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PÄÄKIRJOITUS

Ihmisillä on taipumusta erilaisten kate-
gorioiden ja rajanvetojen kehittämiseen, 
kerrottiin viimeistään lukiossa. Rajat voi-
vat olla enemmän tai vähemmän läpäi-
seviä, mutta ollakseen olemassa niistä 
on kerrottava jollain tapaa. Rajat tarvit-
sevat symboleita. 

Tämä tuli mieleeni erityisen selvästi al-
kukesästä, kun muutenkin kiivaana vello-
vassa turvallisuuspoliittisessa keskuste-
lussa palattiin vanhaan tuttuun: miinoi-
hin. Kirjoitushetkellä yksi viimeisimmis-
tä käänteistä oli Kokoomuksen puolue-
kokouksen päätös jalkaväki- eli henkilö-
miinat kieltävästä Ottawan sopimukses-
ta irtautumiseksi.

Henkilömiinoja tarvitaan, koska Suo-
mella on niin paljon rajaa Venäjän kans-
sa, väittävät henkilömiinojen palauttami-
sesta haaveilevat. Välillä miinakiimaisten 
puheesta saa vaikutelman, että räjähtei-
tä todella kylvettäisiin sodan sattuessa 
koko rajan matkalta siisteihin – ja tieten-
kin tarkasti merkittyihin – riveihin. 

Ehkä henkilömiinat palvelevatkin rajan 
vetämistä. Eivät tosin fyysisen sellaisen. 
Miinat näyttävät olevan kätevä symboli 
valtioiden väliselle rajalle. On ilmeises-
ti mahdollista ajatella, että juuri henkilö-
miinoja asetettaisiin ikään kuin merkitse-
mään raja. Ken tästä käy, räjähtää.

Käytännössä henkilömiinoja käytetään 
(siellä missä niitä enää käytetään)toisin. 
Niistä ei vedetä helminauhaa rajalle, eikä 
minkään maan miinoista voi varmaksi sa-
noa, kuka räjähtää. Miinojen vaatiminen 
”koska vihollinenkin käyttää niitä” sortuu 
puolestaan samaan kuin muukin intoilu 
asevarustelusta. Epäinhimillisten asei-
den käyttöä ei lopeteta vaatimalla niitä 
lisää, vaan kieltämällä ne.
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Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Mai-
ja Sakslin antoi 20.5. päätöksensä Aseis-
takieltäytyjäliiton tekemästä kantelus-
ta, joka koski Kainuun prikaatissa tam-
mikuussa 2013 palvelleen varusmie-
hen siviilipalvelushakemuksen käsitte-
lyä. Apulaisoikeusasiamies toteaa, ettei 
hakemusta ole käsitelty siviilipalveluslain 
edellyttämällä tavalla viipymättä.

Kyseinen varusmies oli hakeutunut aa-
mulla 23.1.2013 yksikön päällikön pu-
heille ilmoittaen aikovansa hakea siviili-
palvelukseen. Keskustelun jälkeen hänet 
oli määrätty tulemaan päivystäjän luokse 
seuraavana aamuna. Myöhemmin sama-
na päivänä hänet oli määrätty palveluk-
seen ampumaradalle. 

Siviilipalvelushakemuksen varusmies 
oli päässyt täyttämään vasta seuraava-
na päivänä ja kotiuttaminen oli tapah-
tunut yli kahden vuorokauden kuluttua 
siitä, kun hän oli ensimmäisen kerran il-
moittanut hakevansa siviilipalvelukseen. 
Kotiuttamista edelsivät useat keskuste-
lut eri henkilöiden kanssa. Keskusteluis-
sa oli kysytty mm. siviilipalvelukseen ha-
keutumisen syitä.

ARMEIJA MYÖNTÄÄ 
VÄÄRINKÄYTÖKSET

Kantelusta antamissaan selvityksissä ar-
meija myöntää, ettei asian käsittely ole 

mennyt säädösten edellyttämällä taval-
la. Pääesikunta toteaa, ettei sivariin ha-
kevaa olisi tullut velvoittaa palvelukseen 
ilmoituksen jälkeen ja hänelle olisi tul-
lut antaa siviilipalvelushakemus täytettä-
väksi välittömästi. Kainuun prikaati puo-
lestaan toteaa lausunnossaan, että jos 
keskustelua joukko-osaston komentajan 
kanssa ei ollut mahdollista järjestää sa-
mana päivänä, se olisi tullut jättää pitä-
mättä.

Maavoimien esikunta ilmoittaa lisäk-
si, että puolustusvoimissa on annet-
tu 1.5.2013 alkaen voimassa oleva uusi 
normisto siviilipalvelushakemusten käsit-
telyyn. Uudessa ohjeistuksessa koroste-
taan siviilipalvelushakemusten ”viivytyk-
setöntä” käsittelyä. Lisäksi ohjeissa mai-
nitaan, että ”hakijalle ei saa syntyä haas-
tattelujen johdosta painostuksen tun-
netta” eikä haastattelussa saa tiedustel-
la vakaumukseen liittyviä syitä. 

Siviilipalvelukseen hakeville järjestettä-
vistä keskusteluista todetaan myös, että 
sivariin hakeutuvalla ”on varattava mah-
dollisuus keskustella ainakin sosiaaliku-
raattorin ja joukko-osaston komentajan 
kanssa, mikäli se on viivytyksettömän 
kotiuttamisen kannalta mahdollista”. 
Ohjeistus siis ei velvoita joukko-osastoja 
järjestämään sivariin hakeutuville mitään 
keskusteluja, vaikka niitä usein säännön-
mukaisesti järjestetäänkin.

UUSI OHJEISTUS EI KORJANNUT 
TILANNETTA

Valitettavasti uusi ohjeistus ei kuiten-
kaan näytä korjanneen tilannetta. Liiton 
tietoon on tullut useita viivästymistapa-
uksia myös nykyisen asiaa koskevan nor-
miston voimaanastumisen jälkeen. Tällä 
hetkellä on tekeillä kantelu tammikuussa 
2014 sattuneesta tapauksesta, jossa ko-
tiutuminen oli tapahtunut vasta viisi päi-
vää sen jälkeen, kun henkilö oli ilmoit-
tanut aikovansa hakeutua siviilipalveluk-
seen.

Siviilipalvelukseen hakeutuu vuosittain 
noin 2500 asevelvollista. Heistä reilu kol-
masosa jättää hakemuksensa vasta aloi-
tettuaan palveluksen armeijassa. Aseis-
takieltäytyjäliiton muun muassa Lapinjär-
ven siviilipalveluskeskuksessa keräämien 
tietojen mukaan lievempi tai pahempi 
viivyttely armeijapalveluksen aikana jä-
tettyjen siviilipalvelushakemuksen käsit-
telyssä on varsin tavallista. Sen kohteek-
si joutuu joka vuosi satoja ihmisiä.

Sivarihakemusten viipymättömästä kä-
sittelystä säädetään siviilipalveluslaissa 
(13§). Vuoteen 2008 saakka myös ase-
velvollisuuslaissa oli sisällöltään vastaa-
va säädös.
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TOTAALIKIELTÄYTYJÄLLE 
KOVA TUOMIO 

ASEISTAKIELTÄYTYJÄ  
URIEL FERERALLE  
VANKEUTTA ISRAELISSA

TOTAALIKIELTÄYTYJILLE 
TUOMIOITA PORVOOSSA

YK:n ihmisoikeuskomitea vaati heinä-
kuussa 2013 Suomea laajentamaan pal-
veluksesta vapautetuille Jehovan todis-
tajille myönnettyä erityiskohtelua koske-
maan myös muita aseistakieltäytyjäryh-
miä. Toistaiseksi Suomen valtio ei kui-
tenkaan ole ryhtynyt minkäänlaisiin toi-
menpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Totaalikieltäytyjiem määrä on ollut nou-
sussa viime vuosina. Aseistakieltäytyjä-
liitto arvioi, että tänä vuonna tuomitse-
misprosessi käynnistetään vähintään 40-
50 totaalikieltäytyjää vastaan. Valtaosa 
heistä tuomitaan nykyään valvontaran-
gaistukseen, mutta vankeustuomiotkin 
ovat lain mukaan edelleen mahdollisia.

20-vuotias totaalikieltäytyjä Kemal Koçak 
sai huhtikuussa 172 vrk:n valvontaran-
gaistustuomion. Tuomio langetettiin Ky-
menlaakson käräjäoikeudessa. Koçakia 
syytettiin asevelvollisuudesta kieltäyty-
misestä. Hän oli kieltäytynyt asevelvol-
lisuuspalveluksen suorittamisesta Karja-
lan prikaatissa tammikuussa 2014.

Koçak kertoo olevansa pasifisti. Muina 
kieltäytymisen perusteina hän mainitsee 
asevelvollisuusjärjestelmän syrjivyyden 
sekä siviilipalveluksen rangaistuksenkal-
taisuuden. Oikeudenkäynnissä hän ve-
tosi asevelvollisuuden syrjivyyteen suku-
puolen, asuinpaikan ja vakaumuksen pe-
rusteella.

Aseistakieltäytyjä Uriel Ferera on saa-
nut useita vankeustuomioita Israelissa. 
Ensimmäisen kerran hänet tuomittiin 20 
päivän vankeuteen 27.4. Israel langettaa 
aseistakieltäytyjille säännönmukaisesti 
peräkkäisiä rangaistuksia. Näin tehdes-
sään se loukkaa kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleis-
sopimusta. 

Uriel on yksi aikaisemmin kevällä julkais-
tun 50 nuoren kieltäytymiskirjeen allekir-
joittajista (ks. Antimilitaristi 1/14). Päämi-
nisteri Netanyahulle lähetetyssä kirjees-

sä nuoret ilmoittivat, että kieltäytyvät liit-
tymästä Israelin armeijaan vastalauseena 
Länsirannan miehitykselle sekä sen väki-
valtaisille vaikutuksille Israelin yhteiskun-
taan. 

Aseistakieltäytymisoikeus on turvattu 
kansalais- ja poliittisia oikeuksia koske-
van yleissopimuksen 18. artiklassa, ku-
ten YK:n ihmisoikeuskomitea tammi-
kuussa 2007 antamassaan päätöksessä 
totesi. Israel ei ole kuitenkaan tunnusta-
nut tätä oikeutta.

ku toteaa. Saman päivän aikana Itä-Uusi-
maan käräjäoikeudessa annettiin tuomiot 
myös kolmelle muulle totaalikieltäytyjälle. 

Sulkun saattoi oikeudenkäyntiin vajaan 
30 mielenosoittajan kulkue, joka vaa-
ti samalla muidenkin totaalikieltäytyjien 
vapauttamista ja asevelvollisuuden lo-
pettamista. Mielenosoituksesta ja Henri 
Sulkun ajatuksista enemmän seuraavalla 
aukeamalla. 

Itä-Uudenmaan käräoikeus tuomitsi 
24.6. helsinkiläisen 22-vuotiaan totaali-
kieltäytyjä Henri Sulkun 173 päivän val-
vontarangaistukseen. 

”Militaristinen, hierarkkinen ja machois-
tinen asepalvelus edustaa itselleni täysin 
vastakkaista moraalia ja politiikkaa. Sen 
vuoksi näin ainoana vaihtoehtona kiel-
täytymisen kaikesta asevelvollisuusjärjes-
telmään sisältyvästä palveluksesta”, Sul-
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Henri Sulku on 22-vuotias helsinkiläi-
nen ruohonjuuritason toimija ja opiske-
lija. Hän on odottanut kevään ajan kut-
sua oikeuteen totaalikieltäytymisen ta-
kia. Henri aikoo pitää totaalikieltäytymis-
tään esillä Aseistakieltäytyjäliiton kanssa 
tehdyllä julkisella kampanjalla ja kirjoit-
taa blogia totaalikieltäytymisestä.

Kuinka päätit ryhtyä 
totaalikieltäytyjäksi?

Totaalikieltäytyminen oli minulle pitkän 
prosessin tulos. Kutsunnoissa hain ase-
palvelukseen, vaikka se tuntui jo silloin 
eettisesti arveluttavalta. 

Lykkäsin palvelusta usealla vuodella, joi-
den aikana vakaumukseni sai vahvistus-
ta ja vaihdoin siviilipalvelukseen. Jo tuol-
loin totaalikieltäytyminen tuntui etäises-
ti itselleni sopivalta vaihtoehdolta, mut-
ta lopullinen päätös syntyi noin 2 vuotta 
sitten. Lykkäsin pitkään virallista kieltäy-
tymistä odottaen ”sopivaa hetkeä”. Sitä 
ei tietenkään ikinä tullut, joten kieltäy-
dyin lopulta heinäkuussa 2013.

Millaisia syitä totaalikieltäytymisesi 
taustalla on?

Kieltäytymiseen vaikutti henkilökohtai-
nen eriarvoisuuden kokemus. Koin jou-
tuvani armeijan hierarkkiseen, machois-
tiseen ja militaristiseen ympäristöön ai-
noastaan minulle syntyessä annetun su-
kupuolen perusteella. Vaihtoehtoisesti 
joutuisin viettämään kokonaisen vuoden 
alipalkatussa pakkotyössä, mikä tuntui 
vielä enemmän rangaistusluontoiselta.

Ikääntyessäni syyni muuttuivat enem-
män poliittisiksi. Olen pitkään kokenut, 
että militaristisiin kansallisvaltioihin pe-
rustuva maailmanpolitiikka ei pysty ta-
kaamaan globaalia turvallisuutta, ja poli-
tisoiduin erityisesti antiautoritaaristen ja 
anarkististen kirjoitusten vuoksi.

Antiautoritaarisesta näkökulmasta ar-
meijassa ei pelkästään totella, vaan myös 
opetellaan todella hierarkkisia ja macho-
istisia yhdessä olemisen tapoja. Minus-
ta tämä on ehkä vakavin ongelma, koska 
näitä nuorena opittuja kanssakäymisen 

muotoja tullaan soveltamaan myöhem-
min elämässä: työpaikoilla, korkeakou-
luissa, puolueissa, järjestöissä jne.

Mitä totaalikieltäytymisellä voi 
mielestäsi saavuttaa?

Nähdäkseni kieltäytymisellä on suuri 
symbolinen merkitys. Jokainen kieltäy-
tyminen pistää alulle keskusteluja, liikeh-
dintöjä ja kannanottoja, jos ei laajemmin 
niin ainakin kieltäytyjän lähipiirissä. Ko-
kemusteni mukaan totaalien pitkät van-
keustuomiot ovat hyvin laajasti suoma-
laisten oikeustajun vastaisia, joten pelk-
kä asian esillä olo ja sen tuleminen lähi-
piiriin aiheuttaa tyytymättömyyttä nyky-
tilaan ja politisoi ihmisiä.

Minulle on myös tärkeää, että totaali-
kieltäytyminen inspiroi ihmisiä monis-
sa muissakin kamppailuissa, ja luo laa-
jempaa tottelemattomuuden ja toimin-
nan kulttuuria. Kansalaistottelematto-
muuden muotona aseistakieltäytyminen 
saattaa olla ehkä perinteikkäin, ja aseis-
takieltäytyjät ovat inspiroineet lukuisia 
muitakin liikkeitä, kuten kansalaisoike-
us-, ympäristö- ja työväenliikettä.

En halua kuitenkaan romantisoida totaa-
leja tai liioitella kieltäytymisen vaikutuk-
sia. Tärkeintä on, että heidän ympärillä 
on laajempaa liikehdintää, joka pystyy 
painostamaan valtioita.

Koetko tekosi olevan yksilöllinen 
vai yhteisöllinen protestin muoto? 
Oletko mukana muussa poliittisessa 
aktivismissa ja vaikuttiko se 
päätökseesi kieltäytyä palveluksesta?

Joskus totaalikieltäytyminen nähdään 
ainoastaan yksilöllisenä, moraalisena 
tekona, mutta mielestäni siihen liittyy 
myös yhteisöllisiä ja poliittisia piirteitä. 
En koe olleeni prosessissa yksin, vaan 
kieltäytyminen on laittanut koko lähipii-
rini luomaan jonkinlaisen suhteen ase-
velvollisuuteen, totaalien vankeustuomi-
oihin ja erityisesti kansalaistottelematto-
muuteen. Kieltäytymisen päätehtävä on-
kin mielestäni hyvin yhteisöllinen: ihmis-
ten haastaminen ajattelemaan itsestään 
selvinä pidettyjä asioita tuomalla epä-
kohta osaksi ihmisten jokapäiväistä elä-
mää ja kanssakäymistä.

Olen ollut mukana Helsingin anarkistis-
vasemmistolaisessa ja feministisessä lii-
kehdinnässä, mutta totaalikieltäytymi-
nen näyttäytyy aika eristetyltä kysymyk-
seltä suhteessa muuhun toimintaan. Toi-
saalta kieltäytyminen osana laajempaa 
antiautoritaarista kamppailua saa sen 
tuntumaan merkitykselliseltä. Muu ruo-
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honjuuritason toiminta antaa paljon voi-
mia prosessiin, eikä minulla ole ikinä ol-
lut ”ei tästä kuitenkaan mitään hyötyä 
ole”-tunnetta.

Yrität hakeutua ”pantatotaaliksi”, 
millaisia odotuksia sinulla on siitä ja 
koko prosessista?

Pantarangaistushan on aika uusi rangais-
tusmuoto, eikä minulla oikein ole tietoa 
miltä elämä pannassa todella tuntuu. 
Rangaistusmuoto perustuu äärimmäisen 
tarkkaan liikkeiden, aikataulujen ja toi-
mintojen kontrolliin, joten luulen että se 
tulee olemaan psyykkisesti raskasta.

Valvontarangaistuksessa aikataulut lyö-
dään lukkoon viikoksi tai kahdeksi kerral-
laan, joten se on erityisen raskas kaltai-
selleni ihmisille, jonka menot ovat hyvin 
epäsäännöllisiä eikä niitä usein voi lyödä 
lukkoon useita päiviä etukäteen.

Toisaalta on myös helpottavaa, että 
rangaistus alkaa. Jatkuva kuulustelui-
den, selvitysten, oikeudenkäynnin ja toi-
meenpanon odottaminen on myös ras-
kasta. Tiedät vain muutamien viikko-
jen varoitusajalla milloin prosessi ete-
nee seuraavan askeleen, eikä elämää voi 
kunnolla suunnitella eteenpäin.

Miten lähipiirisi on suhtautunut 
päätökseesi?

Vastaanotto on ollut lähes kauttaaltaan 
positiivinen ja tukevaa. Lähinnä jännitin 
vanhempien sukulaisten reaktioita, mut-
ta hekin ovat suhtautuneet päätökseen 
kunnioittaen. Tuntuu, että monet heistä 
pitävät kieltäytymistä lähinnä ”nuoruu-
teen kuuluvana idealismina”, mikä se-
kään ei tosin aina ole mukavaa vaikkei 
suoranaisen ahdistavaakaan.

Olet ajatellut kirjoittaa 
totaalikieltäytymisestäsi blogia. 
Millaisia tekstejä olet ajatellut? Mitä on 
luvassa?

Tarkoitukseni on jakaa kokemukseen pe-
rustuvaa tietoa kieltäytymisprosessis-
ta ja valvontarangaistuksesta. Valvonta-
rangaistus on todella huonosti tunnettu 
rangaistusmuoto, joten kirjoittelen arki-
päiväisiä huomioita miltä tuntuu elää jat-
kuvan elektronisen kontrollin alla. Lisäksi 
aion kirjoittaa asevelvollisuudesta ja van-
keudesta yleisemmällä tasolla.

JUHO NARSAKKA
 
Henri Sulkun ajatuksia totaalikieltäytymi-
sestä ja rangaistusajasta voit lukea hä-
nen blogistaan: Totaaliblogi.org

”Vapauttakaa totaalit! Henri 
vapaaksi!” Oikeustalolla vaadittiin 
vapautta mielipidevangeille ja 
loppua asevelvollisuudelle. Salissa 
tuomariston puheenjohtaja sai töin 
tuskin ääntään kuuluville ulkoa 
kantautuvalta rumpujen pärinältä.

Henri Sulkun oikeudenkäynnin yhteydessä Porvoossa aloitettiin Henrin ja kaikkien 
asevelvollisuuden vuoksi tuomittavien vapauttamista vaativa kampanja. Kampanjaan 
voi osallistua muun muassa sosiaalisessa mediassa: #Henrivapaaksi!

Lähes 30 mielenosoittajaa saattoi Henri Sulkun Itä-Uudenmaan  
käräjäoikeudelle.

Totaalikieltäytyjän puolen 
vuoden valvontarangaistuksen 
toteuttaminen maksaa 26 000 
euroa. Mielenosoituksessa poltettiin 
vastaava määrä leikkieuroja.
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PAKOLAISUUTTA JA KUOLEMAA

Watson-instituutin raportin luvut ovat 
monilta osin odotettuja, mutta silti mu-
sertavia. Suoraan sotaoperaatioissa on 
väkivallan seurauksena kuollut ainakin 
330 000 ihmistä. Kuolleista yli 200 000 
on kohdemaiden siviilejä, mikä vastaa 
koko Lapin läänin asukaslukua. Epäsuo-
raan sodan seurauksena kuolleita on ra-
portin mukaan vielä enemmän, mutta 
heidän tarkkaa määräänsä ei ole pystyt-
ty arvioimaan. 

Sodan aiheuttama pakolaisuus on pa-
kottanut noin 7,5 miljoonaa ihmistä ko-
deistaan ja tämäkin luku tulee todennä-
köisesti vielä kasvamaan. Liittouman so-
tilashenkilöstöä on kuollut noin 8000 ja 
muita joukkoja, kuten poliiseja ja turvalli-
suusyhtiöiden henkilöstöä, noin 27 000. 

Yksinomaan Yhdysvalloissa on ainakin 
750 000 sotavammoista kärsivää vete-
raania. Muiden liittouman sotilaiden 
vammoista ei ole tarkkoja tietoja, mut-
ta nämä mukaan lukien vammautunei-
den veteraanien määrä nousee yli mil-
joonaan. Raportin mukaan sodan huma-
nitaariset ja ekonomiset vaikutukset tu-
levat kasautumaan vielä monta vuosi-
kymmentä.

IHMISOIKEUDET KÄRSIVÄT

Irakin ja Afganistanin sotatoimien lisäk-
si raportissa on tutkittu sodan vaikutuk-
sia muualla Lähi-idässä. Yhdysvallat jat-
kaa Pakistanin turvallisuusjoukkojen ja 
armeijan aseistamista. Pakistan on käy-
tännössä jatkuvassa sisällissodassa vuo-
ristoalueillansa. 

Sota Pakistanissa on monin paikoin in-
tensiivisempää kuin Afganistanin taiste-
lut. Se on johtanut väkivaltaan eri kau-
pungeissa, erityisesti Islamabadissa ja 
Karachissa. Myös Yhdysvaltain miehittä-
mättömien lennokkien iskut ovat lisään-
tyneet ja levinneet Jemeniin, sekä Afri-
kassa ainakin Libyaan ja Somaliaan.

Lisäksi sota on aiheuttanut ihmisoikeuk-
sien kaventamista niin liittouman val-
tioissa, kohdevaltioissa, kuin Lähi-idän 
alueen muissa valtioissa. Erityisen han-
kala on Yhdysvaltojen Kuubassa sijaitse-
van Guantanamo-leirin ihmisoikeustilan-
ne, jossa oikeudenkäyntejä ei ole ja joka 
on johtanut jopa väärien ihmisten van-
gitsemiseen pelkän nimen perusteella. 

Nykyisten tietojen mukaan suurin osa 
Guantamon vangeista on syyttömiä. 
Heitä kohtaan on käytetty laajalti ihmis-
oikeussopimuksien ja Yhdysvaltain laki-

Sota on tuhoisaa niin ympäristölle kuin 
ihmisillekin, eikä tätä tuhoa voi mitata 
rahassa. Tämän lisäksi sota on kuitenkin 
maksaa paljon. Nämä rahat ovat poissa 
tärkeämmistä asioista, kuten koulutuk-
sesta tai sosiaali- ja terveydenhuollosta. 

Brownin yliopiston kansainvälisten opin-
tojen Watson-instituutti on tehnyt sään-
nöllisesti päivitettävää Costs of War -ra-
porttia vuodesta 2011. Siinä tarkastel-
laan Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten, 
myös Suomen, toimia Afganistanissa, 
Irakissa ja Pakistanissa. 

Raportissa on sodan taloudellisen hin-
nan lisäksi otettu huomioon sen huma-
nitaarinen ja yhteiskuntapoliittinen ”hin-
ta”, sekä pohdittu onko sodasta ollut 
hyötyä kohdemaiden tilanteelle. Uusin 
versio raportista julkaistiin maaliskuus-
sa 2013.
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en vastaisia kidutuskeinoja, kuten vesiki-
dutusta. Monet vangeista ovat olleet eri 
mittaisissa nälkälakoissa.

PALJONKO SOTA MAKSAA?

Sota on käytännössä täysin rampautta-
nut kohdemaidensa koulutuksen, kulje-
tuksen ja terveydenhuollon infrastruk-
tuurit, eikä jälleenrakennus ole käytän-
nössä vieläkään alkanut. Samoin on käy-
nyt maataloudelle ja teollisuudelle, jotka 
kärsivät energia- ja sähköpulasta. 

Irakissa ei ole yhtäkään aidosti toimivaa 
yliopistoa. Arvio korkeakoulutuksen jäl-
leenrakentamisen hinnaksi on 2 miljardia 
dollaria. Tähän päälle tulevat vielä huo-
mattavasti suuremmat kulut varhaiskas-
vatuksen ja peruskoulutuksen infrastruk-
tuurin jälleenrakentamiselle. 

Sodan taloudellinen hinta on myöskin 
ollut huomattava. Vuoden 2001 alusta 
vuoden 2013 helmikuulle Yhdysvaltojen 
budjetoidut välittömät sotakulut ovat ol-
leet yli 3 100 000 000 000 dollaria. Tä-
män lisäksi Iso-Britannia on käyttänyt so-
tiin yli 20 000 000 000 puntaa vuosittai-
sen puolustusbudjettinsa lisäksi. 

Suomelle sota on maksanut toistaiseksi 
noin 500 000 000 euroa, josta noin 325 
000 000 euroa on ollut suoria sotilasku-
luja, loput erilaisia avustuksia. Näissä lu-
vuissa ei ole mukana sotaveteraanien 
hoidon ja kuntoutuksen kuluja, eikä mui-
ta sodan aiheuttamia sivukuluja. 

Kirjoitin luvut auki, jotta niiden suuruus-
luokka tulisi paremmin esille, tätä kirjoit-
taessa yksi euro on noin 1,37 dollaria ja 
0,82 puntaa. Eri arvioiden mukaan so-
dan lopullinen hinta tulee olemaan 2 - 
2,3 kertainen.

KAUKANA DEMOKRATIASTA

Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten käymiä 
interventiosotia on julkisuudessa perus-
teltu monesti kahdella syyllä: demokrati-
an viemisellä ja naisten oikeuksilla. Mut-
ta ovatko sodat sitten edistäneet näitä?

Yhdysvaltain joukkojen vetäytyessä Ira-
kista Barack Obama sanoi maahan jää-
neen ”suvereenin, vakaan ja itseriittoi-
sen” valtion. Costs of War -raportin mu-
kaan tämä oli jo tuolloin potaskaa ja ti-
lanne maassa on heikentynyt sen jäl-
keen. Demokratiaindeksissä Irak oli 112. 
sijalla vuonna 2010 tutkituista 165 maas-

ta, ja sen kuvattiin olevan jossain ”vialli-
sen demokratian” ja ”autoritaarisen re-
giimin” välillä. 

Hallinnon avoimuutta ja korruption mää-
rää tutkivan Transparency Internationa-
lin mukaan Irak on kahdeksanneksi kor-
ruptoitunein alue maailmassa. Nykyisen 
hallinnon harjoittama politiikka on luo-
nut lisää hajaannusta sekä väkivaltaa Ira-
kin eri etnisten ja uskonnollisten ryhmi-
en välille.

Lähisuhdeväkivalta nähdää osana avio-
miehen oikeuksia, eikä sitä ole lailla kiel-
letty. Naisten työntekoa pidetään usein 
paheksuttavana. 

Vaikka neljännes Afganistanin parlamen-
tissä on naisia, valtaapitäville paikoille 
naisilla ei ole ollut asiaa. Suurin osa Af-
ganistaniin virtaavasta ulkomaanavusta 
kohdistuu lähinnä miehiin, jotka osallis-
tuvat maan jälleenrakennukseen.

Suomi käyttää Afganistanin sotaa tällä 
hetkellä noin 65 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Tällä rahalla voitaisiin esimerkik-
si nostaa kaikkien noin 344 000 opiske-
lijan opintotukea noin 187 eurolla, käy-
tännössä vastaamaan minimitoimeentu-
lon vaatimuksia.

ANTTI J. SIPILÄ

 

LÄHTEET:

Brown University Watson Institute, 
Costs of War report:  
http://costsofwar.org/

Stop the War coalition:  
http://www.stopwar.org.uk/index.
php/news-a-comment/cost-of-war

Iraq War in Figures, BBC News: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-
middle-east-11107739

Valtion talousarvioesitys:  
http://budjetti.vm.fi/indox/tae/
frame_year.jsp?year=2012&lang=fi

Sota kolminkertaisti Suomen 
Afganinstan-menot, maailma.net:  
http://maailma.net/artikkelit/
selvitys_sota_kolminkertaisti_
suomen_afganistanmenot

National Priorities Project, Cost of 
War: http://costofwar.com/

Harvard Kennedy School, The 
Financial Legacy of Iraq and 
Afganistan:  
https://research.hks.harvard.
edu/publications/workingpapers/
citation.aspx?PubId=8956

Suomelle sota on  
maksanut toistaiseksi noin  

500 000 000 euroa

Irakin sota on aiheuttanut 
kymmeniätuhansia leskiä 
sekä lisännyt lähisuhde- ja  

kunniaväkivaltaa naisia kohtaan. 

KORRUPTIOTA AFGANISTANISSA

Afganistan oli demokratiaindeksissä 
180. sijalla vuonna 2011 tutkituista 182 
maasta ja sitä kuvataan puhtaaksi autori-
tääriseksi valtionhallinnoksi. Ainoat tätä 
huonommat tulokset ovat Somaliassa ja 
Pohjois-Koreassa. 

Transparency Internationalin korruptiota 
mittaavassa indeksissä Afganistanin tu-
los on koko Aasian huonoin. Maan hal-
linnossa on useita henkilöitä Talebania 
edeltäneestä hallinnosta ja sen käytän-
nöt ovat hyvin samankaltaisia. 

Huono hallinto on aiheuttanut Talebanin 
suosion kasvua maaseudulla, johtuen 
heidän tiukasta otteestaan korruptioon 
ja rikollisuuteen. Molemmat olivat Tale-
banin aikana huomattavasti vähäisempiä 
kuin nykyisen hallinnon aikana. 

Afganistanissa on kuitenkin selkeää kiin-
nostusta demokraatiseen kehitykseen. 
Vaalien äänestysprosentti vuoden 2004 
ensimmäisissä miehityksen jälkeisissä 
vaaleissa oli 70 prosenttia. Sittemmin 
äänestysinto on laantunut hallinnon kor-
ruption ja väkivaltaisuuksien takia.

NAISTEN ASEMASSA EI 
HURRAAMISTA

Irakissa parlamentin jäsenistä neljännes 
on naisia. Hallituksessa on vain yksi nais-
ministeri, loput 43 ovat miehiä. Yhden-
kään puolueen johdossa ei ole naisia. 

Irakin sota on aiheuttanut kymmeniätu-
hansia leskiä, sekä lisännyt lähisuhde- ja  
kunniaväkivaltaa naisia kohtaan. Naisasi-
oiden ministeriöllä ei ole lainsäädännöl-
listä valtaa tai taloudellisia resursseja pa-
rantaa naisten asemaa. 

Afganistanin konsevatiivisimmissa osissa 
väkivalta naisia kohtaan on arkipäivää. 
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Aseista voi kieltäytyä myös 
varusmiespalveluksen jälkeen. 
Antimilitaristi kysyi neljältä 
reservinkieltäytyjältä, miksi he 
luopuivat sotilaspasseistaan. 

JONI KALLIOMÄKI, 28 vuotta, yhteiskuntatieteiden maisteri

Suoritin varusmiespalvelukseni Niinisalossa vuonna 2006. 

Sitä mukaa kun ymmärrys maailmanpolitiikan tapahtumista ja vaikuttimista selkeni, kasvoi myös 
vakaumus kaikenlaisten sotien ja sodankäyntien mielipuolisesta tarpeettomuudesta. En halua 
olla omalta osaltani mukana sellaisessa.

Reservinkieltäytymistä aloin harkita joskus vuoden 2012 keväällä, ja saman vuoden kesällä lai-
toin laput vetämään. Täydennyspalveluksen suoritin kesäkuussa 2013. Paikkana Lapinjärvi oli 
mitä mukavin. Myös luennot eri aiheineen olivat keskimääräistä mielenkiintoisempia. Pitkäve-
teisyys vaivasi tietenkin paikoitellen, mutta ylipäätään jäi ihan kiva fiilis.

LEO KOLTTOLA, 62 vuotta, kehittämispäällikkö

Kävin armeijan Uudenmaan jääkäripataljoonassa vuosina 1975-76.

Aloin harkita reservinkieltäytymistä, kun sain kutsun kertausharjoituksiin 10 vuotta varusmies-
palveluksen jälkeen. Yllätyin, koska oletin jo ettei minua kutsuta kertaamaan. Olin jo käynyt ar-
meijan enkä halunnut mennä enää leikkimään sotaa. En halunnut keksiä tekosyytä olla mene-
mättä kertausharjoituksiin, vaan kieltäydyin. Kysyin neuvoa Siviilipalvelusmiesliitolta.

Kieltäydyin reservistä vuosien 1985-86 tienoilla. Lähetin kieltäytymisilmoitukseni kirjattuna kir-
jeenä, koska halusin että armeija ei voi kiistää sen perille tuloa.

Suoritin täydennyspalveluksen noin vuosi kieltäytymisen jälkeen. Kertausharjoitukset olisivat 
kestäneet neljä päivää, mutta täydennyspalvelus kesti kymmenen päivää. Täydennyspalvelu 
järjestettiin Kivisuolla, Keski-Suomessa. Periaatteessa teemana oli ympäristönsuojelu, mutta 
opiskelimme myös muuta. Esimerkiksi eräs kouluttaja oli perehtynyt Sartren filosofiaan, joten 
opiskelimme myös eksistentialismia. Rakensimme myös ulkovessoja luontopolun varteen. Lo-
puksi päätimme pitää pienimuotoiset juhlat, joissa grillasimme makkaraa ja joimme pari olutta.

MATTI MAMIA, 41 vuotta, aluetoimitsija

Kävin varusmiespalveluksen Vekaranjärvellä, olisikohan ollut vuonna 1992.

Vuosituhannen taitteessa aloin aktivoitumaan poliittisesti. Samalla rupesin miettimään koko va-
lintaa, että kannattiko mennä armeijaan. Reservinkieltäytymisestä kuulin ensimmäisen kerran 
Aseistakieltäytyjäliiton matkalla Strasbourgiin vuonna 2009, jolloin ajatus tästä mahdollisuudes-
ta jäi itämään jonnekin takaraivoon. Lopullisen sysäyksen sain pari vuotta myöhemmin, kun kat-
soin tosi-tv-ohjelmaa suomalaisista sotilaista Afganistanissa. Silloin iski sellainen inho koko tou-
hua kohtaan, että laitoin paperit vetämään saman tien.   

Kieltäydyin reservistä vuonna 2011 tai 2012.  Halusin kieltäytymiselläni ottaa kantaa: En halua 
olla missään tekemisissä moisten sotaleikkien kanssa. 

Suoritin täydennyspalveluksen vuonna 2012. Vaikka palvelusjakson olemassaolon mielekkyy-
destä voi olla montaa mieltä, oli se minun kannaltani katsoen huippuviikko. Päivisin ohjelmas-
sa oli pohdiskelevia keskusteluja ja iltaisin pelattiin jalkapalloa ja tutustuttiin toisiimme. Meil-
lä oli niin hauskaa että vaadimme lisäviikkoa, mutta kyllähän ne meidät jo yhden viikon jälkeen 
potkivat pois. 

Koulutuksen sisältö oli oikein mielekästä. Teemat käsittelivät muun muassa parisuhdeväkival-
taa ja isä-poikasuhdetta. Jakson aikanakin mietimme, miksei varusmieskoulutukseen kuulunut 
näin hyödyllisiä sisältöjä? 
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Armeijan käynyt voi kieltäytyä reservis-
tä. Kieltäytyminen tapahtuu hakemal-
la täydennyspalvelukseen samalla lo-
makkeella, jolla haetaan siviilipalveluk-
seen. Lomake on toimitettava armei-
jan aluetoimistoon tai Lapinjärven sivii-
lipalveluskeskukseen. Paperilla lomak-
keita saa näiden lisäksi Aseistakieltäy-
tyjäliitosta. 

Hakemuksen voi jättää koska vain va-
rusmiespalveluksen jälkeen, myös ker-
tausharjoitusmääräyksen saamisen jäl-
keen ja vielä itse harjoitusten aikanakin. 
Se hyväksytään automaattisesti, joten 
käytännössä kyseessä on ilmoitus.

KERTAUSHARJOITUKSISTA 
TÄYDENNYSPALVELUKSEEN

Täydennyspalvelus on vastine kertaus-
harjoituksille. Kaikki täydennyspalve-
lukseen hakeneet määrätään suoritta-
maan se. Täydennyspalveluksen järjes-
tää siviilipalveluskeskus. 

Täydennyspalvelus sisältää  lain mu-
kaan ”joko koulutusta tai käytännön 
harjoittelua” tai molempia. Täydennys-
palvelusvelvollisuus kestää lain mukaan 
rauhan aikana enintään 40 päivää. Käy-
tännössä sinne on kuitenkin määrätty 
vain kerran viideksi päiväksi.

Täydennyspalveluksen ajalta makse-
taan päivärahaa ja täydennyspalvelus-
palkkaa samalla tavoin kuin kertaushar-
joituksissakin.

Täydennyspalveluksesta kieltäy-
tymisestä seuraa oikeudenkäyn-
ti ja sakkorangaistus. Sakkojen 
maksaminen ei vapauta velvol-
lisuudesta osallistua täydennys-
palvelukseen – ne maksettuasi 
sinut kutsutaan uudelleen.

VAPAUTUS ARMEIJASTA –  
MYÖS KRIISIN AJAKSI

Siviilipalveluslain mukaan täy-
dennyspalveluksen suorittaneet 
reservinkieltäytyjät on vapautet-
tu armeijapalveluksesta myös 
kriisin aikana. Lain mukaan täy-
dennyspalveluksen suorittaneet 
määrätään kriisin aikana sivii-
litehtäviin siviiliviranomaisten 
johdolla. 

Automaattinen vapautus armei-
japalveluksesta myös sodan ai-
kana koskee kuitenkin vain nii-
tä reservinkieltäytyjiä, jotka ovat 
ehtineet suorittaa täydennys-
palveluksen. Sitä suorittamatto-
mat (siis myös ne, jotka ovat ha-
keneet täydennyspalvelukseen 
rauhan aikana mutteivät ole käy-
neet sitä) voidaan määrätä krii-
sin aikana vakaumuksentutkin-
talautakunnan kuultavaksi ja hyl-
käävän päätöksen sattuessa pal-
velemaan armeijassa.

 
LISÄTIETOJA: 
www.akl-web.fi/reservi
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LAURI, 31 vuotta, yrittäjä

Suoritin varusmiespalvelukseni n. 10 
vuotta sitten Vekaranjärvellä.

Menin armeijaan vastatakseni isäni sekä 
muun sukuni odotuksia. Maanpuolustus-
henkiselle isoäidilleni lastenlapsien ar-
meijan suorittaminen oli kunnia-asia. Li-
säksi tarjottu tieto siviilipalveluksen pal-
veluspaikoista oli suhteellisen vähäistä.

Armeijassa pohdin jatkuvasti sivariin läh-
töä, mutta en tahtonut pettää odotuk-
sia, joten kituutin palveluksen loppuun 
asti. Armeija-aika oli minulle traumaat-
tista aikaa, eikä palvelus sopinut minul-
le lainkaan. 

Vuoden 2012 alussa luin reservinkieltäy-
tymiseen liittyvän jutun Hesarista. Olin 
kuullut asiasta ehkä joskus aiemmin, 
mutta lehtiartikkeli sai tutkimaan asiaa 
tarkemmin. Luettuani AKL:n sivulta, että 
täydennyspalveluksen suorittaneet re-
servinkieltäytyjät on vapautettu armei-
japalveluksesta myös kriisin aikana, pää-
tös oli selvä. 

Minulle sota edustaa suurvaltapolitiikan 
ja diplomatian epäonnistumista. Kun 
lähdetään sotaan, tavallinen kansalainen 
uhrataan suurten linjojen takia, joista lo-
pulta päättää hyvin pieni valtaeliitti. Tah-
don irtisanoutua tällaisesta rakenteesta. 

Tunnen muutamia venäläisiä, ja minusta 
tuntuisi erittäin oudolta, että sodan syt-
tyessä saattaisin joutua rintamalla tappa-
maan heitä. Venäläisille ystävilleni olisi 
puoleltaan annettu vastaava käsky.. Us-
kon, että heille tehtävä olisi yhtä käsit-
tämätön ja ristiriitainen. Miksi kansainvä-
lisen politiikan epäonnistuminen pitäisi 
yhtäkkiä tehdä muista maailmankansa-
laisista verivihollisiani?

Kutsu täydennyspalvelukseen tuli reilun 
vuoden kuluttua kieltäytymisestä. Palve-
lusjakso oli pääosin leppoisa kokemus 
kesäisellä Lapinjärvellä. Oli mukava ta-
vata ihmisiä ja kuulla heidän perustelun-
sa täydennyspalvelukseen päätymiselle. 
Kaikkia yhdisti myös armeijakokemuk-
set, joista tunnetusti juttua riittää saunan 
lauteilla. 

TUULI VUORI JA PAAVO KOLTTOLA

Sotilaat tutkivat reservinkieltäytyjäliikkeen Siviili-lehteä Helsingissä 1985
(www.akl-web.fi/siviili) Kuva: Pekka Salonen
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Eräs pappi kertoi väkivallattomuustyö-
pajan seurantakokouksessa: “Siitä lähti-
en kuin osallistuin työpajaan, olen lopet-
tanut muslimien vihaamisen. He poltti-
vat kirkkojamme Khartoumissa ja sen 
jälkeen olin menettänyt kunnioitukse-
ni muslimeja kohtaan ja aloin vihata hei-
tä. Nyt kun elämme uudessa valtiossa ja 
uusissa olosuhteissa, en halua muslimien 
joutuvan kärsimään samalla tavalla kuin 
kristityt kärsivät Sudanin islamilaisen hal-
lituksen ikeessä. Anteeksiantaminen on 
vaikeaa, mutta Raamattuni ohjaa minua 
antamaan anteeksi kuten Jumala on an-
tanut meille jokaiselle anteeksi”. 

Vuodesta 2011 tämä pappi ja muutama 
toinen kristitty ovat tehneet yhteistyötä 
erään muslimien ryhmän kanssa kanssa. 
He järjestävät yhdessä kaikille avoimia 
työpajoja kristityille ja muslimeille Juban 
alueella.

Jotkut epäilevät, voivatko 
väkivallattomat toimintatavat toimia 

pitkälle militarisoituneessa  
ja väkivaltaisessa 

elinympäristössämme. 

Eräs siviili luovuttaa aseensa pois väki-
vallattomuus- ja traumankäsittelytyöpa-
jojen jälkeen ja tunnustaa: “Tapoin usei-
ta naapuriheimon ihmisiä. Olen nuori-
sojohtaja ja olen vastuussa väkivaltai-
sista yhteenotoista Länsi-Yirolin ja Mvo-
lon maakuntien välillä vuonna 2011. Vel-
jeni tapettiin tuossa konfliktissa. Myö-
hemmin minut pidätettin ja vietiin van-
kilaan. Vankilassa minulla oli psyykkisiä 
ongelmia, sillä tiesin kohtalonani ole-
van hirttotuomio. Kaikeksi onneksi sain 
armahduksen Etelä-Sudanin itsenäisyy-
den koittaessa heinäkuussa 2011. Vaik-
ka minut päästettiin pois vankilasta, en 
tuntenut itseäni vapaaksi. Menneisyy-
den muistot vaivasivat mieltäni jatku-
vasti. ONAD:in traumankäsittelytyöpa-
ja oli minulle tärkeä. Siellä onnistuin saa-
man asioihin tolkkua. Lopetin itsesyytök-
set ja päätin luovuttaa aseeni paikallisvi-
ranomaisille. Liityin myös rauhanryhmiin. 
Haluan omistaa koko loppuelämäni rau-
hantyölle, enkä tarvitse asetta karjalau-
mani suojelemiseen.”

Väkivallaton toimintatapa herättää ihmi-
sissä usein ristiriitaisia tunteita. Yleensä 
alussa vain muutamat ymmärtävät väki-

vallattomien toimintatapojen merkityk-
sellisyyden. Jotkut epäilevät, voiko sel-
lainen toimia pitkälle militarisoituneessa 
ja väkivaltaisessa elinympäristössämme. 

Toiset ovat sitä mieltä, että väkivallatto-
muus voisi toki toimia jossain vähemmän 
väkivaltaisessa yhteiskunnassa, mutta ei 
Etelä-Sudanissa. Äskettäin järjestetyssä 
työpajassa eräs osanottaja oli sitä mieltä, 
että olemme aina eläneet väkivallan kyl-
lästämässä kulttuurissa, ja että Etelä-Su-
danin itsenäisyyskin on kahden sisällis-
sodan tulos (vuosien 1955-1972 ja 1983-
2005 sodat). Mies kysyi: ”Miten raaka-
laismaisia tekoja ja aseella uhkailua voi 
torjua kukkasin?”

Osallistujamme kertovat usein, kuinka 
vaikeaa on käytännössä toimia väkival-
lattomuusperiaatteiden mukaan. Onhan 
totta, että ympärilllämme käytetään pal-
jon väkivaltaa. Etelä-Sudanissa on kai-
kesta huolimatta nähtävissä myös muu-
toksia ihmisten asenteissa. 

Työskentelemme tämän orastavan posi-
tiivisen kehityksen jatkumiseksi. Käym-
me läpi esimerkkejä onnistuneitakoke-
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Jokaisen ihmisen oma 
halu muutokseen on 

väkivallattomuuden idean ydin. 

sa näin: “Kesti kuusi vuotta, ennen kuin 
pystyin antamaan isäni tappajalle an-
teeksi ja tekemään hänen kanssaan so-
vinnon. Olin uhrin asemassa, joten toi-
min itse asiassa aloitteentekijänä. Väki-
vallattomuustyöpajasta sain rohkeutta 
kohdata viholliseni ja päästää irti men-
neisyyden taakasta. Kun olin antanut vi-
holliselleni anteeksi, tunsin itsekin tus-
kani helpottavan. Anteeksiantaminen 
vapauttaa meidät vihasta! Minäkin olen 
joutunut kärsimään, koska en ollut aikai-
semmin antanut anteeksi!”

Seurantakokoukset ovat meille koulut-
tajille aina innoittavia, koska kuulem-
me osaottajien kertomuksia. 2. lokakuu-
ta 2013 ONAD ja sen vapaaehtoistyön-
tekijät juhlistivat kansainvälistä väkival-
lattomuuden päivää. Päivä on myös In-
tian itsenäisyysliikkeen johtajan Mahad-
ma Gandhin syntymäpäivä. 

Gandhi omisti elämänsä väkivallatto-
muuden periaatteelle. Juhlimme hän-
tä ja tuhansia muita, jotka toimivat hä-
nen kanssaan samassa hengessä. Vaik-
ka edessämme on täällä paljon työtä ja 
ponnisteluja, olemme varmoja, että lo-

pulta voitamme. Kestää voiton saavutta-
minen sitten kuinka kauan hyvänsä. Me-
nemme jatkuvasti eteenpäin, taaksepäin 
emme suostu astumaan ikinä!

MOSES MONDAY

 

ONAD = The Organization for Non-
violence and Development on Etelä-
Sudanilainen vuonna 1994 Sudanin 
sisällissodan aikana perustettu kansa-
laisjärjestö, joka levittää väkivallatto-
mia toimintatapoja ja toimii rauhanra-
kentajana väestöryhmien välillä.

Kirjoitus on alunperin julkaistu War 
Resisters’ Internationalin julkaisemas-
sa The Broken Rifle -lehdessä no. 98.

http://www.wri-irg.org/br-home.htm

Käännös: Jussi Hermaja

muksia väkivallattomuudesta lähialueilta 
ja muualta maailmasta. Sanomme aina, 
etttä väkivallattomuus on kuin siemen, 
jonka pitää itää ja kasvaa tullakseen täy-
sikasvuiseksi puuksi. 

Väkivallattomuus lähtee jokaisesta ih-
misestä sisältäpäin, siihen ei voi pakot-
taa. Jokaisen ihmisen oma halu muutok-
seen on väkivallattomuuden idean ydin. 
Työpajoissa osanottajille usein valkenee, 
että jos he itse omaksuvat väkivallatto-
man toimintatavan, muut voivat ottaa 
heistä oppia.

Kun tapaamme uudestaan seurantako-
kouksessa pari kuukautta työpajan päät-
tymisen jälkeen, kyselemme osanottajil-
ta heidän kokemuksiaan väkivallattomi-
en toimintatapojen käytöstä. Monet ker-
tovat esimerkkejä käytännön elämästä. 

Esimerkiksi Emmanuel Ladu, jonka on-
nistui tehdä sovinto hänen isänsä tap-
paneen henkilön kanssa kertoi tarinan-
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Afrikan väestöstä yli 65 prosenttia on 
alle 35-vuotiaita. Ikärakenteeltaan nuo-
rella maanosalla on paljon aktiivista työ-
voimaa ja luovuutta. Tämän vuoksi sillä 
on valtavat mahdollisuudet kehittyä niin 
talouden kuin sosiaalisen ja poliittisen 
muutoksen saralla.  Nuorella väestöllä 
on valtavat potentiaali parantaa asuinyh-
teisöjensä ja kansojensa asemaa.

Nuoret voivat toimia liikkeellepanevana 
voimana myönteisen muutoksen hyväksi, 
mikäli niin miehet kuin naisetkin omak-
suvat rakentavan roolin rauhanomaisten 
ja edistyvien yhteisöjen rakentajina. Tule-
vaisuudenkuva voi toteutua, kun nuoret 
järjestäytyvät ja kantavat vastuunsa kan-
salaisina ja toimivat aktiivisesti sosiaali-
sen muutoksen hyväksi väkivallattomasti 
ja toteuttavat yhteisölähtöisiä hankkeita 
parantaen omaa elämänlaatuaan.

Työttömyyden ja koulutusmahdollisuuk-
sien puutteen vuoksi monet kuitenkin 
elävät köyhyydessä, ilman mahdollisuut-
ta elämänsä parantamiseen, ja ovat ta-
valla tai toisella osallisena aseellisessa 
selkkauksessa. 

Aikaisempien aseellisten selkkausten 
perintö saattaa johtaa tapahtumake-
hään, jossa väkivallan käytöstä tulee pi-
kemminkin normi kuin poikkeus. Koke-
muksesta tiedämme, että kun suuri jouk-
ko nuoria kärsii työttömyydestä eikä 
heillä juuri ole mahdollisuuksia osallis-
tua yhteiskunnan toimintaan myönteisel-
lä tavalla, he ovat alttiita väkivaltaa käyt-
tävien etnisten, uskonnollisten ja poliit-
tisten ääriliikkeiden vaikutuksille. Tällöin 
nuorista tulee turvattomuuden ja epäva-
kauden lähteitä. 

Jos nuoret sen sijaan hankkivat elämäs-
sä tarvittavia taitoja ja opettelevat joh-
tajuutta, he voivat kanavoida kykyjänsä 
muuttaakseen väkivaltaisen, epätasa-ar-
voisen ja köyhät elinolonsa rauhanomai-
seen ja osallistuvaan elämään. Näin he 
voivat toimia yhteisöjensä turvallisuuden 
ja hyvinvoinnin lähteinä.

VÄKIVALLAN VAIHTOEHDOT

American Friends Service Committee 
(AFSC) on yhdysvaltalainen kveekarei-
den järjestö, joka toimii rauhan ja sosi-
aalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. 
Järjestö on Afrikassa keskittynyt vaihto-
ehtojen tarjoamiseen niille nuorille, jot-
ka ovat rakenteellisen väkivallan, epäta-
sa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden 
uhreja. 

Yrittäjyysosaamisen, johtamistaitojen ja 
väkivallattomien ongelmanratkaisumuo-
tojen opettaminen ovat järjestön teke-
män nuorisotyön päämäärinä. AFSC:n 
koulutusohjelmat osallistavat nuoria Vä-
kivallan vaihtoehdot -kursseilla. 

Nuoret ovat ottaneet osaa erilaisiin kun-
nostustöihin, rauhantapahtumien järjes-
tämiseen ja yleiseen rauhantyöhön. Hei-
dän kanssaan työskentelyllä on etunsa: 
Nuoret ylipäätään ovat tulevaisuuteen 
katsovia, innovatiivisia, rohkeita ja avoi-
mia muutokselle. He ovat myös hyvin 
perillä toisten nuorten elinoloista.

AFSC:n koulutusohjelman tavoitteena 
on kannustaa nuoria aloitteelliseen toi-
mintaan omissa yhteisöissään. Koulu-
tuksen käyneiden toivotaan ottavan vas-
tuulleen käytännön tehtäviä kuten jättei-
den keräystä, liikuntatuokioiden järjestä-
mistä ja teiden korjaamista. Osallistujat 
oppivat lisäksi yhteistyötaitoja ja suvait-
sevaisuutta. AFSC:llä on myös työllisty-
miseen ja toimeentulon hankkimiseen 
tähtääviä kursseja, joissa hankitaan käy-
tännön ammattitaito johonkin työhön 
sekä opetellaan liikkeenjohtamistaitoja. 
Osallistujille tarjotaan neuvontaa ja oh-
jausta koko kurssin ajan.

Muutamat kurssin käyneet ovat jo aloit-
taneet yritystoiminnan kurssilla oppi-
miensa taitojen avulla ja elättävät itsen-
sä työstään saamilla tuloilla.

NUORTEN ÄÄNI KUULUVILLE

Nuorten äänen kuuluminen yhteiskun-
nassa on elintärkeää. Nuoret voivat osal-
listumisellaan vaikuttaa elämäänsä liitty-
viin päätöksiin ja suureen yleisöön maa-
laustaiteen, runouden, musiikin, tanssin, 
teatterin ja liikunnan avulla. 

AFSC tukee sellaisten nuorten vaikutus-
mahdollisuuksia tukevia hankkeita, jois-
sa nuoret saavat äänensä kuuluviin rau-
han ja yhteiskunnallisen sovinnon kysy-
myksissä. Kurssien aikana nuoret ovat ra-
kentaneet vuoropuhelua ja siltoja yhtei-
söjen välille.

Nuoret ihmiset joutuvat usein negatiivi-
sen määrittelyn kohteiksi. He ovat joko 
väkivaltaisten konfliktien avuttomia uh-
reja tai rikollisjengien jäseniä ja lapsisoti-
laita. Tällainen näkökulma jaottelee nuo-
ret joko sisäsyntyisesti väkivaltaisiksi vä-

Sosiaalinen syrjäytyminen ja 
näköalattomuus on usein mainittu 

syynä nuorten osallisuudelle 
väkivaltaisissa konflikteissa.

Nuorten kohdalla  
yhteiskunnalliset ongelmat  

kärjistyvät.

Afrikan Unionin tilastojen mukaan vuo-
sittain yli 10 miljoona afrikkalaista astuu 
työmarkkinoille. Suuri nuorten lukumää-
rä voi olla konfliktien liikkeellepaneva 
voima ja pitää niitä käynnissä. Sosiaali-
nen syrjäytyminen ja näköalattomuus on 
usein mainittu syynä nuorten osallisuu-
delle väkivaltaisissa konflikteissa.

Tärkeimpiä nuorten syrjäytymiseen joh-
tavia rakenteellisia ongelmia Afrikan 
maisssa ovat työttömyys ja epävarmuus 
tulevaisuudesta; riittämätön, epätasa-ar-
voinen ja vääränlainen koulutus ja tai-
dot; heikko poliittisen osallistumisen 
aste sekä rakenteellinen sukupuolten vä-
linen epätasa-arvo. 
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kivallantekijöiksi tai herkästi haavoittu-
viksi yksilöiksi. 

Nuorten asema heijastelee yhteiskun-
tien yleistä tilaa. Yhteiskunnalliset ongel-
mat kärjistyvät ja tulevat raadollisen nä-
kyviksi nuorten ihmisten kautta. On erit-
täin tärkeää tarkastella turvallisuuson-
gelmien ja rakenteellisten ongelmien 
perimmäisiä syitä, eikä vain esittää nuo-
ret syypäinä yleiseen turvattomuuteen.

Onkin elintärkeää kiinnittää huomiota 
nuorten elämän positiiviseen puoleen, 

erityisesti heidän valtaansa ja mahdolli-
suuksiinsa muuttaa asioita. Meidän on 
ymmärrettävä tämä pystyäksemme kehit-
tämään heidän mahdollisuuksiansa ja osa-
taksemme panostaa heidän taitoihinsa. 

Afrikan tulevaisuus tarvitsee nuorten ky-
kyjen kasvattamiseen keskittymistä uu-
sien keksintöjen, luovuuden, johtajuu-
den ja taloudellisen hyvinvoinnin saralla. 
Näin nuorista tulee Afrikan turvallisuu-
den, rauhan ja kehityksen moottoreita.

DEREJE WORDOFA

Artikkeli on alunperin julkaistu 
War Resisters’ Internationalin The 
Broken Rifle -lehdessä nro 98  
www.wri-irg.org/br-home.htm

Käännös:Jussi Hermaja
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Milloin ja minkä ikäisenä suoritit 
siviilipalveluksen?
Vuosina 1980-1981, sivarin aloittaessani 
olin 23-vuotias.

Kuinka pitkä oli siviilipalvelusaika 
tuolloin? 
Palvelusajan pituus oli 12kk.

Milen vakuutit 
vakaumuksentutkintalautakunnan? 
(vakaumuksentutkintalautakunta tutki 
siviilipalvelukseen hakijat vuosina 1956-1987)
Valmistauduin haastatteluun ja kirjallisen 
selvityksen tekemiseen kyselemällä 
sivarikavereiden kokemuksia ja 
lukemalla Siviilipalvelusmiesliiton (AKL:n 
nimi vuoteen 1986) kirjallisuutta. 

Itse vakaumuksentutkintalautakunnan 
tutkintahan oli suorastaan farssi, ei siinä 
kenenkään vakaumusta todellisuudessa 
pystytä selvittämään. Kysymykset olivat 
tiedettyjä tyyliin ”mitä tekisit jos vaimosi 
kimppuun hyökättäisiin kadulla?” ja ”mi-
ten suhtaudut poliisiin?”

Työpaikkasi ja työtehtäväsi 
siviilipalvelusaikana?
Työpaikkani oli oikeusministeriön 
yhdistysrekisteritoimistossa. Valmistelin 
asiakirjoja päätöksentekoa varten ja 
toimin esittelijänä. Tittelinä taisi olla 
toimisto- tai osastosihteeri.

Mitä töitä olet tehnyt sivarin jälkeen?
Tein oikeustieteen opintojen aikana 
keikkatöitä oikeusministeriössä, 
samoja hommia kuin sivariaikanakin. 
Oikeustieteellisestä valmistuttuani 
ensimmäinen työpaikkani 
oli myös oikeusministeriössä 

apulaisosastopäällikkönä . Tein 
silloinkin pitkälti samoja hommia kuin  
siviilipalvelusaikanani. 

Myöhemmin olen työskennellyt SAK:n 
lakimiehenä, yksityisessä asianajotoimis-
tossa työoikeuden alalla ja Merimies-
Unionissa lakimiehenä. Merimies-Unio-
nin puheenjohtajaksi minut valittiin en-
simmäistä kertaa vuonna 2000.

Miten siviilipalveluksen suorittaminen 
on vaikuttanut työpaikan saantiin?
Opintojen päätyttyä ensimmäistä 
työpaikkaa hakiessani jo luvattu 
työpaikka erään valtion viraston 
juristina peruttiin yksikön johtajan 
taholta, kun hänelle selvisi etten 
ollut käynyt varusmiespalvelusta. 
Ammattiyhdistysmaailmassa ja 
muutenkin työuran lähdettyä käyntiin 
sivarin käynyttä on aina katsottu 
suopeasti, tai ainakaan siitä ei ole ollut 
mitään haittaa.

Oliko siviilipalveluksesta hyötyä?
Pääsin tekemään sivariaikana osittain 
omaa alaani lähellä olevia töitä. 
Ja poikihan se sitten maksettuja 
keikkatöitä sivaripaikassa jälkikäteen 
opintojen ohella. Ensimmäinen 
oikea työpaikkani oli myös entisessä 
sivaripaikassani. 

Mieleen jäänyt tapahtuma tai sattumus 
siviilipalvelusajalta?
Harmaata arkeahan se oli ja ainainen 
rahapula muistuu päällimmäisenä.

Matkamääräyslitteroiden ja muiden lap-
pujen kanssa joutui leikkimään, sekin on 
jäänyt mieleen.

Onko vakaumuksesi säilynyt? Mitä 
tekisit, jos nyt joutuisit kutsuntoihin?
Vakaumukseni on puhtaan pasifi stinen. 
Kieltäytyessäni aseista syynä oli, etten 
halunnut olla missään tekemisissä 
väkivaltakoneiston kanssa enkä oppia 
tappamaan ihmisiä. Vakaumukseni 
ei siitä ole muuttunut mihinkään.
Ihan samalla tavalla toimisin nytkin 
ja kieltäytyisin yhä aseista. Eihän 
tuollainen vakaumus voi mielestäni 
muuttua. 

JUSSI HERMAJA

Simo Zittting Merimies-Unionin 
pääkallopaikalla Helsingin 
Hakaniemessä.
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Kamppailu aseistakieltäytymisoikeudes-
ta alkoi Suomessa 1920-luvulla. Anti-
militaristi julkaisee neljän artikkelin sar-
jan suomalaista aseistakieltäytyjäliikkeen 
historiaa.

1920-luvulla erääksi keskeiseksi rauhan-
liikkeiden kysymykseksi nousi siviilipal-
velus. Vuoden 1922 asevelvollisuuslais-
sa oli mahdollistettu asevelvollisuuden 
suorittaminen “palvelemalla sairaanhoi-
tajana tai muuna aseettomana tai teke-
mällä sotilas- tai siviilijohdon alaista puo-
lustuslaitoksen etua välittömästi tai välil-
lisesti tarkoittavaa työtä”. Tämä palve-
lusmuoto oli mahdollinen vain uskon-
nollisille kieltäytyjille, mutta poikkeuksia 
saatettiin tehdä “erittäin arkaluontoisis-
sa tapauksissa”.1

Täysin puolustuslaitoksesta riippumaton-
ta siviilipalvelusta vaativat Sovinnonliitto 
(1920), Kristillinen työväenpuolue (1921), 
Antimilitaristinen Liitto (1923) ja Rauhan-
liitto (1925). Vuonna 1926 eräät Anti-
militaristisen Liiton jäsenet kieltäytyivät 
sekä asepalveluksesta että lain mahdol-
listamasta korvaavasta työpalveluksesta. 
Heidän tapaustensa käsittelyä lykättiin. 

olisi täysin siviililuonteinen, sisäasiainmi-
nisteriön alainen ja avoin kaikille “oman-
tunnonkieltäytyjille”. Elettiin Lapuan liik-
keen nousun aikaa, joten aloite pää-
si hautautumaan puolustusvaliokuntaan 
vuodeksi. Vuonna 1931 se hyväksyttiin.

Laissa asevelvollisista, joita omantun-
nonsyyt estävät suorittamasta sotapal-
velusta (186/31) tehtiin jako armeijan 
aseettoman palveluksen ja siitä erilli-
seen työpalvelukseen, joka tarkoitti pal-
velusta “valtion kulkulaitosten alalla, val-
tion maatiloilla tai metsätöissä ym. työ-
velvollisen taipumuksia ja kykyjä vastaa-
vissa tehtävissä valtion siviililaitoksissa”. 
Vaikka itse palvelus oli erotettu puolus-
tushallinnosta, siihen haettiin joukko-
osaston ja puolustusministeriön kautta 
– perinne, joka on säilynyt nykypäivään 
saakka.2

SIVIILIPALVELUKSEEN 
USKONNOLLISISTA SYISTÄ

Näin oli syntynyt Suomen ensimmäi-
nen siviilipalvelusmuoto. Työpalveluk-
sen suoritti Hilkka ja Teuvo Raskun ar-
vion mukaan vuoteen 1948 mennessä 

Suma lähti liikkumaan vuonna 1929. 
Marraskuussa vangittiin Arndt Pekuri-
nen, joka oli kieltäytynyt korvaavasta 
työpalveluksesta. Häntä seurasivat Tau-
no Tapanainen ja Tauno Tamme, molem-
mat Antimilitaristisen Liiton jäseniä. Vuo-
den 1930 puolella saatiin Suomeen en-
simmäinen kertausharjoituksista kieltäy-
tyjä, Karl Nickul, joka niinikään vangittiin.

VAIHTOEHTOISPALVELUS

Arndt Pekurinen nousi julkisuuteen, kun 
hän aloitti nälkälakon Suomenlinnan työ-
velvollisten kurikomppaniassa. Tietoa 
nälkälakosta yritettiin salata, mutta se 
vuoti julkisuuteen. Antimilitaristisen Lii-
ton sihteeri Aarne Selinheimo matkusti 
Englantiin kansainvälistämään kampan-
jaa ja sai kuusikymmentä alahuoneen 
kansanedustajaa vetoamaan Pekurisen 
ja Tapanaisen puolesta. Puolustusminis-
teri Juho Niukkanen joutui paineeseen, 
kun Pekurisen vapauttamisen puolesta 
vetosivat mm. fyysikko Albert Einstein ja 
kirjailijat H. G. Wells ja Henri Barbusse.

Helmikuussa 1930 eduskunnassa tehtiin 
aloite vaihtoehtoispalveluksesta, joka 
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500-600 henkilöä.3 Valtaosa heistä oli 
uskonnollisia kieltäytyjiä, helluntailaisia, 
adventisteja ja vapaakirkollisia. Myös to-
taalikieltäytyjiä oli jonkin verran, mm. Je-
hovan todistajia.

Aseistakieltäytyjäkulttuuri pysyi koros-
tuneen uskonnollisena 1960-70 -luvul-
le saakka, mikä johtui myös joukko-osas-
tojen hyväksymisperusteista. Muiden 
kuin uskonnollisten kieltäytyjien oli vai-
kea saada työpalvelushakemustaan hy-
väksytyksi.

Arndt Pekurinen joutui olemaan vanki-
lassa vuoteen 1932 saakka. Hän joutui 
Lapuan liikkeen silmätikuksi, niin että hä-
net kerran jopa ryöstettiin vankikuljetuk-
sesta Etelä-Pohjanmaalla ja jätettiin pa-
hoinpideltynä Seinäjoen asemalle. 

Toinen aseistakieltäytyjä, sotilasvalan 
vannomisesta kieltäytynyt Tauno Tam-
me, joutui istumaan yhteensä neljä vuot-

ta. Hän sai ns. Ketjutuomioita – hänet 
määrättiin aina vankeudesta vapautu-
misen jälkeen palvelukseen ja tuomit-
tiin palveluksesta kieltäytymisen jälkeen 
vankeuteen. Siksi säädettiin, kuinka pit-
kä vankeustuomio korvaa asepalveluk-
sen.1

SOTA SYTTYY

Vuoden 1931 laki mahdollisti korvaavan 
työpalveluksen vain rauhan aikana. Tal-
visodan aikana (1939-40) työpalveluksen 
suorittaneita ei kuitenkaan pakotettu 
aseettomaan armeijapalvelukseen, vaan 
he työskentelivät entisissä palveluspai-
koissaan valtion koulutiloilla, sairaaloissa 
ja Jokioisten kartanossa. Totaalikieltäyty-
jät sijoitettiin Turun Erilliseen Työkomp-
paniaan, jossa oli sekaisin kriminaaleja ja 
aseistakieltäytyjiä.

Jatkosodan alettua 1941 siviililuontei-
nen työpalvelus ei ollut enää mahdolli-
nen. Työpalveluksen suorittaneet mää-
rättiin aseettomaan palvelukseen puo-
lustuslaitoksen sotilaspuku yllä. Ne jot-
ka tähän suostuivat, työskentelivät mm. 
huolto- ja lääkintätehtävissä, toimistojen 

apulaisina sekä varastojen ja puhelinkes-
kusten hoitajina. Raskujen tietämän mu-
kaan rintamalla palveli aseettomana ai-
nakin 48 kieltäytyjää.

Puolustuslaitoksessa palvelemisesta 
kieltäytyneet joutuivat joko rangaistus-
komppanioihin tai tuomittiin vankeu-
teen. Tämä tuli usein niiden osaksi, jot-
ka kieltäytyivät vasta sodan aikana. Ras-
kut saivat tietoonsa 129 sotien aikana 
vankeustuomion saanutta aseistakieltäy-
tyjää. Tuomiot olivat tavallisemmin 8-12 
kuukauden pituisia, ja ne langetettiin 
yleensä “esimiehen käskyn täyttämättä 
jättämisestä”. 

ASEISTAKIELTÄYTYJÄT VANKILASSA

Aseistakieltäytyjien kohtelu vankiloissa 
vaihteli. Tässä tyypillinen kuvaus: 

“Kohtelu ei poikennut millään lailla 
muunlaisista rikoksista tuomittujen van-
kien kohtelusta, joka kuten tunnettua, oli 
aikalailla tylyä sota-aikana, etenkin avo-
vankiloissamme. Pahinta oli kuitenkin 
vankiloissa nälkä, joka oli ainaisena seu-
ralaisena ja kehittyi vankeuteni keskivai-

Arndt Pekurinen serkkuineen. Kuva: Kansan Arkisto

Heti jatkosodan alettua monet 
menivät “metsäkaartiin” eli 

“käpykaartiin” asumattomille 
alueille viranomaisia pakoon.
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1 Siviilipalvelus. Myönteinen vaihtoehto. 
Julk. Suomen Sadankomitealiitto, Suo-
men Siviilipalvelusmiesliitto, Sodanvastus-
tajat.Vaasa 1981

2 Vuonna 1992 voimaan tulleen siviilipalve-
luslain myötä hakemuksen on voinut jättää 
myös Työministeriöön ja vuodesta 2008 
Siviilipalveluskeskukseen.

3 Rasku, Hilkka ja Toivo: En voi omantunnon 
tähden. Selostus omantunnon syistä ase-
palveluksesta kieltäytyneitä koskevan ky-
selyn tuloksista. Omakustanne 1958

4 Aseista kieltäytyneiden asevelvollisten 
asema Suomessa sodan 1939-45 aikana ja 
sen jälkeen. Painamaton

5 Kalemaa, Kalevi: Suomalaisen rauhanliik-
keen juuria. Rauhankirjallisuuden edistä-
misseura. Vaasa 1981

6 Helsingin Sanomien alakerta 26.4.1986
7 Viitala, Heikki Mikko: Rauhanoppositio. 

Tutkimus poliittisesta oppositiosta Suo-
messa vuosina 1940-1944. Pori 1969

8 Rislakki, Jukka: Maan alla. Vakoilua, vas-
tarintaa ja urkintaa Suomessa 1941-1944. 
Porvoo 1986

9 Suomen vankeinhoidon historiaa 4: Suo-
men vankeinhoitolaitos toisen maailman-
sodan aikana. Kirjoittanut Jussi Nuorteva. 
Julkaisija Oikeusministeriön vankeinhoito-
osasto. Helsinki 1987

heilla aivan kestämättömäksi. Mutta pie-
ni jalkasairaus pelasti minut raskailta työ-
urakoilta pellonraivaustyömaalla ja niin 
ollen lopulliselta sortumiselta, mikä oli 
niin monen vankitoverin osa.”3 

Pääesikunnan laatimassa selvitykses-
sä aseistakieltäytyjistä kommentoidaan 
vankeustuomioita näin: 

“Rangaistuksin ei kuitenkaan saavutet-
tu täysin toivottua tulosta. Tuomitut kiel-
täytyivät uudelleen vankiloista vapau-
duttuaan. Vankilaan pääsy oli jopa toi-
vottua rintamalta vapautumiseksi. Ran-
gaistusten käytöstä ei kuitenkaan luo-
vuttu, mutta täytäntöönpanoa siirtämäl-
lä aseistakieltäytyjät pysytettiin rintamal-
la. Se karsi tehokkaimmin teeskentelijät 
joukosta.”4

Ajatus erityisestä “omantunnonarkojen” 
työmuodostelmasta, joka toimisi “vihol-
lisen tulen alla etulinjasta”, jäi kuitenkin 
toteuttamatta. Kenttäarmeija ei halun-
nut sellaista muodostelmaa alentamaan 
joukkojen taistelumoraalia.

Rangaistuskomppaniat olivat paha-
maineisia paikkoja. Baptistipastori Alwar 
Sundell, myöhempi RKP:n kansanedus-
taja, joutui Turun Erilliseen Työkomppa-
niaan. Siellä luutnantti Martti Aittola kes-
kittyi erityisesti aseistakieltäytyjien kä-
sittelemiseen. Käsittelyyn kuului mm. 
vatsaan potkimisia, uhkailuja ladatulla 
aseella ja valeteloituksia.5

PEKURINEN TELOITETTIIN

Eräs sotien aikana teloitettu aseistakiel-
täytyjä oli Arndt Pekurinen. Hänet mää-
rättiin jatkosodan alettua armeijapal-
velukseen, josta kieltäytymisestä tuli yli 
kolmen vuoden vankeustuomio. Vanke-
usaikanaan Pekurinen katosi, ja hänen 
kuolemastaan tuli ilmoitus hänen vai-
molleen marraskuussa 1941. Pekurinen 
yritettiin haudata rintamalla kaatuneena 
sankarihautaan, mutta aikeista luovuttiin 
kun vaimo uhkasi syytteellä ruumiinhä-
päisystä. 

Pekurisen kuolemasta ei ole koskaan 
tehty virallista tutkimusta. Sodan jälkeen 
puolustusministeri Yrjö Kallinen tutkitutti 
asiaa jonkin verran. Todennäköisimmän 
selityksen mukaan Pekurinen oli vie-
ty vankilasta rintamalle, määrätty tarttu-

maan aseeseen (ilman mitään aseiden-
käsittelykoulutusta) ja teloitettu kieltäy-
tymisestä sotaväen rikoslain perusteel-
la.5 6

Hilkka ja Teuvo Rasku mainitsevat, että 
he olivat “kuulleet kerrottavan” Arndt 
Pekurisen lisäksi parista muustakin sur-
matusta aseistakieltäytyjästä. Samoin he 
olivat “kuulleet”, että arkkipiispa Erkki 
Kaila ja ylipäällikkö Mannerheim saivat 
estettyä eräiden uskonnollisten aseista-
kieltäytyjien teloitukset.2

KARKURUUTTA JA 
JOUKKOKIELTÄYTYMISIÄ

Muuan aseistakieltäytymisen muoto oli 
kieltäytyminen “vanhan rajan” ylittämi-
sestä. Vanha raja oli Suomen ja Neu-
vostoliiton välinen raja ennen talvisotaa. 
Rajan ylityksestä kieltäytyminen oli var-
sin selkeä protesti: kieltäytyjät olivat val-
miit valtaamaan takaisin menetetyt alu-
eet, mutta pitivät Itä-Karjalan tunkeutu-
mista epäoikeutettuna hyökkäyssotana. 
Elo-syyskuun vaihteessa 1941 rajalla ta-
pahtui laajoja joukkokieltäytymisiä, joi-
hin kenttäoikeudet reagoivat sekä van-
keustuomioilla että teloituksilla.

Karkuruus ja viranomaisten pakoilu oli 
varsinkin työväenliikkeen piirissä tyypilli-
nen aseistakieltäytymisen muoto. Jatko-
sodan aikana tilastoitiin yli 15 000 kar-
kuruustapausta, joista kaikkia ei voi pitää 
varsinaisena aseistakieltäytymisenä. Kol-
me neljäsosaa tapauksista sattui kesällä 
1944, kun rintamat sortuivat ja joutuivat 
kaaokseen neuvostojoukkojen edessä.7 

Heti jatkosodan alettua monet menivät 
“metsäkaartiin” eli “käpykaartiin” asu-
mattomille alueille viranomaisia pakoon. 
Metsäkaartilaisuus saavutti joukkoliik-
keen muotoja: mm. Kolarin kunnassa La-
pissa kokonaisen kylän miehet lähtivät 
ryhmäpäätöksellä metsäkaartiin. Juk-
ka Rislakin mukaan Kolarissa oli noin 80 
metsäkaartilaista, joista viisi ammuttiin, 
yksi kidutettiin kuoliaaksi ja osa pakeni 
Ruotsin puolelle.8 Osa metsäkaartilaisis-
ta oli kommunisteja, jotka yrittivät orga-
nisoida aseellista vastarintaliikettä parti-
saaniliikkeiden esikuvien mukaan.

Aseistakieltäytymisen painopiste sattui 
selvästi jatkosotaan, joka koettiin talvi-
sotaan verrattuna epäoikeutetuksi hyök-
käyssodaksi. Tämä näkyi hyvin siitä, kuin-
ka Suomen vankilat täyttyivät heti jatko-
sodan alettua: vankimäärä kohosi heinä-
kuusta joulukuuhun yli 2 700 hengellä. 
Uudet vangit olivat melkein yksinomaan 
sotavankeja, kuten karkureita ja vanhan 
rajan ylittämisestä kieltäytyneitä. Syynä 

joukkomittaiseen tottelemattomuuteen 
armeijassa oli Jussi Nuortevan mukaan 
juuri se, että sota koettiin epäoikeute-
tuksi.9

JUHA TUOMIKOSKI
 
 

Julkaistu vuonna 1989  
Aseistakieltäytyjäliiton kirjassa 
“Aseitakieltäytyjän maailma”.  
Artikkelin väliotsikot on lisätty 

ja kappalejakoa muokattu 
Antimilitaristin toimituksessa.

Laki mahdollisti korvaavan 
työpalveluksen vain rauhan aikana.

Arndt Pekurinen nousi 
julkisuuteen, kun hän aloitti 
nälkälakon Suomenlinnassa.
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Rypäleaseet aiheuttavat valtavasti vahin-
koja paitsi sotilaille, myös siviileille. Ne 
pysyvät maastossa ja vaarallisena vielä 
pitkään sodan jälkeen. Silti Suomi ei ole 
vieläkään liittynyt rypäleaseet kieltävään 
kansainväliseen sopimukseen.

Haet vettä kotikyläsi ulkopuolelta. Me-
tallinen ämpäri painaa käsissä ja jalat up-
poutuvat hiekkaan. Kunnes eivät uppou-
du. Räjähdys.

Olet seitsemänvuotias, seikkailet pitkin 
itäeurooppalaista metsää. Etsitte aartei-
ta. Siristät silmiäsi, neonkeltainen kappa-
le siintää kukkasten keskellä. Mikä se on? 
Menet lähemmäs. Se on jännittävä, osa 
jotakin härveliä. Kurkotat ottamaan sen 
käteesi… Räjähdys.

Rypälepommit pudotetaan ilma-alukses-
ta laukaisten useita tytärpommeja. Pom-

mien uhreista 98% on siviilejä. Ne uppo-
avat helposti räjähtämättöminä maas-
toon, ja päättävät niin leikkivien lasten 
kuin ohikulkijoidenkin elämiä. Kesällä 
2006 34 päivää kestäneen Libanonin so-
dan aikana Israel sirotti Libanoniin arviol-
ta 1 200 000–1 600 000 tytärpommia ja 
kranaattia, joiden itsetuhomekanismin oli 
tarkoitus estää siviilituhot. 

Räjähtämättä jäi kuitenkin myös uusia 
M85-tytärammuksia, joissa on itsetuho-
mekanismi, ja pommit surmasivat myö-
hemmin kymmeniä kotiinsa palanneita 
siviilejä Libanonissa. Sodan jälkeenjättä-
mät pommit tappavat ja vammauttavat 
lähellä Suomeakin; Kosovossa, Serbias-
sa, Montenegrossa ja Bosnia-Hertzego-
vinassa. 

Kuulostaako eettiseltä? Useimpien mie-
lestä ei. Sen takia 1.8.2010 astui voimaan 

rypäleaseet kieltävä Oslon sopimus, jos-
sa on mukana on 107 maata. Ikävä kyl-
lä kotimaamme Suomi ei ole yksi näistä 
maista. 

GLOBAALI MYÖHÄSTYJÄ

Suomi on jäänyt ikävään asemaan sekä 
Ottawan henkilömiinasopimuksesta että 
Oslon sopimuksesta myöhästymisen 
vuoksi. Oslon sopimuksessa on muka-
na EU:n ja NATO:n jäsenmaiden enem-
mistö, ja EU:n parlamentti on kiirehtinyt 
vielä ulkopuolella olevia liittymään Os-
lon sopimukseen. Sen puolesta äänesti 
myös Suomen europarlamentaarikkojen 
enemmistö.

“Suomelle on tainnut sattua poliittinen 
virhearvio: alun perin ei Suomessa kai us-
kottu, että ”nurkan takaa” tulleet Otta-
wan ja Oslon sopimusehdotukset kos-
kaan realisoituisivat. Perinteiset aserii-
suntaneuvottelut maailmalla ovat jun-
nanneet vuosia paikallaan, kun samaan 
aikaan kansalaisjärjestöjen tekemät aloit-
teet maamiinojen ja rypäleaseiden kiel-
tämiseksi ovat edenneet nopeasti. Suo-
messa ei ajoissa ymmärretty, että myös 
kansalaisjärjestöt vaikuttavat nykyään 
kansainväliseen politiikkaan.” Pekka 
Haavisto, ulko- ja turvallisuuspoliittisen 
ministerivaliokunnan jäsen, 2010

Miksi Suomi profiloituu maailmalla aserii-
suntasopimuksia vastaan? Yleensä kaik-
ki sopimuksen ulkopuolelle jättäytyjät 
osaavat perustella, miksi juuri heidän ti-
lanteensa on niin poikkeuksellinen, että 
siviileille vaarallisia asetyyppejä tarvi-
taan. Näin tekee myös Suomi: maamme 
vetoaa pitkään itärajaan ja Venäjän uh-
kaan esteenä epäeettisten rypäleaseiden 
eliminoimiselle.

“Ongelmana säilyy se, että useat soti-
laallisesti merkittävimmät valtiot eivät 
ole liittymässä kyseisiin  sopimuksiin. ---- 
Suomi tukee sopimuksen tavoitteita sekä 
pyrkimyksiä sopimuksen universalisoimi-
seksi ja osallistuu sopimuksen toimen-
panoon humanitaarisen miinatoimin-
nan kautta. Suomen kannalta olosuhteis-
sa ei ole nykyisellään tapahtunut sellai-
sia muutoksia, jotka mahdollistaisivat so-
pimukseen liittymisen.” Valtioneuvoston 
turvallisuuspoliittinen selonteko, 2012 

WHAT WOULD FINLAND DO?

Turvallisuuspoliittisen selonteon pohjal-
ta jää epäselväksi, millaisia ovat ne olo-
suhteet, joissa sopimukseen liittyminen 
mahdollistuisi. Myös keskustelu rypä-
leaseista on jäänyt päivittämättä vuoden 
2012 selonteon jälkeen. 



SIVARI 4/1985

SIVARILIITTO ON KUOLLUT, ELÄKÖÖN SIVARILIITTO!

-Sivariliitossa, tai aseistakieltäytyjien liitos-
sa, jos nimeä halutaan muuttaa..., ei muu-
ten ole kovin hyvä jos mahdollista uutta ni-
meä pohditaan, eikä uuden toiminnan sisäl-
töä, eli tulee olemaan täyskieltäytyjiä ja si-
vareita samassa liitossa tulevaisuudessa. Tie-
tysti muitakin mahdollisuuksia on, mutta esi-
merkiksi kansainväliset esimerkit osoittavat, 
että jos sivarit ja täyskieltäytyjät eivät toimi 
samassa järjestössä, ei täyskieltäytyjillä ole 
missään mitään todellista toimivaa järjestöä. 
Vaikea kuitenkin sanoa sen enempää, mutta 
jos täyskieltäytyjät jättäisivät sivariliiton voi-
si sivarien liitto vajota ’lisää päivärahaa ja lo-
mia’ -linjalle.

[…] -Jos täyskieltäytyjät ja sivarit toimivat 
samassa järjestössä, syntyy heidän välilleen 
helposti jännitettä. Mutta sellainen jännite 
ei ole pelkästään haitallista, eiväthän siva-
ritkaan ole ollenkaan samanlaista porukkaa. 
Mutta kuitenkin on niin paljon yhteisiä asi-
oita. Aseettomana armeijassa palveleva ei 
oikeastaan ole aseista- vaan aseestakieltäy-
tyjä, mutta jos sellaisia olisi meidän toimin-
taamme tulossa, niin mikseivät he voisi tul-
la? […]  

JUHA SOINTU

Jouko Väänäsen [Siviilipalvelusmiesliiton pu-
heenjohtaja] haastattelu liiton tulevaisuudesta.

-On minusta aivan selvää, että sivariliitto tu-
lee muuttumaan uuden lain myötä. Nyt ai-
kaa menee valtavasti perustietojen antami-
seen: miten hakeutua sivariin, mikä on ATL ja 
mennäkö sen kuulusteluun tai mitä voi teh-
dä jos siellä hylättiin yms. Liitto on joutunut 
tekemään sellaisia tiedotushommia perus-
asioista, jota viranomaisten olisi pitänyt teh-
dä. Nämä tulevan jäämään aika paljon pois.

-Ei me olla kerrottu tähän mennessä pal-
joa totaalikieltäytymisestä. Nyt siihen tulee 
muutos. Me varmaan tullaan kertomaan sii-
tä, ja osittaiskieltäytymisestä, eli jos joku ha-
luaa kieltäytyä osasta siviilipalvelusta, esim. 
koulutusjaksosta, ylipitkästä palvelusta.

-Siis eihän me aiemminkaan olla sanot-
tu, että mene sivariin, jos joku on soittanut 
meille. Me ollaan korostettu sitä, että on ole-
massa tällainen vaihtoehto, mieti sitä. Kaik-
kihan ei ole tällaista linjaa kannattaneet. He 
ovat sanoneet, että pitäisi aktiivisesti yllyt-
tää ihmisiä menemään sivariin tai kieltäyty-
mään aseista noin yleensä, eikä vain mietti-
mään asiaa.

Lue koko lehti osoitteessa: 
http://akl-web.fi /sivari_totaali/1985/4
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Suomen ulkopoliittisen johdon tekemän 
päätöksen mukaan Oslon sopimukseen 
palataan, kun puolustusvoimien suoritus-
kykyyn liittyvä tutkimus on tehty ja rypä-
leaseiden kansainvälinen kehitystyö, nii-
den hankintamahdollisuudet ja kustan-
nusvaihtoehdot on selvitetty. Ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen ministerivaliokun-
ta on sitoutunut “seuraamaan kehitys-
tä vuosittain”. Avointa tietoa selvitykses-
tä ei kuitenkaan ole, ja ainoaksi julkiseksi 
kannaksi jää valtioneuvoston selonteko.

Pasifi sti toivoo asiaan muutosta. Kuinka 
monta aseliennytyssopimusta mainitut 
“sotilaallisesti merkittävimmät valtiot” 
ryntäävät allekirjoittamaan ensimmäi-
sinä? Pienillä valtioilla on mahdollisuus 
sekä toimia rauhan esimerkkeinä ja vai-
kuttaa symbolisesti rypäleaseiden hyväk-
syttävyyteen, että rajoittaa niiden kan-
sainvälistä kauppaa lopettamalla niiden 
valmistus ja ostaminen. 

Lisäksi turvallisuuspoliittisessa tarkaste-
lussa tulee puolustusrealistisesti huomi-
oida rypäleaseiden saatavuus sellaises-
sa vakavassa sotatilanteessa, jossa Suo-
mi niitä voisi tarvita. Jo 21 EU-maata ja 

kaikki Pohjoismaat Suomea lukuunotta-
matta ovat kieltäneet rypäleaseet alueel-
laan, mikä tekee niiden laillisesta hank-
kimisesta todellisessa kriisitilanteessa lä-
hes mahdotonta. 

PUNAINEN TUPA, PERUNAMAA JA 
PARI POMMIA

Rypäleaseiden varaan ei siis kannata ri-
pustautua; mikäli käy niin ikävästi ja epä-
uskottavasti, että Putin ratsastaa karhul-
la ja tankeilla rajan yli, rypälepommit ei-
vät tule Suomea pelastamaan. Maam-
me mahdollisuus onkin diplomatiassa ja 
luottamuksessa kansainväliseen oikeu-
teen ja aseliennytykseen – ei sen vastus-
tamisessa. 

Mikäli rypäleaseita päädyttäisiin käyt-
tämään, tilanne saattaisi myös päättyä 
Suomen kannalta ikävästi: vaikka Suomi 
maagisesti onnistuisi puolustautumaan 
niiden avulla, omakotitalotontit ja pel-
lot olisivat operaation jälkeen pullollaan 
pommeja.

ALVIINA ALAMETSÄ, 
SADANKOMITEA

Rypäleaseen ammus, tällä 
kertaa Kambodžassa. 

Kuva: Stéphane de Greef, 
Landmine and Cluster Munition Monitor
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11.-14.7. 
Bussimatka Ilosaareen
Perinteinen antimilitaristinen 
bussikuljetus Helsingistä Ilosaarirockiin 
Joensuussa. Myös yhdensuuntaiset 
matkat mahdollisia. 
Älä unohda tulla moikkaamaan AKL:n 
infopöydän pitäjiä festareilla!
Lisätietoja: www.akl-web.fi/
tapahtumat/Bussimatka_Ilosaareen

25.-26.7. 
AKL Puntala-rockissa
Tervetuloa liiton infopöydälle 
Lempäälässä!

1.-2.8. 
AKL LPRHC-festareilla 
Lappeenrannassa
Aseistakieltäytyjäliitto tavattavissa 
Lappeenrannassa!

17.8. 
Antimilitaristinen brunssi 
Ravintolapäivänä
Tervetuloa vegaaniselle brunssille 
Rauhanasemalle (Veturitori 3, 
Helsinki)!  Lisätietoja päivitetään 
liiton www-sivuille kesän aikana. 

15.-27.8. 
Toimintaleiri sotaa vastaan! 
Magdeburg, Saksa
AKL järjestää bussimatkan 
ja väkivallatonta toimintaa 
sodanvastaisella War Starts Here 
-leirillä Saksan Magdeburgissa. 
Lisätietoja: www.akl-web.fi/
warstartsherecamp2014

elo–joulukuu: 
Kutsuntakampanja
Ole osa perinteitä! Kutsunnoissa ei 
kerrota vieläkään tarpeeksi armeijan 
käymisen vaihtoehdoista. Tämän vuoksi 
vapaaehtoiset ympäri maata ovat 
jakavat joka syksy siviilipalveluksesta 
ja totaalikieltäytymisestä kertovia 
lentolehtisiä kutsuntapaikkojen 
ulkopuolella. Kampanja järjestetään 
kaikilla paikkakunnilla, joilta löytyy 
vapaaehtoisia sitä toteuttamaan – tule 
mukaan! 
Lisätietoja: 
www.akl-web.fi/kutsuntakampanja

HALUATKO JÄRJESTÄÄ 
ANTIMILITARISTISTA TOIMINTAA 
OMALLA PAIKKAKUNNALLASI?

Aseistakieltäytyjäliiton 
toimisto neuvoo mielellään 
toiminnan järjestämisessä 
tai paikallisryhmän 
perustamisessa! 

OTA YHTEYTTÄ: 
toimisto@akl-web.fi

30.6.-11.7. 
Ruokaa ei aseita 
-leiri Helsingissä
Kansainvälinen Ruokaa ei aseita 
-leiri järjestetään jo 12. kerran. 
Leirille saapuvat ulkomaalaiset 
vapaaehtoiset järjestävät yhdessä 
suomalaisten osallistujien kanssa 
ruuanjakotapahtumia ympäri Helsinkiä. 
Lisätietoja: www.akl-web.fi/
tapahtumat/Ruokaa_ei_aseita_
tyoleiri_Helsingissa_0

1.7. 
Väkivallattoman toiminnan 
koulutusta Helsingissä
Osana Ruokaa ei aseita -leiriä AKL 
tarjoaa kaikille avoimen koulutuksen 
väkivallattomaan toimintaan 
Helsingissä, Rauhanasemalla. 
Tervetuloa mukaan! 

4.-8.7. 
Small Actions, Big 
Movements. The Continuum of 
Nonviolence
War Resisters’ International ja etelä-
afrikkalainen Ceasefire Campaign 
järjestävät kansainvälisen konferenssin 
Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa. 
Aseistakieltäytyjäliitto lähettää 
tapahtumaan kaksi edustajaansa. 
Lisätietoja: 
www.wri-irg.org/southafrica2014



YHTEYSTIEDOT 
 
Aseistakieltäytyjäliitto 
Rauhanasema 
Veturitori 3 
00520 Helsinki

puh 040 836 2786 
fax 09 147 297 
toimisto@akl-web.fi 
http://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 yh-
teyttä toimistoon, niin neuvomme!

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

LIITY JÄSENEKSI

Aseistakieltäytyjäliiton jäseniksi voivat liit-
tyä aseistakieltäytyjien lisäksi kaikki muut-
kin, jotka kannattavat liiton periaatteita. 
Perusjäsenmaksu on 10 euroa, alennettu  
maksu 5 euroa (palveluksessa oleville si-
vareille, totaalikieltäytyjille - joiden oi-
keusprosessi on kesken - ja kaikille mak-
suvuonna 22 vuotta tai vähemmän täyt-
täville). Tukijäsenmaksu on 20 euroa.

Maksa jäsenmaksusi tilille FI87 8000 
1700 7505 41. Kirjoita viestiosaan nimesi  
ja yhteystietosi (kuten katuosoitteesi leh- 
teä varten)! Jäsenmaksuun sisältyy neljä  
kertaa vuodessa ilmestyvä Antimilitaristi  
-lehti.

Aseistakieltäytyjäliitto on vuonna 
1974 perustettu nuorten rauhanjär-
jestö. Sillä on kaksi roolia: toisaalta se 
toimii aseistakieltäytyjien etujärjestö-
nä, toisaalta se on kaikille avoin mili-
tarismin vastainen järjestö. Sen jäse-
neksi voivat littyä ja siinä toimia kaik-
ki iästä tai sukupuolesta riippumatta.

AKL ei usko aseisiin perustuvaan tur-
vallisuuteen. On väärä lähtökohta, 
että eri valtioiden ja niissä asuvien ih-
misten intressit ovat vastakkaiset, että 
turvallisuus on turvallisuutta toisia val-
tioita, toisia ihmisiä vastaan. Toisten 
ihmisten tappaminen tai siihen val-
mistautuminen ei luo suojaa todelli-
sia uhkia kuten ympäristöongelmia tai 
köyhyyttä vastaan. Pikemminkin sota 
ja asevarustelu pahentavat näitä on-
gelmia tuhlaamalla niiden ratkaisemi-
seen kipeästi tarvittavia taloudellisia 
ja inhimillisiä voimavaroja. Ihmiskun-
ta voi ratkaista olemassaoloaan ja ko-
tiplaneettaansa uhkaavat vaarat vain 
toimimalla yhdessä.

Aseisiin perustuvan turvallisuuden si-
jasta AKL haluaa omalta pieneltä osal-
taan olla rakentamassa maailmaa, jos-
sa vallitsee todellinen turvallisuus. 
Turvallisuus, joka ei perustu aseisiin, 
vaan siihen, ettei kukaan enää tar-
vitse aseita. AKL:n toiminnan pohja-
na on kansainvälinen sodanvastus-
tajien julistus: ”Sota on rikos ihmis-
kuntaa vastaan. Siksi olen päättänyt 
olla tukematta minkäänlaista sotaa 
ja kamppailla sotien kaikkien syiden 
poistamiseksi”. AKL näkee sotien syi-
nä ihmisten välisen epätasa-arvon ja 
todellisten vaikutusmahdollisuuksien 
puutteen. Toisin sanoen se näkee so-
tien syynä rakenteellisen väkivallan, 
joka puolestaan luo väkivaltaisia ra-
kenteita - armeijoita. Paitsi että armei-
jat ovat tulosta rakenteellisesta väki-
vallasta, ne myös ylläpitävät sitä. Sen 
takia pidämmekin aseistakieltäytymis-
tä ja antimilitarista toimintaa tärkeänä 
osana taistelussa oikeudenmukaisem-
man maailman puolesta.

AKL toimii siviilipalveluksen kehittä-
miseksi niin, että aseistakieltäytymi-
sestä tulee varteenotettava vaihtoeh-
to yhä useammalle asevelvolliselle, ja 
tukee totaalikieltäytymistä.




