pohjois-Karjalassa. Työpajoja, toimin-
taa ja mukavia ihmisiä mahtavissa mai-
semissa. 
Kuljetus Helsingistä Rauhanasemalta tiis-
taina 2.6. klo 10. Reitti: HKI – Lahti – JKL 
– Kuopio - VASTATUULI. Paluukuljetus 
sunnuntaina 7.6. ja perjantaina 12.6. 
akl-web.fi/vastatuuli 
Ilmoittautuminen leirille ja kulje-
tukseen: vastatuuli@riseup.net

SU 7.6.
Helsingin Ruokaa, ei aseita -ryhmä 
kokkailee Rauhanasemalla ja jakaa  
kasvisruokaa Karhupuistossa. 
Haluatko mukaan toimintaan?  
Ota yhteyttä sähköpostitse:  
rea.hki@akl-web.fi

MA 6.7. - PE 17.7.
Ruokaa, ei aseita -leiri 
Kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri 
Helsingissä. Ruoanjakotapahtumia 
ympäri kaupunkia. Haluatko 
perustaa kotikaupunkiisi oman 
REA-ryhmän? Silloin leiri on juttusi. 
Enää muutama paikka jäljellä! 
Lisätietoja AKL:n toimistol-
ta toimisto@akl-web.fi

PE 17.7 – SU 19.7.
Ilosaarirock 
Suomen paras rokkifestari 
Joensuussa. Bussikuljetus Helsingistä. 
Aseistakieltäytyjäliitto mukana 
meiningeissä pitämässä infopöytää.  
Seuraa ilmoittelua bussikuljetuksesta,  
paikkoja rajoitetusti!

PE 24.7. - LA 25.7.
Puntala Rock 
Suomen paras punkfestari Lempääläs-
sä. Aseistakieltäytyjäliitto mukana se-
koilemassa ja pitämässä infopöytää!

PE 31.7.- LA 1.8.
LPRHC-Fest 
Lappeenrannassa kunnon hardco-
refestari, ei mitään paskaa. Aseista-
kieltäytyjäliitto järjestää bussikulje-
tuksen ja on mukana pitämässä in-
fopöytää. Seuraa ilmoittelua bussi-
kuljetuksesta, paikkoja rajoitetusti!

ELOKUU-JOULUKUU
Kutsuntakampanja jatkuu! Ilmoittaudu mu-
kaan ja varmista oman paikkakuntasi nuor-
ten tiedonsaanti armeijapalveluksen vaih-
toehdoista. Lisätietoja AKL:n toimistolta.

HALUATKO JÄRJESTÄÄ  
ANTIMILITARISTISTA TOIMINTAA 
OMALLA PAIKKAKUNNALLASI? 
Aseistakieltäytyjäliiton toimisto neuvoo 
mielellään toiminnan järjestämisessä tai 
paikallisryhmän perustamisessa!  
OTA YHTEYTTÄ: toimisto@akl-web.fi
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YHTEYSTIEDOT 
 
Aseistakieltäytyjäliitto 
Rauhanasema 
Veturitori 3 
00520 Helsinki

puh 040 836 2786 
fax 09 147 297 
toimisto@akl-web.fi 
www.akl-web.fi

ASEISTAKIELTÄYTYJIEN NEUVONTA 
puh 040 836 2786, neuvonta@akl-web.fi

LAKIAPUA 
lakiasiainsihteeri Juha Keltti 
040 563 8731, juha.keltti@akl-web.fi

TOIMINTARYHMÄT 
AKL-Tampere: tampere@akl-web.fi

Oletko kiinnostunut AKL-toiminnas-
ta omalla paikkakunnallasi? Ota yhteyt-
tä toimistoon, niin neuvomme!

MUITA YHTEYSTIETOJA 
War Resisters’ International 
5 Caledonian Road, 
London N1 9DY, Britain 
info@wri-irg.org 
www.wri-irg.org

European Bureau for Conscientious Objection 
35 Van Elewyck street 
1050 Brussels, Belgium 
ebco@ebco-beoc.org 
www.ebco-beoc.org

LIITY JÄSENEKSI 
Aseistakieltäytyjäliiton jäseniksi voivat liittyä 
aseistakieltäytyjien lisäksi kaikki muutkin, jotka 
kannattavat liiton periaatteita. Perusjäsenmaksu 
on 10 euroa, alennettu maksu 5 euroa 
(palveluksessa oleville sivareille, 
totaalikieltäytyjille - joiden oikeusprosessi on 
kesken - ja kaikille maksuvuonna 22 vuotta tai 
vähemmän täyttäville). Tukijäsenmaksu on 20 
euroa.

Maksa jäsenmaksusi tilille FI87 8000 1700 505 41.  
Kirjoita viestiosaan nimesi ja yhteystietosi (kuten 
katuosoitteesi lehteä varten)! Jäsenmaksuun 
sisältyy neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 
Antimilitaristi -lehti.

Aseistakieltäytyjäliitto on vuonna 1974 pe-
rustettu nuorten rauhanjärjestö. Sillä on 
kaksi roolia: toisaalta se toimii aseistakiel-
täytyjien etujärjestönä, toisaalta se on kai-
kille avoin militarismin vastainen järjestö. 
Sen jäseneksi voivat littyä ja siinä toimia 
kaikki iästä tai sukupuolesta riippumatta.

AKL ei usko aseisiin perustuvaan turvalli-
suuteen. On väärä lähtökohta, että eri val-
tioiden ja niissä asuvien ihmisten intressit 
ovat vastakkaiset, että turvallisuus on tur-
vallisuutta toisia valtioita, toisia ihmisiä vas-
taan. Toisten ihmisten tappaminen tai sii-
hen valmistautuminen ei luo suojaa todelli-
sia uhkia kuten ympäristöongelmia tai köy-
hyyttä vastaan. Pikemminkin sota ja aseva-
rustelu pahentavat näitä ongelmia tuhlaa-
malla niiden ratkaisemiseen kipeästi tarvit-
tavia taloudellisia ja inhimillisiä voimavaro-
ja. Ihmiskunta voi ratkaista olemassaoloaan 
ja kotiplaneettaansa uhkaavat vaarat vain 
toimimalla yhdessä.

Aseisiin perustuvan turvallisuuden sijasta 
AKL haluaa omalta pieneltä osaltaan olla 
rakentamassa maailmaa, jossa vallitsee to-
dellinen turvallisuus. Turvallisuus, joka ei 
perustu aseisiin, vaan siihen, ettei kukaan 
enää tarvitse aseita. AKL:n toiminnan poh-
jana on kansainvälinen sodanvastustajien 
julistus: 

”Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan. 
Siksi olen päättänyt olla tukematta 
minkäänlaista sotaa ja kamppailla 
sotien kaikkien syiden poistamiseksi”. 

AKL näkee sotien syinä ihmisten välisen 
epätasa-arvon ja todellisten vaikutusmah-
dollisuuksien puutteen. Toisin sanoen se 
näkee sotien syynä rakenteellisen väkival-
lan, joka puolestaan luo väkivaltaisia ra-
kenteita - armeijoita. Paitsi että armeijat 
ovat tulosta rakenteellisesta väkivallasta, 
ne myös ylläpitävät sitä. Sen takia pidäm-
mekin aseistakieltäytymistä ja antimilitaris-
ta toimintaa tärkeänä osana taistelussa oi-
keudenmukaisemman maailman puolesta.

AKL toimii siviilipalveluksen kehittämiseksi 
niin, että aseistakieltäytymisestä tulee var-
teenotettava vaihtoehto yhä useammal-
le asevelvolliselle, ja tukee totaalikieltäyty-
mistä.


