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PÄÄKIRJOITUS

Arkijärjellä ajateltuna ei kuulosta yllät-
tävältä, ettei mikään terveydenhuolto-
järjestelmä kestäisi ydinaseiskua. Ei lii-
oin se, että ydinaseiden käytön toden-
näköisyys nousee, jos konfliktiin osallis-
tuu valtio jolla on ydinaseita. Valtioiden 
välisissä neuvotteluissa tästä on kuiten-
kin puhuttu yllättävän vähän – ehkä siksi, 
että edellä mainitut ovat pirun hyviä syi-
tä kieltää ydinaseet kokonaan. 

Tästä numerosta löydät uutisen, jonka 
mukaan paavikin vaatii ydinaseiden kiel-
tämistä. Kiinnostavaa uutisessa on myös 
sen asiayhteys: vaatimus esitettiin ydin-
aseiden humanitaarisia vaikutuksia kä-
sittelevässä konferenssissa, jossa oli läs-
nä yli 150 maan edustajat. Humanitaa-
rinen lähestymistapa on tuore ja herät-
tää toivoa.

Kaikki eivät kuitenkaan hypi innosta näi-
denkin aseiden kieltämisestä: Iso-Britan-
nia suunnittelee parhaillaan ydinasejär-
jestelmänsä uudistamista. Päätös tar-
koittaisi maan sitoutumista joukkotuho-
aseisiin jälleen kymmeniksi vuosiksi. Sa-
malla se voi pahimmillaan lietsoa ydin-
asevarustelua uusille kierroksille. 

Hetki vaikuttaa Britannian joukkotuho-
asetulevaisuuteen on nyt. Yksi konsti sii-
hen on kansalaistottelemattomuuteen 
tai muihin protesteihin osallistuminen. 
Tämä onnistuu tietenkin myös suoma-
laisilta – katso vaikka AKL:n bussimatka-
mainos sivulta 23.
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Mielipidevangit vapaaksi - 
loppu asevelvollisuudelle! 

SISÄLLYS



Israelilainen aseistakieltäytyjä Uriel Fere-
ra on sai 20.11. jo kymmenennen van-
keustuomionsa. Aseistakieltäytyjien tuo-
mitseminen useisiin lyhyihin vankeusran-
gaistuksiin on yleinen käytäntö Israelis-
sa, vaikka useampikertainen tuomitse-
minen rikkoo kansainvälisiä ihmisoike-
ussopimuksia. YK:n ihmisoikeuskomitea 
vaati lokakuussa Israelia pidättäytymään 
aseistakieltäytyjien ketjutuomiosta.

Uriel on yksi 50 nuoresta israelilaises-
ta, jotka ilmoittivat maaliskuussa päämi-
nisteri Netanyahulle lähettämässään kir-
jeessä, etteivät liity armeijaan länsiran-
nan miehityksen ja sen israelilaiseen yh-
teiskuntaan aiheuttaman väkivaltaisen 
vaikutuksen johdosta.

Tshetshenialaisia nuoria miehiä värvä-
tään Venäjän armeijaan ensimmäistä 
kertaa 20 vuoteen. Tshetsheenien mää-
rääminen palvelukseen lopetettiin vuo-
den 1994 lopulla, kun Kreml lähetti  ar-
meijan murskaamaan alueen separatis-
tijohdon. Joidenkin mielestä värväämi-
sen lopettaminen Pohjois-Kaukasuksella 
oli ”syrjivää” tshetsheeninuoria kohtaan, 
jotka halusivat puolustaa ”kotimaataan” 
Venäjää ja jonka kansalaisia he ovat, ja 
värväämisen aloittaminen olisi edistyk-
sellinen muutos, merkki ”poliittisesta 
muutoksesta” ja osallistamisesta. Ku-
kaan ei kuitenkaan voi kiistää, että Venä-
jän vähenevä väestö ja muut ongelmat 
ovat johtamassa suuriin ongelmiin soti-
laiden värväämisessä.

Kaikkia yli 17-vuotiaita Pohjois-Kore-
an naisia koskeva asevelvollisuus astuu 
voimaan tammikuussa. Palveluksen pi-
tuus on seitsemän vuotta. Uudistettujen 
asepalvelusta koskevien lakien mukaan 
miesten palvelusaika pitenee kymme-
nestä yhteentoista vuoteen. Valtio har-
kitsi alunperin palvelusajan pidentämistä 
13 vuoteen, mutta lopulta päätti kutsua 
myös naiset palvelukseen. Yritys piden-
tää miesten asepalvelusta vuosilla epä-
onnistui 1990-luvun puolivälissä.  

Kolme Jehovan todistajaa on ollut van-
gittuna Eritreassa jo yli 20 vuotta. Pau-
los Eyassu, Negede Teklemariam ja 
Isaac Mogos pidätettiin 24.9.1994. En-
simmäisten vuosien aikana he joutuivat 
kohtaamaan julmaa kohtelua ja kidustus-
ta Sawan vankileirillä, mutta tämä on vä-
hentynyt viime vuosina. Ketään heistä ei 
ole koskaan syytetty mistään rikoksesta. 
Heidän lisäkseen Sawassa on ainakin 13 

muuta aseistakieltäytynyttä Jehovan to-
distajaa, mutta todellinen lukumäärä lie-
nee paljon suurempi.

YK:n Eritrean aioiden erityisesittelijä 
Sheila B. Keetharuth ilmoitti syyskuussa 
uuden Eritreaa tutkivan työryhmän aset-
tamista. Komission tutkii “törkeimmän-
laatuisia ihmisoikeusloukkauksia”, mu-
kaanlukien ilman oikeudenkäyntiä ta-

pahtuneet teloitukset, katoamiset ja 
eristämiset, kidutus sekä ilmaisun-, mie-
lipiteen-, kokoontumisen-, yhdistymi-
sen-, uskonnon harjoittamisen sekä liik-
kumisen vapauden puute.

(CO-UPDATE,  
SEPTEMBER-OCTOBER 2014, NO. 84)

Muutoksella Pohjois-Korea yrittää yllä-
pitää sotavoimiensa koon entisellään. 
1,2 miljoonan sotilaan armeijan ylläpi-
tämistä vaikeuttaa kuitenkin 1990-luvun 
puolivälissä syntyneiden miesten vähäi-
nen määrä. Se on seurausta tuolloises-
ta maanlaajuisesta nälänhädästä, jonka 
vuoksi kuoli 330 000 lasta.

Samaan aikaan Etelä-Koreassa keskus-
tellaan asevelvollisten armeijassa koh-
taamasta väkivallasta. Keskustelun ovat 

laukaisseet viime aikoina julkitulleet ta-
paukset - epäonnistuneeseen itsemur-
hayritykseen päättynyt joukkoampumi-
nen sekä erään asevelvollisen kiduttami-
nen kuoliaaksi. Viimeisten viiden vuoden 
aikana Etelä-Korean armeijan palveluk-
sessa on kuollut keskimäärin 120 asevel-
vollista vuodessa.

Samaan aikaan Venäjän hallitus uhkaa 
vangitsemisella erästä vuonna 1990, 
Liettuan itsenäisyysjulistuksen jälkeen, 
neuvostoarmeijasta lähtenyttä liettua-
laista. Vastatoimena Liettuan turvalli-
suusministeriö on kehottanut reilua 1500 
sotilaspalveluksesta neuvostoarmeijassa 
vuoden 1990 jälkeen kieltäytynyttä liet-
tualaista olemaan matkustamatta Venä-
jälle.
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Aseistakieltäytyjä Haluk Selam Tufanlı 
tuomittiin 4.12.2014 vankeuteen kym-
meneksi päiväksi. Hän kieltäytyi osallis-
tumasta sotavalmisteluihin (kertaushar-
joituksiin) vuonna 2011. Oikeudenkäyn-
ti aloitettiin jo 5.11.2013 ja sitä on lykät-
ty useita kertoja, kunnes sotilastuomiois-
tuin tänään vihdoin julkisti tuomion. 

Haluk Selam Tufanlın ei olisi pitänut jou-
tua sotilasoikeuden eteen lainkaan, ku-
ten ei kenenkään muunkaan aseistakiel-
täytyjän tai siviilihenkilön ylipäätään. Tä-
män on todennut Euroopan ihmisoike-
ustuomioistuin, jonka mukaan se rikkoo 
oikeutta oikeudenmukaiseen oikeuden-
käyntiin (Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sen 6. artikla). Vuonna 2011 Lefkosan 
sotilasoikeus pidättäytyi tuomitsemas-
ta kyproksenturkkilaista aseistakieltäyty-
jää Murat Kanatlia ja päätti siirtää asian 
perustuslakituomioistuimelle puolustuk-
sen vedottua siihen, ettei sotilasoikeus 
ole pätevä tuomitsemaan siviilihenkilöä.

Kyproksen aseistakieltäytymisaloite 
-kampanja kertoo: ”Kyproksen pohjois-
osassa sotilaspalvelus ja vuotuiset kerta-
usharjoitukset ovat pakollisia kaikille yli 

”Ydinaseet tulee kertakaikkisesti ja iki-
ajoiksi laittaa pannaan. Ydinaseeton 
maailma on mahdollinen ja tarpeelli-
nen turvallisen ja rauhanomaisen maail-
man saavuttamiseksi.” Paavi Franciscus 
otti näin kantaa ydinaseettoman maail-
man puolesta Wienissä 8.-9.12.2014 pi-
detyn ydinaseiden humanitäärisiä vaiku-
tuksia käsittelevän kansainvälisen konfe-
renssin avajaispuheessaan. Konferens-
sissa oli edustettuina yli 150 maata.

Paavi osoitti sanansa konferenssin pu-
heenjohtajalle, Itävallan ulkoministe-
ri Sebastian Kurzille. Franciscus painot-
ti ydinaseiden olevan maailmanlaajuinen 
ongelma, jolla on suunnaton vaikutus tu-
leville sukupolville ja koko planeetallem-
me. Ydinaseilla voidaan tuhota koko ih-
miskunta ja hävittää kulttuurimme iki-
ajoiksi, sanoi paavi. Nyt onkin keskityt-

tävä ydinaseiden olemassaolon tuoman 
jatkuvan turhan jännitteen purkamiseen.

Paavi muistutti lukemattomista ydiasei-
den ja ydinasekokeiden uhreista, jotka 
”kerta toisensa jälkeen muistuttavat, et-
tei pidä toistaa samoja peruuttamatto-
mia virheitä.” Teknologiset, sosiaaliset ja 
poliittiset rippuuvuussuhteet tarvitsevat 
Franciscuksen mukaan rinnallensa ”soli-
daarisuuden etiikan”, jossa ihmiset teke-
vät yhteistyötä turvallisemman maailman 
puolesta ja jossa olemme tietoisia velvol-
lisuuksiemme maailmanlaajuisuudesta.

Pyrkimys rauhaan, turvallisuuteen ja va-
kauteen ovat ihmisestä kumpuavia pe-
rusasioita, joita ei paavin mukaan mikään 
sotilaallinen uhkailu kadota. ”Nuoret nyt 
ja tulevaisuudessa ansaitsevat rauhan-
tahtoisen maailmanjärjestyksen, joka pe-

rustuu toisten kunnioitukselle, yhteistyöl-
le, solidaarisuudelle ja myôtäelämiselle.”

TUHLAUSTA

Taloudellisten voimavarojen käyttämi-
nen ydinaseisiin on paavin mukaan ”tuh-
lausta.” Parempi olisi sijoittaa varat kou-
lutukseen, terveydenhuoltoon ja köy-
hyyden vastaiseen taisteluun. ”Yhteis-
kunnan marginaalissa elävät ihmiset jou-
tuvat tämän tuhlauksen maksajiksi.”

Paavi painotti, että ajatus ydinaseetto-
masta maailmasta on miljoonien ihmis-
ten jakama tavoite maailman jokaises-
sa maassa. Päämäärän saavuttaminen 
on ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta 
erittäin tärkeää.

LÄHDE: DE MORGEN

18-vuotiaille kansalaisille. Saaren milita-
risoiminen ei kuitenkaan rajoitu pakolli-
seen asepalvelukseen ja kertausharjoi-
tuksiin: siviilejä tuomitaan sotilasoikeu-
dessa, poliisi on Turkin armeijan kont-

rollissa, sotilaat pitävät oppitunteja kou-
luissa ja kaupungit ja maaseutu ovat 40 
vuotta jatkuneen Turkin armeijan invaa-
sion kohteena.”
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Haluk Selam Tufanli sai 4.12.2014 10 päivän vankeustuomion  
kieltäydyttyään armeijapalveluksesta.



Aseistakieltäytymiskysymys on tuotu jäl-
leen kolumbialaisten tuomioistuinten 
eteen, tällä kertaa Julián Enrique Rojas 
Rincónin tapauksen muodossa. Rojas il-
moittaa, että sotilaspalvelus olisi vastoin 
hänen omaatuntoaan hänen kristillisen 
pasifisminsa johdosta ja että 
Kolumbian perustuslain 18. ar-
tikla turvaa hänen oikeutensa 
aseistakieltäytymiseen. Sama 
pykälä sallii myös lääkäreiltä 
aborteista kieltäytymisen, mi-
käli he kokevat sen kristinuskon 
tulkintansa vastaiseksi. Magist-
raatti Jorge Pretelt on kehotta-
nut armeijaa muodostamaan 
”monitieteellisen ryhmän” ar-
vioimaan Rojasin tapausta.

Kolumbian perustuslakituo-
mioistuin on määrännyt maan 
armeijaa lopettamaan aseista-
kieltäytyjien oikeuksien louk-
kaamisen, sillä heidän oikeu-
tensa omantunnon vapauteen 
ylittää lain asettaman velvoit-
teen suorittaa sotilaspalvelus-
ta. Armeija väittää, että aseis-
takieltäytyjää, jonka tapauksen 
seurauksena kyseinen määrä-
ys annettiin, ei oltu määrätty 
suoraan sotilaallisiin tehtäviin, 
vaan antamaan logistista tu-
kea niihin osallistuville. 

Jhonatan David Vargas Becer-
ra pakkovärvättiin Kolumbian 
armeijaan viime vuonna. Hän 
lähti armeijasta heti kun pys-
tyi, ja myöhemmin armeija etsintäkuu-
lutti hänet sotilaskarkuruudesta. Poliisi 
pidätti Vargasin Barrancabermejassa 4. 
syyskuuta, mutta hänet on sen jälkeen 
vapautettu. 16. syyskuuta tuli tieto, että 
perustuslakituomioistuin on tunnustanut 
Jhonatanin aseistakieltäytyjäksi. 

MUUTOKSIA 
ASEVELVOLLISUUTEEN?

Kolumbian puolustusministeriön mu-
kaan asevelvollisuuden muuttamista 

sekä miehiä että naisia koskevaksi so-
tilas- ja yhteiskuntapalvelukseksi har-
kitaan parhaillaan. Puolustusministe-
ri Juan Carlos Pinzon lausui, että presi-
dentti Juan Manuel Santos on pyytänyt 
hänen ministeriötään tutkimaan aloitet-

ta, joka pakottaisi koulusta valmistuneet 
nuoret valitsemaan joko armeijapalve-
luksen tai yhteiskuntapalveluksen julki-
sissa laitoksissa.

VÄRVÄYSKÄYTÄNNÖT JA ’BATIDAS’

Kolumbian armeija on myöntänyt, sen 
harrastama pakkovärväysmenettely rik-
koo lakkia. Näitä laittomia värväyshyök-
käysiä tehdään kaupungeissa, joissa ar-
meijan kuorma-autot poimivat luvatta ja 
pakottaen nuoria miehiä kyytiinsä ”ar-

meijatilanteen” selvittämisen tekosyyllä. 
Sotilaspalvelus on pakollista yli 18-vuoti-
aille kolumbialaisille miehille. On kuiten-
kin poikkeuksia. 

Asevelvollinen voidaan vapauttaa, mikä-
li on on konfliktin uhri, opis-
kelija, terveysongelmainen, 
lapsen vanhempi tai kotita-
louden tärkein elättäjä. Mikä-
li nuorella on varaa opiskella, 
hän varmistaa samalla vapau-
tuksen armeijasta. Tämä selit-
tää sen, miksi armeijaan liitty-
minen on yleisempää köyhi-
en keskuudessa, joilla ei ole 
mahdollisuuksia hankkia kor-
keaa koulusta. Tämän takia 
myös armeijan värväysiskut 
(”batidas”) tapahtuvat köy-
himmillä alueilla.

Polo Democrático Alternati-
vo -nimisen vasemmistolai-
sen oppositiopuoleen par-
lamentaarikko on nostanut 
kanteen Kolumbian puolus-
tusministeriä vastaan armei-
jan harjoittamista laittomista 
värväysmenettelyistä. Parla-
mentin jäsen Alirio Uribe kir-
joitta, että Juan Carlos Pinzo-
niin kohdistuneisiin rikoksiin 
sisältyvät mielivaltainen pi-
dättäminen ja vapaudenriis-
to, vangitsemisen laiton jat-
kaminen sekä virka-aseman 
väärinkäyttö, jotka ovat kaikki 
yhteydessä armeijan tapaan 

käyttää yllä kuvatun kaltaisia ”värväysis-
kuja” sotilaiden rekrytoimiseen. 

Niiden kolumbialaisten, joilla ei ole esit-
tää todistusta palveluksesta vapauttami-
sesta, pakkovärvääminen tuomittiin pe-
rustuslain vastaiseksi vuonna 2011, mut-
ta on yleisesti tiedossa, että käytäntö jat-
kuu kaikkialla maassa.
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Eritrea on yksi maailman autoritäärisim-
mista ja suljetuimmista maista. Sen hallin-
to on yksipuoluejärjestelmä, käytännössä 
diktatuuri. Kansalaisaktiivisuus maassa käy 
nopeasti vaaralliseksi. Muissa maissa asu-
vat eritrealaiset päättivät kuitenkin vahvis-
taa juuri sitä – robottipuheluilla. Nauhoi-
tetun puhelun pystyy soittamaan jopa tu-
hansiin numeroihin, ja ääninauha kannus-
taa vastustamaan hallintoa edes hiljaisesti. 

Eritrealaisten diaspora-aktivistien Free-
dom Friday -kampanja (puhelut soitetaan 
aina perjantaisin) on yksi Handbook for 
Nonviolent Campaigns -kirjan tapausesi-
merkeistä. Kirjan tarkoituksena on tarjota 
kattava työkalu väkivallattoman kampan-
joinnin suunnitteluun, ja sen se tekeekin. 
Tapaustutkimusten lisäksi kansien väliin 
mahtuu kampanjasuunnittelun työkaluja 
ja muita ohjeita sekä teoriaa.

”Ensimmäinen versio on käännetty yli 
kymmenelle kielelle. Sitä voi pitää hyvä-
nä vastaanottona – kirjaa pidetään luke-
misen arvoisena, kun se on haluttu kään-
tääkin”, kertoi yksi kirjan toisen laitok-
sen toimittajista, Andrew Dey lokakuun 
lopulla Varjokirjamessuilla Helsingissä. 
Deyn alustama keskustelu oli samalla kir-
jan julkistamistilaisuus Suomessa. Opuk-
sen ensimmäinen versio on käännetty 
muun muassa espanjaksi, saksaksi, kore-
aksi, arabiaksi ja venäjäksi.

Deyn mukaan ensimmäisen version on-
gelmana oli kuitenkin Eurooppa-keskei-
syys. ”Halusimme aidosti kansainvälisen 
kirjan, jolla on monta erilaista konteks-
tia.” Uudessa versiossa  kirjoittajakaar-
ti on entistä monipuolisempi ja tapaus-
esimerkkejä löytyy eri puolilta maailmaa, 
Länsi-Papuan mustien vaatteiden puke-
miseen perustuvista protesteista radio-
aktiivisen jätteen kuljetusta vastustavaan 
kansalaistottelemattomuuteen Saksassa. 

Kirjan tarjoamia esimerkkejä ja väkival-
lattoman toiminnan koulutusta voi pitää 
myös voimaannuttavana. ”Väkivallatto-
muuskoulutus madaltaa kynnystä toi-
mintaan”, Dey toteaa. ”Esimerkiksi kan-
salaistottelemattomuus on paljon hel-
pompaa, kun sitä on ensin harjoitellut.” 

Deyn mukaan väkivallattomuudesta 
voi tulla mieleen konfliktittomuus, mut-
ta asia on oikeastaan päin vastoin: ”Vä-
kivallatoman toiminnan koulutukses-

KIRJA OPASTAA TOIMINTAAN ERI PUOLILLA MAAILMAA

Andrew Dey esitteli Handbook for Nonviolent Campaigns -kirjan uutta 
versiota Varjokirjamessuilla. Kuva: Jyrki Lappalainen

sa opetellaan kohtaamaan, ja aiheutta-
maankin, konflikteja rakentavasti. Kirjan 
tarjoamissa harjoituksissa opetellaan esi-
merkiksi väkivallattomia tapoja kohdata  
vihaisia ihmisiä – nämä taidot ovat tar-
peen toiminnassa.”

 
TUULI VUORI

 
Artikkeli on julkaistu myös  

Pax-verkkolehdessä: www.pax.fi



8

An
tim

ili
ta

ris
ti 

4/
20

14

Öljyvarat ja niiden ehtyminen kiihdyt-
tää asekauppaa. Toisaalta aseteollisuus-
kin hyötyy energiatehokkaasta teknolo-
giasta. Mark Akkerman kirjoittaa artikke-
lissaan asekaupan kytköksistä ilmaston-
muutokseen.

Alkaa olla selvää, että maapallolla käyn-
nissä oleva ilmastonmuutos on kehitys-
kulku, jota ei voida enää pysäyttää ja jos-
ta ihmiset ja luonto tulevat kärsimään en-
nennäkemättömällä tavalla. Monet teol-
lisuudenhaarat, etenkin puolustusväline-
teollisuus, haistavat maapalloon lämpe-
nemisen seurauksissa uusia keinoja teh-
dä lisää rahaa. Aseteollisuus pitää ilmas-
tonmuutosta enenevässä määrin turvalli-
suusongelmana, etenkin kun maapallon 
öljyvarannot ovat ehtymässä. Uusia mark-
kinarakoja on sitävastoin löytymässä.

Ilmastonmuutoksen vaikutus konfliktien 
syntyyn sekä niiden laajenemiseen tulee 
nopeasti kasvamaan samalla kun ener-
gian, ruoan, veden ja viljelymaan saa-
tavuus heikkenee. Asiaa tutkinut yhdys-
valtalainen akateemikko Michael T. Klare 
erottelee ilmastonmuutoksesta kumpua-
vat konfliktit kolmeen tyyppiin: 

1) keskeisten luonnovarojen – kuten öl-
jyn – vähyydestä johtuvat raaka-aine-
sodat,

2) ilmaston lämpenemisestä – kuten 
konfliktit koskien viljelymaata ja puh-
dasta vettä – johtuvat raaka-aine-
sodat sekä

3) muuttoliikkeistä – jotka taas ovat seu-
rausta raaka-aineiden vähyydestä ja 
niihin liittyvistä konflikteista – johtu-
vat sodat. Ilmastonmuutosta voidaan 
pitää tietynlaisena ”uhkaeskalaattori-
na”, joka voi nopeasti pahentaa syn-
tyviä konflikteja.

Edellä kuvattu analyysi on tulossa hiljal-
leen osaksi sotilaallisia strategioita. Esi-
merkiksi Iso-Britannian kansallisessa tur-
vallisuusstrategiassa mainittiin jo vuon-
na 2008 ilmastonmuutos ”suurimmak-
si globaalia tasapainoa ja turvallisuutta 
uhkaavaksi tekijäksi”. Näyttää siltä, että 

tietoisuus ilmastonmuutoksen vakavuu-
desta ei ainakaan länsimaissa ole johta-
nut riittäviin toimenpiteisiin sen hillitse-
miseksi. Pahiten kärsivät nk. kolmannen 
maailman maat, jotka joutuvat taistele-
maan kuivuutta, eroosiota ja elintarvike-
pulaa vastaan.

Ilmastonmuutoksen tuottama sotilaster-
minologinen turvallisuusongelma on-
kin etupäässä länsimaita koskeva. Tur-
vallisuusongelmina pidetään mm. ilmas-
topakolaisuutta ja energianlähteiden 
omistuksista syntyvien konfliktien uhkaa. 
Joukko kehitysmaita onkin viime vuosi-
na kovin arvostellut ensimmäisen maa-
ilman maiden kyynisen egoistista asen-
netta, ovathan länsimaat etupäässä vas-
tuussa koko ilmastonmuutoksen aiheut-
tamisesta.

”VIHREÄT” ASEVOIMAT

Joissakin maissa puolustusvoimat näyt-
täisivät joskus olevan valtionhallinnon 
innokkaimpia ympäristöaktivisteja. Mil-
lään mulla hallinnonalalla ei näytetä ole-
van yhtä vakuuttuneita muutoksen vält-
tämättömyydestä ilmastonmuutoksen 
edessä. Etenkin vaihtoehtojen etsiminen 
fossiilisten polttoaineiden käytölle on ar-
meijoille tärkeää, sillä maapallon öljyva-
rat ovat nopeasti hupenemassa.

Armeijat etsivät kuumeisesti keinoja, 
joilla öljyä ylettömästi nielevät sotilasko-

Joissakin maissa puolustusvoimat 
näyttäisivät joskus olevan 

valtionhallinnon innokkaimpia 
ympäristöaktivisteja.
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neistot saataisiin vähemmän riippuvai-
siksi öljystä. Pääsy yhä pieneneviin öljy-
varoihin ja raaka-aineen kuljetusreiteille 
tulee yhä tärkeämmäksi osaksi sotilaalli-
sia strategioita. 

Mielikuva vihreästä armeijasta johtuu-
kin todellisuudessa vain armeijan tavoit-
teesta pitää itsensä häiriöttömästi toi-
mintakykyisenä kaikissa tilanteissa. Ja 
tämä toimintakyky on täysin kaikkia ym-
päristönsuojelullisia tavoitteita vastaan: 
Armeijat ovat rankasti ympäristöä kuor-
mittavia instituutioita, joiden tavoitteena 
on ikuiseen taloudelliseen kasvuun, ku-
luttamiseen ja ympäristöstä piittamatto-
maan voitontavoitteluun perustuvan po-
liittisen ja sosiaalisen järjestyksen turvaa-
minen hinnalla millä hyvänsä.

ÖLJY ASEKAUPAN LIUKASTEENA

Öljyvarat ja toisaalta uhka niiden ehtymi-
sestä kiihdyttävät asekauppaa. Aseiden 
ostaminen suoraan öljyä vastaan ei se-
kään ole mitenkään epätavallista. Kiina 
vie jatkuvasti aseita Afrikkaan ja Latina-
laiseen Amerikkaan saaden maksuksi öl-
jyä. Kiina joutuikin laajasti muiden mai-
den kritiikin kohteeksi Darfurin konfliktin 
aikana, kun se jatkoi kaupankäyntiä Su-
danin kanssa vaihtaen aseita öljyyn. 

Samoin Iso-Britannian historian arvok-
kaimmassa asekauppasopimuksessa – 
jo vuodesta 1985 jatkununeessa ja yhä 
voimassaolevassa Al-Yamamah -sopi-
muksessa Saudi-Arabian kanssa – käyte-
tään maksuvälineenä öljyä. Saudi-Arabia 
toimittaa Iso-Britannialle erilaisten asei-
den vastineeksi kuusisataatuhatta tynny-
rillistä raakaöljyä vuoden jokaisena päi-
vänä. Sopimuksen pääsopijaosapuoli 
on BAE Systems, joka on tienannut kor-
ruptiosyytösten ryydittämässä kaupas-
sa tähän mennessä kymmeniä miljarde-
ja puntia.

Useissa öljyntuottajavaltioissa, ku-
ten Nigeriassa, Sudanissa, Jemenissä, 
Tšetšeniassa ja Angolassa, esiintyy sisäi-
siä konflikteja. Toisissa taas on vallalla it-
sevaltainen hallinto kuten Saudi-Arabi-
assa, Kazakstanissa ja Arabiemiirikunnis-
sa. Joissain tapauksissa molemmat mai-
nituista tekijöistä ovat läsnä samanaikai-
sesti. Yleisesti ottaen näillä mailla ei sil-
ti ole vaikeuksia hankkia aseistusta edes 
sellaisista maista, jotka väittävät noudat-
tavansa suhteellisen tiukkoja vientiä ra-
joittavia sääntöjä. 

Hyvien keskinäisten suhteiden ylläpitä-
minen öljyntuottajavaltioihin sekä ase-
kauppasopimusten taloudellinen hou-
kuttelevuus menee usein eettisten ja po-
liittisten tarkoitusperien edelle. Öljyn-
tuottajamaiden sisäiset konfliktit ja mai-
den armeijoiden suuret budjetit luovat 
houkuttelevia markkinoita asekaupalle 
ja ovat samalla syypäitä aluellisiin aseva-
rustelukierteisiin.

”VIHREÄT” ASEET

BAE Systems oli vuonna 2006 ensim-
mäisiä suurista aseteollisuuden yhtiöis-
tä, joka toi markkinoille ”ympäristöystä-
vällisten aseiden” koko valikoiman. Sen 
luodit sisälsivät aiempaa vähemmän lyi-
jyä, raketit aiempaa vähemmän myrkyl-
lisiä aineita ja panssarivaunujen hiilidi-
oksidipäästöihin oli kiinnitetty huomio-
ta. Muut asevalmistajat seurasivat esi-
merkkiä keskittyen öljylle vaihtoehtoisil-
la polttoaineilla käyvien ajoneuvojen ke-
hittelyyn. 

Boieng kehitti ”Vihreän Hornetin”, hävit-
täjän joka käy biopolttoaineella. General 
Dynamics-yhtiö keksi ”vihreän” suihku-
moottorin ja Raytheon tekee yhteistyö-
tä Cyclone Power Technologies -nimi-
sen firman kanssa rakentaakseen moot-
torin, jota voidaan käyttää muun muassa 
jäteöljyllä ja leväöljypohjaisella polttoai-
neella. EADS esitteli jo lentokoneen joka 
toimii täysin leväöljypolttoaineella. Tällä 
hetkellä on käynnissä kilpajuoksu aurin-

kovoimaa käyttävän miehittämättömän 
lentokoneen keksimiseksi.

Aseteollisuus ei aio tyytyä vain pieneen 
siivuun ilmastonmuutoksen mukanaan 
tuomista uusista markkinoista. Asei-
den vienti konfliktialueille ja ”vihreiden” 
aseiden kehittäminen on vasta alkua. Pi-
demmällä tähtäimellä asetehtailijat aiko-
vat ottaa haltuun osuuden kehittyvistä 
ympäristömarkkinoista, joilla oletetaan 
lähitulevaisuudessa voitavan tehdä suu-
ria voittoja.

Energy Environmental Defense and Secu-
rity (E2DS)-konferenssin järjestäjät sanoi-
vatkin jo 2011 harvinaisen suorasanaises-
ti: ”Aseteollisuuden markkinat ovat maa-
ilmanlaajuisesti triljoonan dollarin luok-
kaa. Energia -ja ympäristömarkkinoiden 
arvo on ainakin kahdeksankertainen.”

Konferenssin rahoittivat isot aseteolli-
suuden yritykset kuten Raytheon, Lock-
heed Martin, Finnmeccanica, EADS, 
Saab, Northrop Grumman ja Thales. On 
päivänselvää, ettei aseteollisuuden mo-
nikansallisten suuryritysten motiivina ole 
ympäristölliset tai humanitaariset vaikut-
timet. Ilmastonmuutos nyt vaan luo erin-
omaisesti kannattavaa liiketoimintaa!

Kaikkein houkuttelevin markkina-alue jo-
hon aseteollisuusyhtiöt tähtäävät löytyy 
mahdollisesti (satellitti-)seurantajärjes-
telmien parista: valvonnasta sekä tiedon 
keräämisestä ja analysoinnista.

Esimerkki tästä on EU:n Copernicus-pro-
jekti, joka aloitettiin vuonna 1998. Viralli-
sesti satelliittijärjestelmä hyväksyttiin ra-
kennettavaksi planeettamme tarkkaile-
miseksi ja tietojen keräämiseksi ympä-
ristölainsäädännön kehittämistä varten. 
Pian järjestelmän käyttöönoton jälkeen 
projektiin kuitenkin sisällytettiin turvalli-
suusasioita kuten meriliikenteen ja rajo-
jen valvontaa.

Copernicus-projekti on malliesimerkki 
siitä, miten ympäristönsuojelun nimes-
sä käyttöönotettua teknologiaa on alet-
tu käyttää aivan muihin tarkoituksiin tur-
vallisuuden nimessä. Copernicus-projek-
tia hyödyntää omiin tarkoituksiinsa nyt 
liuta aseteollisuuden suuryrityksiä.

KIRJOITTAJA: MARK AKKERMAN
KÄÄNNÖS: JUSSI HERMAJA

Hyvien suhteiden ylläpitäminen 
öljyntuottajavaltioihin sekä 

asekauppasopimusten taloudellinen 
houkuttelevuus menee 

usein eettisten ja poliittisten 
tarkoitusperien edelle.
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Lauantai, 25.10.2014
Lokakuisena iltana Töölössä Korjaamon 
pihaan kerääntyy yhä enemmän ihmi-
siä. Kello on puoli yhdeksän, ja olen juu-
ri löytänyt paikalle muutaman eksymisen 
jälkeen. Puolta tuntia myöhemmin ava-
taan ovet, ja yleisö päästetään sisään. 
Olemme saapuneet kuuntelemaan kol-
mea keikkaa – Yonaa ja Liikkuvaa Pilveä, 
Joose Keskitaloa ja Asa & The Bandia – 
sekä juhlimaan syntymäpäiviä.

JUHLINTAA LÄPI VUODEN

Sisällä Korjaamolla jään ihailemaan 
Aseistakieltäytyjäliiton (AKL) historias-
ta kertovaa valokuvanäyttelyä: mielen-
osoituksia, kansalaistottelemattomuutta, 
keikkoja, Ruokaa ei aseita -leirejä… Vie-
reisellä AKL:n infopöydällä on kiireistä: 
liiton aktivistit juttelevat konserttiyleisön 
kanssa ja kertovat järjestön toiminnasta.

Tämä vuosi on ollut AKL:lle yhtä juh-
laa. Neljä vuosikymmentä aiemmin hel-
mikuussa, 1960-luvun yllytyskampanjoi-
den jälkimainingeissa, perustettiin Siviili-
palvelusmiesliitto valvomaan aseistakiel-
täytyjien asemaan. Vuonna 1994 puoles-
taan alettiin järjestää säännöllisesti keik-
koja Rauhanasemalla. Keikkoja ehdittiin 
juhlia jo keväällä, ja syksyllä on vietetty 
perustamisvuosijuhlaa.

Juttelen hetken 40-vuotisjuhlallisuuk-
sia koordinoivan Niina Savirannan kans-
sa. Hän kertoo, että viikko ennen tämän-
iltaista konserttia järjestettiin virallisem-
mat kutsuvieraskekkerit, joihin oli kut-
suttu liiton entisiä ja nykyisiä aktivisteja, 
muun muassa puheenjohtajat ja lehden 
päätoimittajat. Myöhemmin tänä vuon-
na on puolestaan tarkoitus julkaista ar-
tikkelikokoelma AKL:n historiasta.

Kuinka Niina päätyi hoitamaan järjestely-
jä? ”Mä oon käytännössä ollut tässä 2 kuu-
kautta mukana.” Hän tuli viime keväänä 
Ruokaa ei aseita -toimintaan, ja oli kesällä 
mukana järjestämässä REA-leiriä. Sieltä ah-
kera työntekijä bongattiin ja palkattiin hoi-
tamaan AKL:n 40-vuotisjuhlajärjestelyjä. 

Työmäärä on viime viikkoina noussut val-
tavaksi, kun juhlavuoden töiden lisäk-

si on ollut muitakin järjestöhommia. Esi-
merkiksi kutsuntakampanjaan on herätty 
aikaisin aamusta toiseen. Toisaalta työ-
tunteja on turha Niinan mukaan laskea. 
”Täällä [AKL:n hommissa] mä oisin joka 
tapauksessa.” Sitä paitsi: ”Meillä on ol-
lut tosi hyvä porukka, pieni ja aktiivi-
nen.”

Kysyn Niinalta tunnelmia ennen konser-
tin alkua. ”Mä näin viime yönä painajai-
sunta, ettei yksikään bändi tullut paikal-
le.” Haastatteluhetkellä paikalla olivat 
kuitenkin niin bändit kuin juontajakin, ja 
Niina saattaa jo hengähtää helpotukses-
ta. Yleisöäkin on tullut paikalle – neljän 
jälkeen ennakkolippuja oli myyty jo rei-
lu sata, ja talon arvio ovelta myytävistä 
lipuista oli ollut noin sata.

Konsertilta Niina odottaa ennen kaik-
kea sitä, mikä kutsuvieraskekkereissäkin 
oli parasta: entisten aktivistien muistelui-
ta. ”Odotan innolla juontajan komment-
teja. Hän on luvannut muistella hausko-
ja.” Konkreettisemmatkaan huolet eivät 
aivan vielä ole hellittäneet. ”Toivon, että 
kukaan ei tee ohareita ja kaikki sujuu.”

AKL-MUISTOJA JA 
TAJUNNANRÄJÄYTTÄVIÄ KEIKKOJA

Vaikka yleisössä on paljon liittoa juhlis-
tamaan tulleita, monelle keikkojen AKL-
kytkös on ollut bonusta. Juttelen kahden 
naisen kanssa, jotka ovat tulleet paikalle 
sattumalta edellisillan suunnitelmien pe-
ruunnuttua. Kummallakaan ei ole taus-
taa AKL:ssä, mutta liiton työtä arvoste-
taan. ”Ollaanhan mekin aseistakieltäyty-
jiä”, toteaa toinen naisista hymyillen.

Ennen kaikkea konserttiin on ihmisiä 
houkutellut tietysti musiikki, ja väkeä 
saapuu koko ajan enemmän. Lopulta 
Korjaamon lavalle nousee Jukka Vuorio, 
joka avaa illan kertomalla omasta hake-
muksestaan siviilipalvelukseen. Tuolloin 
hän oli perustellut haluaan sivariin lai-
naamalla Pelle Miljoonaa: ”Jonkun val-
tion täytyy uskaltaa / aseeton aikakausi 
aloittaa.” Illan aikana kuulemme myös 
tarinoita AKL:n vuosien varrelta, vuoden 
1985 joukkopyllistyksestä kiitoksiin lii-
tossa pitkään vaikuttaneille aktivisteille.

Konsertin aluksi Vuorio päästää kuiten-
kin pidemmittä juonnoitta lavalle Yonan 
ja tämän kitaristin Nicolas Rehnin. Keik-
ka on intiimi, ja yleisö kerääntyy lavan 
vierelle tunnelmoimaan, laulamaan mu-
kana ja välillä tanssimaankin. Kiitellen 
lämminhenkistä vastaanottoa Yona esit-
tää kappaleita myös tulevalta levyltään.

Joose Keskitalo on itselleni uusi tutta-
vuus, mutta tänä iltana olen selvästi har-
vinainen poikkeus. Tunnelma keikalla 
on painoin lähes hypnoottisen keskitty-
nyt, suorastaan harras. Minuun tekevät 
vaikutuksen etenkin Joosen syvälliset ja 
monitasoiset lyriikat.

Viimeisenä keikkansa vetää Asa & The 
Band. Yleisöä on saapunut lisää pitkin 
iltaa, ja tässä vaiheessa sali on jo täysi. 
Asalla on AKL:ään erityinen kytkös, sil-
lä miehen vuonna 2009 julkaistu Via Ka-
relia -levy on omistettu Aseistakieltäyty-
jäliitolle. Keikalla kuullaankin levyltä kap-
pale ”Jos nyrkit voisivat auttaa”.

Keikkojen jälkeen juttelen hetken ylei-
sössä olleiden Manun, Henkan ja Vil-
len kanssa. Kolmikko oli saapunut en-
nen kaikkea kuuntelemaan Joosea, mut-
ta myös Asaa. Etenkin näiden artistien 
musiikin sanomallisuus sai tulemaan pai-



11

Antim
ilitaristi 4/2014

kalle. AKL:n työ saa miehiltä myös arvos-
tusta, vaikka omakohtaista aktivistikoke-
musta ei olekaan. Sivarissa ja aktivistika-
vereiden kautta liitto on kuitenkin tullut 
tutuksi. Illasta jäi erityisesti mieleen osal-
le miehistä uusi tuttavuus, Yona, jonka 
keikka ”räjäytti tajunnan”.

MUSIIKILLA TAISTELUUN 
KYYNISYYTTÄ VASTAAN

Nappaankin backstagelta haastatteluun 
Yonan. Vaikkei artisti ole aivan täysissä 
voimissaan, keikka tuntui hyvältä, kiitos 
ennen kaikkea hippihenkisen yleisön, 
jolle laulaessa hänellä oli ”vähän koti-
kenttäetu”. 

Tällä hetkellä Yona ei paljoa keikkaile, ja 
hän kertoo viettävänsä myös some-tau-
koa. Facebook on jäänyt käytöstä vuo-
si sitten, eikä Instagrammiakaan ole päi-
vitetty kuukauteen. Kaiken kaikkiaan lau-
lajatar on pyrkinyt vähentämään netin 
käyttöään ja asettanut itselleen sääntöjä 
siellä oleiluun – nettiin saa mennä vain, 
jos siellä on tehtävä jotain. Vaikutukset 
ovat olleet positiiviset: Yona kertoo ko-
keneensa esimerkiksi sellaisia läsnäolon 

hetkiä ja ajatuksia, joita on viimeksi ollut 
vuosia sitten.

Yonalla on työn alla parhaillaan uusi levy, 
työnimeltään Lintu, jolta keikalla kuultiin 
muutama kappale. Hän kertoo levyn liit-
tyvän nuoruutensa hippivuosiin, jolloin 
vallitsi ”vahva toive rauhasta, vahva ide-
ologia, usko siihen, että pystytään muut-
taan maailmaa”. Vuosien saatossa aja-
tukset ovat muuttuneet ja toivo on hor-
junut. Alun perin levyn työnimi olikin Na-
iivi, millä Yona viittasi haluun saada ta-
kaisin nuoruuden naiivius ja toivo. 

Levy onkin omalla tavallaan taistelua 
kyynisyyttä vastaan. Se on myös oman 
paikan etsimistä maailmassa. Yonalle 
teema on ollut erityisen läheinen, sillä 
hän on läpi elämänsä ”risteillyt eri maail-
mojen välissä”: uskonnollisissa, musiikil-
lisissa ja myös eri maissa.

Yonan kertoman ja keikalla kuultujen 
kappaleiden perusteella odotettavis-
sa on kiehtova levy. Uskoa parempaan 
maailmaan ja selkeyttä omaan rooliin sii-
nä kaipaa itse kukin, joten Yonan musiik-
ki ei voi olla koskettamatta. Jäänkin yh-
dessä muun keikkayleisön kanssa odot-
tamaan innolla levyn julkaisua.

Töölöstä pois kävellessäni mietin koet-
tua iltaa: kolmea vaikuttavaa keikkaa, sa-
lissa vallinnutta lämminhenkistä tunnel-
maa, hauskoja muisteluita AKL:n vuosi-
en varrelta. Seuraavana päivänä kuulen 
vielä, että yleisötavoitteet on konsertissa 
saavutettu ja ylitettykin. Mieleenpainuva 
konsertti kruunasikin AKL:n juhlavuoden.

Onnea 40-vuotiaalle Aseistakieltäytyjä-
liitolle, ja menestystä tulevien vuosien ja 
vuosikymmenten työhön!

TEKSTI: MINNA VÄHÄSALO
KUVAT: AINO VÄÄNÄNEN, TIIA SAINIO

 
Artikkeli on julkaistu myös

Pax-verkkolehdessä: www.pax.fi
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Aseistakieltäytyjäliiton pisimpään jatku-
nut yksittäinen kampanja on liiton perus-
tamisesta 1974 lähtien jatkunut kutsun-
takampanja. Kampanjassa jaetaan kut-
suntaikäisille ajantasaista tietoa siviili-
palveluksesta ja muista aseistakieltäyty-
misen muodoista. Antimilitaristi perehtyi 
kampanjan historiaan.

Sadankomitean aktiivit aloittivat kutsun-
takampanjan jo 60-luvulla. Sadankomi-
tean julkaiseman Ydin-lehden ilmoituk-
sen mukaan silloin painettiin 25000 kap-

paletta lentolehtistä jaettavaksi ympä-
ri Suomea. Lentolehtisten jako aamuisin 
kutsuntapaikkojen ulkopuolella onkin ol-
lut kutsuntakampanjan päätoimintamuo-
to siitä lähtien.

Vaikka siviilipalvelus on ollut Suomessa 
laillinen asevelvollisuuden suorittamisen 
muoto vuodesta 1932, on yhä tänäkin 
päivänä yleinen tapa sivuuttaa tästä pal-
velusmuodosta tiedottaminen kutsunta-
tilaisuuksissa kokonaan tai mainita vaih-
toehdosta lyhyesti vaihtoehtojen mie-
lekkyyttä vähätellen.

Siviilipalvelusasetuksen mukaan työmi-
nisteriön, siviilipalveluskeskuksen, pal-
veluspaikkojen ja sotilasläänin esikun-
tien on annettava jokaiselle kutsunnan-
alaiselle tarpeelliset tiedot mahdollisuu-
desta hakea siviilipalvelukseen ja siviili-
palveluksen kestosta. Koska näin ei ta-
pahdu, tätä viranomaisten lakisääteis-
tä tehtavää toteuttavat todellisuudessa 
AKL:n kutsuntakampanjaan osallistuvat 
vapaaehtoiset.

Tehtävää ei ole helpottanut kutsuntojen 
järjestämisestä vastaavien puolustusvoi-
mien viranomaisten  negatiivinen, ajoit-
tain avoimen vihamielinen suhtautumi-
nen asiallisen tiedon levittämiseen kut-
suntatilaisuuksien ulkopuolella. Vaikka 
lentolehtisten jakajat ovat vain toteut-
taneet perustuslaissa turvattua sananva-
pautta, on heitä kautta vuosikymmenten 

sakotettu, pidätetty tai muutoin painos-
tettu kutsuntaviranomaisia auttavan po-
liiisin taholta lopettamaan tai rajoitta-
maan toimintaansa. 

KUTSUNTOJA VUOSIEN VARRELTA

”Kun kutsunnat alkoivat Torniossa kel-
lo yhdeksän, seisoimme valistustalon, 
jossa kutsunnat pidettiin, vastakkaisel-
la katuosuudella mukanamme pieni to-
maattilaatikon pohja, jossa luki ’ota lyk-
käys ja mieti’. Välittömästi saimme ar-
meijan henkilökunnalta määräyksen ’siir-
tyä 200 metriä kauemmaksi’. Emme to-
telleet, mutta myöhemmin Tornion po-
liisilaitoksen sihteerin kehoituksesta siir-
ryimme viereisen risteyksen toiselle puo-
lelle. Näin toimimalla luulimme välttä-
vämme kahnaukset. Seuraavana päivä-
nä jouduimme kuitenkin kuulusteluihin, 
jotka erään jäsenen kohdalla kestivät vii-
si tuntia.”

Yllä kerrottu raportoitiin Tornion kut-
sunnoista vuoden 1980 Sivari-lehdessä. 
Aina kampanjaa ei ole katsottu tarpeel-
liseksi edes uutisoida liiton julkaisuissa, 
niin itsestään selvä osa syksyn toimintaa 
se on ollut. Varsinkin 70-luvulla kampan-
jasta saatettiin mainita vain vapaaehtoi-
sia jakajia hakevissa ilmoituksissa. 

Torniossa ja Iissä jakajat oli seuraavina-
kin 1980-luvun vuosina ”ajettu pois ase-
mistaan” ja jo jaetut lentolehtiset kerätty 
pois kutsuntavelvollisilta. Kutsuntakam-
panja oli kuitenkin toteutunut maanlaa-
juisena Helsingistä Rovaniemelle.

OIKEUTTA VAPAAEHTOISILLE!

Kutsuntakampanjaan osallistuvien oi-
keudet ovat olleet tapetilla liiton mate-
riaaleissa säännöllisesti. Esimerkiksi vuo-
den 1986 lehdessä liiton lakinainen Soi-
le Pohjonen muistuttaa kutsuntakam-
panjaan osallistuvia lentolehtisten jaka-
jien oikeuksista: tietoa saa jakaa poliisin 
sitä estämättä ja perusoikeuksien louk-
kaamisesta voidaan tehdä liiton avustuk-
sella tarvittaessa valitus.

Poliisin ja välillä sotilaspoliisin tekemästä 
häirinnästä kerrottiin Sivari&Totaali-leh-

Kutsuntakampanjaa 80-luvulla Lepo-lehtisten jakoa vuonna 1993
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dessä 1990-luvun lopullakin. Lentoleh-
tisten jakamista estettiin yleisillä alueil-
la kutsuntapaikkojen läheisyydessä niin 
Vaasasta Joensuuhun. Vapaudenriistoi-
hinkin syyllistyttiin. 

Keväällä 1999 käytiin Jyväskylässä oi-
keutta lentolehtisten jakamisen rajois-
ta. Käräjäoikeus vahvisti poliisin toimi-
neen edellisenä syksynä väärin yrittäes-
sään häätää vapaaehtoisten lentolehtis-
ten jakajaa kutsuntapaikan ulkopuolelta. 
Tämäkään ennakkotapaus ei estänyt po-
liisia kiinniottamasta lentolehtisten jaka-
jaa Orivedellä seuraavan kutsuntakam-
panjan yhteydessä.

PAREMMIN TIETOA, MUTTA EI 
ARMEIJAN ANSIOSTA

2000-luvulla mahdollisuus saada ajan-
tasaista tietoa aseistakieltäytymisen eri 
muodoista on huimasti parantunut inter-
netin myötä. Kutsuntakampanja on silti 
todettu edelleen tarpeelliseksi tiedonja-
kokanavaksi, sillä viranomaiset ovat jat-
kaneet niukkaa tiedotuslinjaansa aseis-
takieltäytymisestä kutsunnoissa ja kut-
sunnanalaisille toimitettavissa tietopa-
keteissa.

Suurimmissa kaupungeissa kutsunta-
kampanjan häirintä on vähentynyt. Pie-

Kutsuntakampanjaa 2000-luvulla

Rhythms of Resistance Helsingin kutsunnoissa 2014

nemmillä paikkakunnilla, joihin kampan-
ja ei joka vuosi välttämättä ulotu, saat-
tavat lennäkkienjakajat joskus vieläkin 
päästä osaksi 80- ja 90-luvuille luonteen-
omaisesta viranomaisten taantumukselli-
sesta suhtautumisesta sananvapauteen.

Näyttää pahasti siltä, että AKL:n jakaji-
en ilmestyminen katukuvaan on asevel-
vollisuuden lakkauttamiseen saakka yhtä 
varma syksyn merkki kun lehtien putoa-
minen puista. 

JUSSI HERMAJA

Antimilitaristinen torvisoittokunta Helsingin kutsunnoissa 1997
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War Resisters’ International piti neljän-
nesvuosittaisen kansainvälisen konfe-
renssinsa ensimmäistä kertaa Afrikassa, 
Kapkaupungissa, heinäkuussa 2014. Ta-
pahtuma keräsi 220 väkivallattomuus- ja 
rauhantyötä tekevää aktivistia, tutkijaa 
ja kampanjoijaa eri puolilta maailmaa. 
Konferenssin toisena järjestäjänä toimi 
Ceasefire Campaign. 

YHTEISKUNNALLISESTA 
MUUTOKSESTA JA 
ALKUPERÄISKANSOJEN 
OIKEUKSISTA

Konferenssin jokainen päivä alkoi kaikille 
yhteisellä ohjelmalla. Ensimmäisessä aa-
mutilaisuudessa kaksi Etelä-Afrikan alku-
peräiskansoihin kuuluvaa puhujaa, Ber-
nadette Muthien ja Zenzile Khoisan (ku-
vassa), pohtivat väkivallan muotoja ja al-
kuperäiskansojen reaktioita niihin.  

Seuraavana päivänä eteläafrikkalainen 
aktivisti ja akateemikko Janet Cherry ja 
ugandalainen tutkija Yash Tandon totesi-
vat, että yhteiskunnallisen muutoksen on 
tultava sisältäpäin vahvan kansalaisyh-
teiskunnan kautta. 

Kolmantena päivänä venezuelalainen 
Lexys Rendón ja intialainen Anand Maz-
gaonkar keskustelivat väkivallattomasta 
vastarinnasta ympäristön puolesta ja yk-
sityistettyä väkivaltakoneistoa vastaan. 
Molempien mukaan yritysten luonnon-
varojen hyödyntäminen kulkee käsi kä-
dessä paikallisyhteisöjen militarisoimi-
sen kanssa. He myös jakoivat niiden yh-
teisöjen väkivallattoman vastarinnan ko-
kemuksia, joiden elämään luonnonvaro-
jen hyödyntäminen vaikuttaa.

Viimeisen päivän aiheena oli rauhantyö. 
Puhujavieraat Moses Monday ja Kesia 
Akpene Yawo Birch kysyivät, mitä tarkoi-
tetaan kun puhutaan Afrikan ratkaisuista 
Afrikan ongelmiin, ja erittelivät onnistu-
neen rauhantyön piirteitä.

NUORTEN MILITARISOIMISESTA 
JA VÄKIVALLATTOMASTA 
VASTARINNASTA 

Teemaryhmät kokoontuivat konferens-
sin jokaisena päivänä. Niiden aiheet oli 
valittu heijastamaan väkivallan jatkumon 
laajuutta ja sen vastarintaa ulottuen jo-
kapäiväisestä väkivallasta kansainväli-
seen militarismiin. 

Teemaryhmät innoittivat monia ehdo-
tuksia jatkoprojekteiksi. Esimerkiksi vä-
kivallaton vastarinta -teemaryhmä tuotti 
ehdotuksia tulevaisuuden suunnitelmik-
si. Ryhmä pohti muun muassa mahdol-
lisuuksia työskennellä vallanvaihdon ja 
sosiaalisen muutoksen eteen maanpa-
osta käsin. Tätä teemaa toivat esiin eri-
tyisesti maanpaossa olevat aktivistit Erit-
reasta ja Ruandasta. 

Keskustelusta nousi esiin ajatus järjestää 
koulutusta eritrealaisille ja ruandalaisil-
le aktivisteille järjestäytymisestä kyseis-
ten maiden rajojen ulkopuolella. WRI:n 
verkosto mahdollistaa tämänkaltaisen 
tuen, sillä se voi välittää tietoa ja koke-
muksia ihmisiltä, jotka ovat työskennel-
leet maanpaosta käsin aiemmin – kuten 
esimerkiksi Etelä-Afrikan tapauksessa.
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Aseistakieltäytyjäliiton edustajat osallis-
tuivat kahteen teemaryhmään. Toises-
sa käsiteltiin militarismia, taloutta ja kai-
vosteollisuutta. Toinen ryhmä keskittyi 
puolestaan kartoittamaan nuorten mili-
tarisoinnin muotoja ja tapoja toimia sitä 
vastaan. 

Viimeisenä päivänä teemaryhmät jakoi-
vat kokemuksia toisilleen. Tämä toteutui 
”markkinoiden” muodossa: osallistujat 
kävelivät ympäri huonetta ja keskusteli-
vat ryhmien edustajien kanssa. Kekseli-
äitä tapoja jakaa kokemuksia kannustet-
tiin ja esimerkiksi nuorten militarisoinnin 
vastustaminen -teemaryhmä käytti teat-
teria.

SODANVASTAISTA KULTTUURIA

Tämän kaltaisten konferenssien tulee 
olla enemmänkin kuin pelkästään työpa-
joja ja teemaryhmiä. Sosiaaliset- ja kult-
tuuritapahtumat tuovat ihmisiä yhteen 
uudella tavalla ja ovat elintärkeitä ver-
kostoitumiselle ja suhteiden rakentami-
selle, joita kansainväliset verkostot tar-
vitsevat menestyäkseen. 

Tällaiset kohtaamiset takaavat innostuk-
sen, jonka voimin ihmiset jaksavat pitää 
yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse, 
vuosiksi eteenpäin. Usein uudenlainen 
yhteistyö, uudet aloitteet ja uudet liit-
toumat alkavat keskusteluista käytävillä 
ja organisoidun ohjelman ulkopuolella.

Konferenssi oli myös tila erilaisille väki-
vallattomien liikkeiden ilmenemismuo-
doille kuten kuvataiteille. Konferenssin 
aikana esillä oli seitsemän näyttelyä. Yksi 
niistä kertoi Etelä-Afrikan End Conscrip-
tion -kampanjan (ECC) historiasta (ku-
vassa).

KOKOUKSESTA 
MIELENOSOITUKSEEN 

WRI:n yleiskokous sekä vuosittain koko-
ustava neuvosto kokoontuvat aina kon-
ferenssin yhteydessä. Liittokokoukses-
sa WRI vahvisti uudeksi puheenjohtajak-
seen Christine Schweitzerin. Hänen teh-
tävä on valvoa WRI:n työtä sen kerätessä 
afrikkalaisia ryhmiä ja verkostoja piiriinsä 
ja muuttuessa niiden vaikutuksesta.

WRI:n yleiskokous antoi konferenssin jäl-
keen kolme lausuntoa, jotka liittyivät Uk-
rainan kiristyneeseen tilanteeseen, Ja-
panin suunnitelmiin tulkita uudelleen 
perustuslain pykälää 9, joka kieltää ar-
meijan ylläpidon ja sodan käytön poli-
tiikan välineenä, sekä Israelin hyökkäyk-
seen Gazaa vastaan. 

Israelin hyökkäystä Gazaan vastustet-
tiin myös mielenosoituksessa (kuvassa) – 
konferenssiosallistujat olivat kirjoittaneet 
iskulauseensa fläppitaulun paperille.

UKRAINAN KONFLIKTISTA 
ASEISTAKIELTÄYTYMISEN 
MÄÄRITTELYIHIN

Iltapäivisin järjestettiin työryhmiä, jois-
ta osa oli suunniteltuja ja osa spontaa-
neja. Työryhmät keskittyivät muun muas-
sa Ukrainassa (kuvassa), Syyriassa ja Kon-
gon demokraattisessa tasavallassa me-
neillään oleviin näkökulmiin väkivallatto-
muusnäkökulmasta. 

Toisissa työryhmissä keskusteltiin puo-
lestaan esimerkiksi aseistakieltäytymisen 
määrittelyistä ja pelon kohtaamisesta ak-
tivismissa. Sukupuolesta puhuttiin laajal-
ti niin sukupuolistuneeseen väkivaltaan 
kuin ryhmien sisäiseen sukupuolten vä-
liseen dynamiikkaan liittyen.

Muusikko Jendog Lonewolf veti 20 kon-
ferenssin osallistujalle ja 20 paikallisen 
yhteisön jäsenelle hip-hop –työpajan. 
Työryhmä järjestettiin läheisessä town-
shipissä yhteistyössä paikallisen hiphop-
ryhmän Soundz of the Southin kanssa. 
Työpajan tuottamia kappaleita esitettiin 
illalla koko konferenssiyleisölle.

Yhtenä iltapäivänä sanoimme jäähyväi-
set WRI:n puheenjohtaja Howard Clar-
kille, joka menehtyi yllättäen toissa mar-
raskuussa. Howardilla oli keskeinen rooli 
konferenssin suunnittelussa. Hänen kon-
taktinsa, ideansa ja päättäväisyytensä 
saivat järjestäjät jatkamaan hänen pois-
menonsa jälkeenkin. 
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TUTKIJALAUTAKUNTA

1970-luvun jälkipuoliskolla ilmapiiri alkoi 
laantua seuraavan vuosikymmenen kon-
fliktiin. Siviilipalveluksen kasvavaan suo-
sioon reagoitiin niin, että ATL alkoi hylätä 
siviilipalvelusanomuksia. Hylättyjen ano-
musten osuus kokonaismäärästä kasvoi 
nopeasti 4,1 prosentista (1979) 16,2 pro-
senttiin (1983) ja vakiintui sen tienoille. 

Hylätyt siviilipalvelukseen anoneet mää-
rättiin armeijaan yleensä aseettomaan 
palvelukseen, ja kieltäytymisestä seura-
si yhdeksän kuukauden vankeustuomio. 
Tilannetta helpottivat vain vähän oikeus-
ministeriön oikaisut.

Siviilipalvelukseen anominen muuttui 
entistä vaivalloisemmaksi: sen lisäksi piti 
kestää kaksinkertainen mielivaltainen 
kuulustelu, käsittely venyi hyvin pitkäk-
si ja riski joutua aseistakieltäytyjän mai-
neella armeijaan oli olemassa. Muuta-
man kerran kieltäytyminen ATL:n päätök-
sestä johti laajaan julkiseen konfliktiin. 

Kun kontiolahtelainen Paavo Muhonen 
astui vuonna 1980 Naarajärvelle kärsi-
mään 11 kuukauden vankeustuomio-
taan, asiasta vedottiin Amnesty Interna-
tionaliin ja YK:n ihmisoikeuskomiteaan. 
Muhosen tapaus laukesi presidentin ar-
mahtamiseen, kun vankeutta oli kestänyt 
melkein kymmenen kuukautta.

Siviilipalvelusmiesliitto alkoi vaatia yhä 
ponnekkaammin, että Asevelvollisten 
tutkijalautakunta on lakkautettava epä-
pätevänä ja koko monimutkainen kuu-
lustelujärjestelmä poistettava. Sotilaspii-
rien ja ATL:n kuulustelut olivat yleensä 
epäasiallisia: siviilipalvelukseen hakevan 
perhesuhteita tongittiin ja hänelle tehtiin 
merkillisiä kysymyksiä (”Mitä tekisitte jos 
marsilaiset hyökkäisivät Maahan?”). 

MIELIPIDEVANKEUDESTA 
NÄLKÄLAKKOON

Konflikti nousi suureen julkisuuteen hel-
sinkiläisen valtiotieteen lisensiaatin Pert-
ti Haaparannan tapauksen yhteydes-
sä. Hän astui vankeuteen tammikuussa 
1984 suuren mielenosoittajajoukon seu-
raamana ja helmikuussa Amnesty Inter-
national määritteli hänet mielipidevan-
giksi. Maaliskuussa ATL hyväksyi Haapa-
rannan ”uusitun” kirjallisen vakaumuk-
sen (sana ”tolstoilainen” oli vaihdettu 
sanaan ”gandhilainen”), ja presidentti 
armahti hänet.

Haaparannan tapaus teki ATL:stä ylei-
sesti naurunalaisen. Puolustusministeriö 
reagoi asettamalla työryhmän laatimaan 
siviilipalveluslakia, jonka eduskunta hy-
väksyi vuonna 1985. Uusi vuoden 1991 
loppuun voimassa ollut väliaikainen laki 
astui voimaan vuoden 1987 alussa. Laki 
lakkautti kuulustelumenettelyn, ja niin si-
viilipalvelusanomusten mielivaltaiset hyl-
käämiset loppuivat. 

Lain voimaanastumista odottaessa mie-
livaltaisuuksia tehtiin entiseen tahtiin. 
Niiden saama julkisuus huipentui helmi-
kuussa 1986 jyväskyläläisen matemaa-
tikko Lassi Kuritun ja tamperelaisen so-
siaalityöntekijä Esa Yrityksen tapauksiin. 
Kumpikin ATL:n hylkäämä kannettiin po-
liisivoimin kotoaan Hämeen lääninvanki-
laan, ja kumpikin aloitti välittömästi van-
gitsemisensa jälkeen nälkälakon uhaten 
paastota, kunnes vapaus tai kuolema 
koittaa. Valtavaa julkisuutta säesti taas-
kin Amnesty International. 

Lassi Kurittu ennätti paastota 17 vuoro-
kautta, ennen kuin hän sai presidentin 
armahduksen ja kotiutuksen. Esa Yritys 
selvisi vielä nopeammin. Nämä 1980-lu-
vun moninaiset julkiset vangitsemistapa-

ukset herättivät yleisen mielipiteen voi-
makkaan myötätunnon. Aseistakieltäyty-
jien haukkuminen maanpettureiksi alkoi 
käydä vanhanaikaiseksi.

MILITARISOINTI

Toinen 1980-luvun siviilipalveluskonflikti 
koski siviilipalveluksen sisältöä. Puolus-
tusministeriö esitti oman näkemyksensä 
tammikuussa 1980, kun valtakunnanso-
vittelija Keijo Liinamaan johtama työryh-
mä sai valmiiksi mietintönsä Selvitys si-
viilipalvelusjärjestelyistä. 

Liinamaan työryhmä otti lähtökohdak-
seen hallitusmuodon viidennen pykälän 
(kansalaisen yhdenvertaisuus lain edes-
sä) ja 75. pykälän (yleinen maanpuolus-
tusvelvollisuus) sekä asevelvollisuuslain 
1. pykälän (Jokaisen Suomen miehen 
asevelvollisuus). Se tulkitsi näitä lakeja 
seuraavasti:

Siviilipalvelus on osa maanpuolustus-
velvollisuuden täyttämistä. Siksi sen 
tavoitteet tulisi määritellä maanpuo-
lustukselle hyväksyttyjen päämäärien 
ja asevelvollisuuslainsäädännön tavot-
teiden pohjalta. (…) Mikäli siviilipalve-
lusmieskoulutus loisi tehokkaan valmi-
uden kriisitilanteissa välttämättömiin 
tehtäviin, voitaisiin maanpuolustuksen 
eri toimialojen henkilöstötarpeet tyy-
dyttää ohjaamalla muun muassa sivii-
lipalvelusmiehiä tehtäviin, jotka muu-
toin sitoisivat aseelliseen palvelukseen 
koulutettua henkilöstöä.1

”Uudentyyppistä 
totaalikieltäytymistä  

ilmeni uuden lain 
säätämisen jälkeen.”

ANTIMILITARISTI JULKAISEE HISTORIASARJAN NELJÄNNEN JA VIIMEISEN OSAN. 
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Työryhmä ehdotti muun muassa, että si-
viilipalvelusmiehet toimisivat pääasias-
sa väestönsuojelun ja pelastuspalvelun 
alalla, jolloin ”valtakunnan kattava val-
miushenkilöstö... tukisi kokonaismaan-
puolustusta”. Palvelukseenastumiset oli-
sivat varusmiesten tapaan kolme kertaa 
vuodessa, kun ne olivat tähän asti riippu-
neet siviilipalvelusmiehen ja palveluspai-
kan tarpeista. Työryhmä pyrki rinnasta-
maan siviilipalvelusmiehet varusmiehiin 
kurinpidon, vapaa-ajan, sananvapauden 
jne. suhteen.1

Liinanmaan työryhmän mietintö herätti 
kohua. Puolustusministeriö katsoi, että 
se toteuttaisi tasa-arvon siviilipalveluk-
sen ja varusmiespalveluksen välillä. Sivii-
lipalvelusmiesliitto julisti, että mietinnös-
sä vaaditaan siviilipalveluksen militarisoi-
mista ja että sen toteuttaminen täyttäisi 
Suomen vankilat totaalikieltäytyjillä.

SIVIILIPALVELUS 
RAUHANPALVELUKSEKSI

Neljä rauhanjärjestöä – Rauhanliitto, Sa-
dankomitea, Siviilipalvelusmiesliitto ja 
Sodanvastustajat – kokosi työryhmän 
laatimaan vastinetta Liinamaan työryh-
män mietinnölle. Työryhmän työ jätet-
tiin huhtikuussa 1980 työvoimaministeri 
Arvo Aallolle. 

Työryhmä katsoi, että hallitusmuodon 
asettama maanpuolustusvelvollisuus voi 
toteutua juridisesti pätevällä tavalla sivii-
lipalveluksessa ilman että sitä tarvitsee 
kytkeä maanpuolustujärjestelyihin. Työ-
ryhmä esitti myös näkemyksensä siviili-
palveluksen sisällöstä:

• Siviilipalveluksen tuleekin edistää po-
sitiivista, rakentavaa rauhantilaa. Siviili-
palvelus ei ole sotaan valmistautumista, 
vaan rauhanrakenteiden valmistamista.

• (…) Siviilipalvelusmiehille voitaisiin an-
taa tehtäviin perehdyttävää koulutusta 
ja maailmankatsomuksellista opetusta 
rauhankasvatuksen puitteissa.

• (…) Myös yleishyödylliset järjestöt tu-
lee sisällyttää siviilipalveluspaikkoihin. 
Erityisesti nuorisojärjestöt tulee huo-
mioida.

• (…) Luonnollinen vaatimus on, että si-
viilipalvelusmiehiä on voitava käyttää 
myös kehitysmaapalvelussa.2

Näin oli muodostunut kaksi linjaa siviili-
palveluksen sisällön kehittämiselle: puo-
lustusministeriö vaati sen kytkemistä ko-
konaismaanpuolustukseen, rauhanjär-
jestöt sen muuttamista ”rauhanpalveluk-
seksi”. Käytännössä siviilipalvelusmiehiä 

toimi 1980-luvulla sekä ”kokonaismaan-
puolustusta tukevissa” että ”positiivista 
rauhantilaa edistävissä” tehtävissä (ääri-
päinä esimerkiksi Lohjan väestönsuoje-
lukoulu ja Tampereen rauhan- ja konflik-
tintutkimuslaitos).

Reaalisen siviilipalveluksen ”kehittämi-
sen” linjan lienee osuvimmin ilmaissut 
kenraali Aimo Pajunen, joka piti siviili-
palvelusta ”työvoiman hankintakeino-
na” julkiselle sektorille.3

SIVIILIPALVELUSOPISTO?

Myös työvoimaministeriö asetti oman 
työryhmänsä selvittämään siviilipalveluk-
sen sisältöä. Työryhmää johti Vankein-
hoitolaitoksen ylijohtaja K.J. Lång, ja se 
jätti mietintönsä huhtikuussa 1981. 

Työryhmä ehdotti siviilipalveluspaikko-
jen avaamista joissakin yleishyödyllisis-
sä järjestöissä kuten SPR:ssä, kriminaa-
lihuoltoyhdistyksessä ja Näkövammais-
ten keskusliitossa. Se olisi kelpuuttanut 
myös seurakunnat siviilipalveluspaikoik-
si. Siviilipalveluksen suorittamista ke-
hitysyhteistyössä ulkomailla ei pidetty 
mahdollisena. 

Siviilipalvelusmiesten koulutus ehdotet-
tiin keskitettäväksi erityiseen siviilipalve-

Joutaa laki vessaan! HySi esittää kantansa Lex Pihlajamäkeen 31.1.1985 Senaatintorilla Helsingissä
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lusopistoon. Koulutukseen astuttaisiin 
kymmenessä erässä vuoden aikana. Sii-
nä olisi kuukauden koulutusjakso, joka 
sisältäisi mm. yhteiskuntatietoa, turval-
lisuuspolitiikkaa, ihmisoikeuksia ja ensi-
apua. Osalle siviilipalvelusmiehistä an-
nettaisiin vielä kuukauden jatkokoulu-
tus palveluslaitoksensa tehtävien hoita-
misessa.

Långin työryhmän esitys sai ristiriitaisen 
vastaanoton. Siviilipalvelusmiesliitto piti 
siti myönteisenä, joskin arvosteli rauhan-
työn näkökulman puutetta. Ilkka-lehden 
pakinoitsija Aaretti piti työryhmän mie-
tintöä ”kommunistiemme suunnitelma-
na koko järjestelmän soluttamiseksi”.4 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 
Liinamaan työryhmän esitys arvioitiin jär-
keväksi ja toteuttamiskelpoiseksi ja Lån-
gin työryhmän esitys ”varusmiesikäisten 
maanitteluksi siviilipalvelukseen”.5

LEX PIHLAJAMÄKI

Veikko Pihlajamäen kaudella (1983-87) 
puolustusministeriö ryhtyi voimalliseen 
PR-työhön Liinamaan työryhmän suun-
nitelmien toteuttamiseksi. Sanat ”väes-
tönsuojelu” ja ”kokonaismaanpuolus-
tus” siistittiin pois puolustusministeriön 
puheista, jotta omantunnonarkoja sosi-
aalidemokraattisia kansanedustajia rau-
hoitettaisiin. Niinpä vuonna 1985 sää-
dettyyn siviilipalveluslakiin (”Lex Pihlaja-
mäkeen”) tuli seuraava määritelmä sivii-
lipalveluksen sisällöstä:

”Siviilipalvelus käsittää asianomaisten 
ministeriöiden johdolla ja valvonnas-
sa annettavan lähinnä pelastushallinnon 
ensiapualaan liittyvän koulutuksen sekä 
siihen liittyvän käytännön harjoittelun ja 
työskentelyn...” 6

Pelastushallinnon alalla (väestönsuojelu 
sekä palo- ja pelastustoiminta) Lex Pih-
lajamäki otti Liinamaan työryhmää myö-
täilevän kannan.

Suuntausta vahvistivat joulukuussa 1986 
valmistuneet työvoimaministeriön py-
syväismääräykset, joissa Kyösti Pouta-
nen mm. poisti siviilipalvelusmiehiltä oi-
keuden 40 tunnin työviikkoon ja velvoit-
ti palveluslaitoksen suorittamaan tarkas-
tuksia siviilipalvelusmiehen majoitusti-
loissa. Vuosien 1985-86 hallinnollisis-
sa pyrkimyksissä oli suuntauksena sivii-
lipalveluksen muokkaaminen enemmän 
aseetonta varusmiespalvelusta muistut-
tavaksi.

Lex Pihlajamäen 11. pykälän 2. moment-
ti ei toteutunut ainakaan lain ensimmäi-

sinä voimassaolovuosina. Se olisi mah-
dollistanut siviilipalvelusmiesten sijoit-
tamisen vaikkapa kurinalaisiin olosuhtei-
siin erityisille väestönsuojelukasarmeil-
le (kauhukuva, jota Siviilipalvelusmiesliit-
to maalasi), mutta käytännössä siviilipal-
velusmiehet työskentelivät edelleen val-
taosin terveys-, sosiaali- ja koulutushal-
linnon alalla. Sosiaalihallinnon alalla pal-
velevat eivät huomanneet joutuneensa 
erityiselle ”ensiapualalle”, mitä se sitten 
lieneekään.

Vuonna 1988 siviilipalvelusmiesten 
osuudet hallinnonaloittain olivat oikeus-
ministeriö/vankeinhoidon koulutuskes-
kus 7.3, sisäministeriö/pelastushallinnon 
koulutuskeskus 2.5, opetusministeriö/
kouluhallitus 14.8, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö/lääkintähallitus 44.0 ja stm/sosi-
aalihallitus 24.8 prosenttia. Työvoimami-
nisteriö (1.6.1989 alkaen työministeriö) 
sijoitti miehistä suoraan 6.5 prosenttia.

Uusi laki ei myöskään mahdollistanut si-
viilipalvelusta valtion, kuntien ja yliopis-
tollisten keskussairaaloiden ulkopuolel-
la, mutta paineet sellaiseen kasvoivat. 
Kansanopistot, joissa pääosa siviilipal-
veluskoulutuksesta tapahtui, vaativat oi-
keutta ottaa siviilipalvelusmiehiä palve-
lukseensa.

Vastaavan vaatimuksen esitti syyskuussa 
1987 sata kansalaisjärjestöä Kehitysyh-
teistyön palvelukeskuksen Kepan kautta. 
Vuonna 1988 saatiinkin ”pää auki”, kun 

Kepaan sijoitettiin ulkoministeriön pyyn-
nöstä siviilipalvelusmiehiä.

RESERVI

Kolmas konfliktialue oli reservistä kiel-
täytyminen. Reservistä kieltäytyjien mää-
rät alkoivat kasvaa 1980-luvulla. Kun 
ATL käsitteli vuosina 1975-80 keskimää-
rin alle sata kertausharjoituksista kieltäy-
tyneiden tekemää ilmoitusta vuodes-
sa, niitä oli esimerkiksi vuosina 1983-85 
vuosittain 270-285 kappaletta. Samal-
la ATL alkoi ”hylätä” kieltäytymisilmoi-
tuksia.

Vuosina 1983-85 noin 52 prosenttia ker-
tausharjoituksista kieltäytyneistä ”mää-
rättiin” aseettomaan tai aseelliseen pal-
velukseen. Kieltäytyjälle itselleen ”hyl-
kääminen” ei merkinnyt mitään, hän ei 
saanut kutsua mihinkään kertausharjoi-
tuksiin. 

Hankalampi tapaus olivat ns. ennak-
kokieltäytyjät, jotka kieltäytyivät reser-
vistä vaikka eivät olleet saaneet kut-
sua kertausharjoituksiin. Heidän kieltäy-
tymisilmoituksensa jäivät sotilashallin-
toon menemättä eteenpäin ATL:aan, ei-
vätkä he näkyneet missään tilastoissa. 
Pääesikunta ja ATL suhtautuivat reser-
vistä kieltäytyjiin selvästi toisella taval-
la kuin siviilipalvelusmiehiin: reservistä 
kieltäytyjä”ongelmaa” pyrittiin hyssytte-
lemään ja painamaan piiloon tilastoilla, 
konflikteja vältettiin huolellisesti.

”Ongelma” nousi pintaan vuonna 1984, 
kun reservistä kieltäytyjät muodostivat 
oman liikkeensä, Sotareservistä rauhan-
rakentajiksi (SoRa). Sen näkyvin hahmo 

Suomen Siviilipalvelusmiesliiton syysliittokokous Tampereella 8.11.1980 
Kuva: Matti Mäkelä

”Siviilipalvelusmiesliitto uhkasi 
täyttää Suomen vankilat Lex 
Pihlajamäen vastustajilla.”
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oli helsinkiläinen res. korpraali Aulis Leh-
to. SoRa aloitti kunnianhimoisen ja voi-
maperäisen tiedotuskampanjan reservis-
tä kieltäytymisen mahdollisuudesta. 

Kampanjan tausta-ajatus oli, että maas-
sa on runsaasti potentiaalisia kieltäytyjiä. 
Liike vaati myös, että ennakkokieltäyty-
jät otetaan huomioon tilastoissa, ts. että 
heidän ilmoituksensa käsitellään. So-
Ran aktiivisin vaihe kesti vain pari vuotta, 
mutta työn tulokset näkyivät: reservistä 
kieltäytyminen alkoi tulla yleisesti tunne-
tuksi mahdollisuudeksi. 

Kieltäytyjäluvut alkoivat kasvaa: vuonna 
1986 ATL käsitteli 313 kieltäytymisilmoi-
tusta, joista 66 prosenttia ”hylättyjä”. 
Vuonna 1987 kertausharjoituksista kiel-
täytyi 713 miestä ja vuonna 1988 perä-
ti 807. Näin reservinkieltäytyjistä oli tul-
lut suurin aseistakieltäytyjäryhmä Suo-
messa.

Lex Pihlajamäen voimaanastuminen 
vuonna 1987 merkitsi monia muutoksia 
reservistä kieltäytymisessä. Kuulustelu-
menettely jäi pois, ja reservistä kieltäy-
dytään nyt siviilipalvelushakemuksella. 
Ennakkokieltäytyjät alettiin tilastoida. Il-
moituksia ei enää ”hylätty”, ts. kieltäyty-
jiä ei ”määrätty” aseettomaan tai aseelli-
seen armeijapalvelukseen vaan jokainen 
hakemus hyväksyttiin automaattisesti. 

Vuoden 1987 aikana 200 kieltäytyjää sai 
kutsun kertausharjoituksia korvaavaan si-
viilipalvelukseen. ”Korvaavat kertaushar-
joitukset” järjestettiin ympäristö- ja pe-
lastushallinnon alalta.

Vuosittain korvaavissa kertausharjoituk-
sissa kurssitettiin 90-150 miestä. Sivii-
lipalvelusasiain neuvottelukunta esit-
tisäännöllisesti määrään lisäämistä. 
Tämä vastasi sotilasviranomaisten pyrki-
mystä kehittää korvaavasta palvelukses-
ta tehokas pidäke kertausharjoituksista 
kieltäytyneille. Luonnokseen siviilipalve-
lusasetukseksi vuonna 1985 puolustus-
ministeriö esitti, että työvoimaministeriö 
velvoitettaisiin antamaan määräys kerta-
usharjoituksista kieltäytyneen ”kutsumi-
seksi viipymättä kertausharjoituksia kor-
vaavaan palvelukseen”. 

Hyväksytyssä muodossaan asetus oli 
kuitenkin lievempi eikä pakottanut työ-
ministeriötä kutsumaan korvaavaan pal-
veluun välttämättä kaikkia reservin kiel-
täytyjiä. Pyrkimykset korvaavan palvelun 
miesmäärän kasvattamiseen kilpistyivät 
lähinnä valtiontaloudellisiin syihin.

JEHOVAT

Jehovan todistajista tuli yksi konflikti-
alue, joskaan he itse eivät osallistuneet 
konfliktiin. Vuonna 1984 Kettil Bruun 
perusti rahaston ”Jehovan todistajat 
pois vankiloista”. Rahasto julkaisi pam-
fletin ”Uskonnonvapaus ja asevelvolli-
suus”, jossa esitettiin kolme ratkaisu-
vaihtoehtoa Jehovan todistajien 9 kuu-
kauden vankeustuomioiden lopettami-

seksi: jatkuvien lykkäysten myöntäminen 
30 vuoden ikään asti, palveluskelpoisuu-
den alentaminen ja Jehovan todistaji-
en jäsenten vapauttaminen asevelvolli-
suudesta erityisellä lailla.7 Ongelma tuli 
taas julkisuuteen 1960-luvun jälkeen.

Lex Pihlajamäen yhteydessä eduskunta 
sitten hyväksyi erillisen lain, jolla Jeho-
van todistajat -nimisen uskonnollisen yh-
teisön jäsenet saivat kutsunnoissa kolme 
kertaa kolmen vuoden lykkäyksen. Jos 
henkilö oli yhteisön jäsen vielä 28-vuo-
tiaanakin, hänet vapautettiin asevelvolli-
suudesta. Laki säädettiin tavallisessa, ei 
perustuslain säätämisjärjestyksessä. Siir-
tymäaikana 1985-87 lain säätämisestä 
sen voimaanastumiseen Jehovan todis-
tajat saivat lykkäystä.

Jehovan todistajat olivat ehdottomia to-
taalikieltäytyjiä: he kieltäytyivät kaikis-
ta asevelvollisuuden suorittamisen muo-
doista, siviilipalvelus mukaanlukien. Eh-
dotonta totaalikieltäytymistä on esiinty-
nyt myös teosofisessa liikkeessä. Ei-us-
konnolliset totaalikieltäytyjät ovat Suo-
messa olleet perinteisesti suostuvaisia 
siviilipalvelukseen – vuoteen 1987 asti 
ongelma oli se, että monia ei hyväksyt-
ty sinne.

TOTAALIT

Uutta ilmettä totaalikieltäytymiseen toi 
’Kampanja asevelvollisuus pois’, jon-
ka turkulainen Heikki Nurminen toi Suo-
meen vuonna 1984. KAP:n esikuvana oli 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimiva 
Kampanjen mot vernplikten, jonka ideo-
logiaan kuuluu ehdoton totaalikieltäyty-
minen ja ’ikkevold’, väkivallaton kansa-
laistottelemattomuus. 

Ikkevold on ilmennyt Skandinaviassa esi-
merkiksi kutsuntaboikotteina ja sotilas-
alueiden väkivallattomina valtauksina. 
Suomessa KAP:n toiminta sai melko vä-
häistä suosiota.

Uudentyyppistä totaalikieltäytymistä il-
meni uuden lain säätämisen jälkeen: 
kieltäytymistä siviilipalveluksesta vasta-
lauseena Lex Pihlajamäelle. Yleensä kiel-
täytymisperusteena oli ”militarisoimis-
pykälä”, uuden lain 11. pykälän 2. mo-
mentti. 

Ensimmäinen tapaus tällaisesta ehdolli-
sesta totaalikieltäytymisestä oli jyväsky-
läläinen Jyrki Heimonen, joka keskeytti 
siviilipalveluksensa kesällä 1985 protes-
tiksi Lex Pihlajamäen säätämiselle.

Vuoden 1987 alusta lähtien uusia tapa-
uksia ilmaantui kymmenittäin. Tuomio-

Esa Yritys kerää Tampereen Keskustorilla nimiä vangittujen  
aseistakieltäytyjien vapauttamiseksi 12.2.1986 Kuva: Harri Helin

”Siviilipalvelukseen  
anominen muuttui entistä 

vaivalloisemmaksi.”
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istuimet ottivat niihin ankaran kannan: 
totaalikieltäytymisestä seuraava tuomio 
nousi vuonna 1987 entisestä yhdeksäs-
tä kuukaudesta 12 kuukauteen. Vuon-
na 1988 alioikeuksissa tehtiin jo 14 kuu-
kauden ennätys. Hovioikeudet kuitenkin 
alensivat tuomioita ja ne vakiintuivat 12 
kuukauteen. Joka tapauksessa linja ko-
veni selvästi.

Toinen versio ehdollisesta totaalikieltäy-
tymisestä on ns. osittaiskieltäytyminen, 
esimerkiksi kieltäytyminen palvelemasta 
siviilipalveluksessa enempää kuin 8 kuu-
kautta. Ensimmäiset osittaiskieltäytymis-
tapaukset sattuivat vuonna 1987, ja ne 
tehtiin protestiksi 16 kuukauden palve-
lusajalle. 

Uusi protestikieltäytymisen muoto oli 
13 vuorokauden kieltäytyminen palve-
luksen lopulla. Siviilipalvelulain ja rikos-
lain ristiriidan vuoksi tämän tehneet kyl-
läkin tuomittiin siviilipalveluksen välttä-
misestä, mutta tuomiota ei voitu panna 
täytäntöön, koska se olisi jäänyt rikoslain 
säätämän 14 vuorokauden minimin alle.

Ehdollinen totaalikieltäytyminen eroaa 
ehdottomasta siten, että ”ehdollisessa” 

ei tuomita siviilipalvelusta periaatteelli-
sesti, ainoastaan sen käytännön toteu-
tus. Käytännössä eri totaalikieltäytymis-
muotojen välinen raja on melko liukuva. 
Yksittäisten kieltäytyjien vähyys on vai-
kuttanut siihen, että totaalikieltäytyjien 
”oma” järjestö ei osoittautunut elinvoi-
maiseksi.

Korvaavien kertausharjoitusten myötä il-
menivät myös ensimmäiset totaaliset re-
servistä kieltäytyneet. Tuomiot olivat 16-
22 vuorokautta vankeutta. Hovioikeudet 
ryhtyivät muuntamaan tuomioita sakoik-
si samaan tapaan kuin armeijan kertaus-
harjoitukset laiminlyöneiden suhteen on 
tapana menetellä.

VÄLIAIKAINEN LAKI

Aseistakieltäytyjäliikkeen voimistuminen 
ja sen nostattamat ristiriitaisuudet joh-
tivat siis vuonna 1985 lakiin ”aseetto-
masta palveluksesta ja siviilipalvelukses-
ta annetun lain väliaikaisesta muuttami-
sesta” 6.

Laki oli kompromissiratkaisu, jonka lä-
hinnä keskusta ja sosiaalidemokraatti-
nen puolue muotoilivat kuulematta sa-

nottavammin aseistakieltäytyjiä. Keskus-
talainen puolustusministeri Veikko Pihla-
jamäki sai toteutettua siinä kaksi keskeis-
tä tavoitettaan: siviilipalveluksen kytke-
minen väestönsuojeluun ja palo- ja pe-
lastuspalveluun sekä palveluksen piden-
tämisen 12:sta 16:een kuukauteen. 

Vastineeksi ATL lakkautettiin ja siviilipal-
velukseen hakeminen muuttui ilmoituk-
senvaraiseksi menettelyksi; lisäksi Jeho-
van todistajat vapautettiin asepalveluk-
sesta. Eduskuntakäsittelyn aikana lakiin 
lisättiin vielä 11§ 1 momentti, jossa si-
viilipalvelusmiehille taattiin, ettei heidän 
tarvitse tehdä vakaumuksensa vastaisia 
työtehtäviä.

Kun Siviilipalvelusmiesliitto oli jo etukä-
teen ilmoittanut, että se tulee tekemään 
kaikkensa lain täytäntöönpanon estä-
miseksi, laki säädettiin määräaikaiseksi. 
Viisivuotisella kokeiluajalla (1987-91) oli 
määrä katsoa, kuinka se toimisi.

Sosiaalidemokraattien käyttäytyminen 
lain säätämisen yhteydessä oli monil-
le yllätys. Kokonaismaanpuolustukseen 
kytkeminen vei itse asiassa idean koko 
siviilipalveluksesta. 16 kuukauden pal-

Matruusit tutkivat SoRa:n Siviili-lehteä Helsingissä 1985 Kuva: Pekka Salonen
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velusaika oli paluuta kolmenkymme-
nen vuoden taakse, aikaan ennen vuo-
den 1959 siviilipalveluslakia. Rivikansan-
edustajat niskuroivat jonkin verran, mut-
ta Kalevi Sorsan hallitsema puoluejohto 
vei ratkaisun äänestyksen läpi ankaralla 
puoluekurilla.

Muutaman kapinoivan demarikansan-
edustajan lisäksi vain SKDL ja vihreät 
vastustivat Lex Pihlajamäkeä. Eräs selitys 
tapahtuneelle on sosiaalidemokraattisen 
puolueen konservatisoituminen 1970-lu-
vun jälkipuoliskolta lähtien. Toinen tul-
kinta on, että siviilipalvelusmiehet uh-
rattiin ”konsensuksen alttarille” - horju-
va punamultayhteistyö tarvitsi yksimieli-
sesti toteutettuja lakeja tuekseen.

Lex Pihlajamäki oli yritys ”kaapata” sivii-
lipalvelus osaksi kokonaismaanpuolus-
tusjärjestelyjä. Samanlainen kaappaus 
oli tehty onnistuneesti 1970-luvun Ruot-
sissa, missä siviilipalvelus kytkettiin väes-
tönsuojeluun. Suomessa saattoi nähdä, 
että yritys kohtaisi kovaa vastarintaa ja 
kenties epäonnistuisi. 

SIVARILIITOSTA 
ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITOKSI

Siviilipalvelusmiesliitto alkoi radikalisoi-
tua voimakkaasti vuoden 1984 tienoil-
la. Puheenjohtajiensa Jouko Väänäsen 
(1981-86) ja Tom Lindahlin (1986-1988) 
suulla se uhkasi täyttää Suomen vanki-
lat Lex Pihlajamäen vastustajilla ja vetää 
maan pysyvästi Amnesty Internationalin 
mielipidevankilistalle. Kevääseen 1989 
mennessä AI olikin adoptoinut mielipi-
devankeina uuden siviilipalveluslain voi-
massaoloaikana jo 12 aseistakieltäytyjää.

Kärjekkäimmän ilmauksensa uuden lain 
vastustus sai keväällä 1985 valtioneuvos-
ton antaessa lakiesityksen eduskunnal-
le. Lakiesitystä vastustanut Helsingin yli-
opiston sivareiden mielenosoitus päät-
tyi valtioneuvostolle kohdistettuun jouk-
kopyllistykseen, joka herätti kohua koti- 
ja ulkomaisissa lehdistössä Turkkia myö-
ten ja toi siviilipalvelusmiehille lisänimen 
”pyllistäjät”.

Aseistakieltäytyjien kentän monipuo-
listuminen antoi toisen haasteen Siviili-
palvelusmiesliitolle. Vuoden 1987 alus-
ta nimi muuttui Aseistakieltäytyjäliitoksi, 
jolloin se ulotti toimialueensa reservis-
tä kieltäytyjiin ja totaalikieltäytyjiin (sekä 
ehdottomiin että ehdollisiin). Julkisessa 

tiedotuksessa korostettiin nimenmuu-
toksen yhteyttä liiton ”yllyttävään” kan-
taan totaalikieltäytyjiin nähden.

Nopeasti kävi selväksi, että Aseistakiel-
täytyjäliitto on legitiimi, aseistakieltäyty-
jien itsensä hyväksymä etujärjestö. Sivii-
lipalvelusmiehet ilmaisivat hyväksyntän-
sä varsin yksimielisesti yhtymällä 60-80 
prosenttisesti liiton julistamaan yhden 
päivän lakkoon. 

SIVARIT LAKOSSA

Siviilipalvelusmieslakko järjestettiin 7. 
tammikuuta 1987, ja se oli tuen ilma-
us Aseistakieltäytyjäliiton vaatimuksille 
ja vastalause Lex Pihlajamäelle. Seuraa-
va lakko jolla vaadittiin uutta ja parem-
paa siviilipalveluslakia järjestettiin touko-
kuussa 1989.

Lakon yhteydessä kävi ilmi, että kaik-
ki merkittävät puolueet kokoomukseta 
ja SMP:tä lukuunottamatta olivat enem-
män tai vähemmän virallisesti ilmoitta-
neet kannattavansa silloista huomatta-
vasti lyhyempää siviilipalvelusta. Sosiaa-
lidemokraattinen työministeri Matti Pu-
hakka esitti kesällä 1988 ministeriönsä 
virallisena kantana siviilipalveluksen ly-
hetämistä 14 kuukauteen. Yleisin vaihto-
ehto politiikkojen puheissa oli kuitenkin 
11-12 kuukautta.

Reservistä kieltäytyjät osoittivat tuken-
sa siten, että heitä liityi liittoon sadot-
tain entisten jo jäsenenä olevien lisäk-
si. SoRa yhdisti useimmat toiminton-
sa, mm. jäsenrekisterin pitämisen ja ta-
loudenhoidon, Aseistakieltäytyjäliiton 
kanssa. Totaalikieltäytyjät olivat jo pe-
rinteisesti kääntyneet liiton lakimiehen 
puoleen ongelmissaan ja lukeneet lii-
ton julkaisemaa opasta ’Pasifistin vanki-
lavihko’.

Liiton keskeisimmät tavoitteet siviilipal-
veluksen kehittämiseksi olivat: kytken-
nän purkaminen väestönsuojeluun; pal-
velusajan lyhetäminen varusmiespalve-
luksen pituiseksi eli kahdeksaan kuukau-
teen; palveluksen mahdollistaminen va-
paaehtoisissa kansalaisjärjestöissä; pal-
veluksen mahdollistaminen kehitysmaa-
joukoissa kolmannessa maailmassa ja 
yleensäkin ulkomailla. 

Muutosvaatimuksissa korostui siis pyrki-
mys tehdä siviilipalveluksesta positiivista 
rauhaa voimistava ”rauhanpalvelusta”. 
Siviilipalveluksen kehittämiselle asetet-
tiin yksinkertainen aikataulu: mahdolli-
simman pian, kuitenkin viimeistään vuo-
den 1991 loppuun mennessä, jolloin Lex 
Pihlajamäen voimassaoloaika päättyi.

RADIKAALI JÄRJESTÖ

Asevelvollisuuden kumoamiseen pyrkivä 
elementti korostui sitä mukaan kun to-
taalikieltäytyminen yleistyi. Liitto suhtau-
tuu hyväksyvästi totaalikieltäytymiseen 
ja kieltäytymiseen korvaavista kertaus-
harjoituksista. Liitto tuki ehdotuksia ase-
velvollisuusjärjestelmän osittaisesta pur-
kamisesta esimerkiksi ”Tanskan malliin”, 
jolloin 60 prosenttia kutsuntaikäisistä va-
pautettiin kaikesta palveluksesta.

Aseistakieltäytyjäliitto osoittautui siis toi-
mivaksi aseistakieltäytyjien kattojärjes-
töksi huolimatta siitä, että siinä on varsin 
ristiriitaisia elementtejä. Se pitää sisäl-
lään ”maltillisia” siviilipalveluksen kehit-
tämiseen pyrkiviä ja ”radikaaleja” koko 
asevelvollisuuden kumoamiseen pyrki-
viä suuntauksia. Se on nuorisojärjestö, 
mutta sen piiriin alkoi tulla runsaasti kes-
ki-ikäisiä reservistä kieltäytyjiä. 

Puoluepoliittinen sitoutumattomuus ta-
kasi sen, että hallituksesta saattoi löy-
tyä esim. sosiaalidemokraatteja, kom-
munisteja tai kokoomuslaisia. Se on val-
tioapua nauttiva järjestö, jonka keskei-
nen toimintamuoto on kansalaistottele-
mattomuus.

Liiton radikalisoituminen on johtanut sen 
arvostuksen kasvuun sekä aseistakieltäy-
tyjien piirissä että tämän piirin ulkopuo-
lella.

JUHA TUOMIKOSKI
 

Teksti on julkaistu alun perin kirjassa 
Aseistakieltäytyjän maailma (1989). 

Antimilitaristin toimitus on muokannut 
tekstin aikamuotoja sekä lisännyt 

väliotsikoita ja kappalejakoja artikkelin 
luettavuuden parantamiseksi.

1 Selvitys siviilipalvelusjärjestelyistä, 
1980

2 Siviilipalvelus – myönteinen 
vaihtoehto. Vaasa 1981

3 Helsingin Sanomat 26.1.1980
4  lkka 24.4.1981
5 Helsingin Sanomat 16.4.1981
6 Laki aseettomasta palveluksesta 

ja siviilipalveluksesta 
annetun lain väliaikaisesta 
muuttamisesta 647/85

7 Hautavirta, Jukka: 
Uskonnonvapaus ja 
asevelvollisuus. Tapaus Jehovan 
todistajat. Jehovan todistajat pois 
vankiloista -rahasto. Vaasa 1984.

”Siviilipalveluksen  
tuleekin edistää positiivista, 

rakentavaa rauhantilaa.”



siirretään kahden hengen selliin, jossa 
on tilaa kuusi neliötä, pöytä ja kaksi la-
veria.

Hän saa henkilökohtaiset varusteet vaik-
ka kieltäytyy kuittaamasta niitä. Vangin-
puku on pakko laittaa päälle. Yöaika al-
kaa kello 16. Hänellä on mahdollisuus 
kirjeenvaihtoon, mutta ei puhelinyhte-
yksiin. Hän saa oleskella ajoittain sellin 
ulkopuolisella käytävällä ja käydä aamu-
lenkillä. Hän saa tehdä työkseen ongen-
vapoja a 30p. Lassi kieltäytyy. Hän ei viit-
si lukea mukanaan tuomia matematiikan 
kirjoja. Lassi tilaa vankilaan lehden - kah-
deksi kuukaudeksi. Lyhyemmäksi ajaksi 
se ei onnistu. 

Lauantaina ja sunnuntaina 8. ja 9.2. (nel-
jäs ja viides nälkäpäivä) on mahdollisuus 
ottaa vieraita vastaan klo 11-15. Vieraat 
tulevat sisään tasatunnein, vain yksi vie-
ras vankia kohti päivässä. Vierailuaika on 
45 minuuttia. Vangille saa tuoda kirjoja 
ja leikkokukkia ja rahaa. Lassi saa vieraan 
kumpanakin päivänä. Toisella kerral-
la vaimo ja kaksi lasta lasketaan yhdek-
si vieraaksi. Vierailijoiden mukaan Lassi 
on hyvässä kunnossa ja pirteä. Nälkä ei 
vaivaa, ei myöskään päänsärky, joka on 
tavallista paaston tässä vaiheessa. Las-
si aikoo jatkaa lakkoaan. Hän lepää pal-
jon säästääkseen voimiaan. (Asiantunti-
jan mukaan tämä on virhe: jostakin syys-
tä pitäisi nimenomaan liikkua.)

Perjantaina 21.2. Kurittu armahdetaan. 
Hän on laihtunut alun toistakymmentä 
kiloa... 

Tiistaina 4.2. klo 16 Lassi Kuritun ovel-
le ilmestyy kaksi siviiliasuista poliisia. 
Nämä vaativat Lassia lähtemään mu-
kaansa. Lassi pyytää lupaa hakea ensin 
lapsensa päivähoidosta. Poliisit ilmoit-
tavat tulevansa uudelleen viideltä. Las-
si hakee lapsen ja soittaa paikalle kaksi 
tuttavaansa.

Vaimokin saapuu kotiin. Poliisit tulevat 
uudelleen viiden jälkeen. Lassi kieltäytyy 
kävelemästä autoon. Poliisit pyytävät li-
sävoimia hänen kantamiseensa. Puolen 
tunnin päästä lisävoimat saapuvat. Lassi 
kannetaan autoon ja kuljetetaan Jyväs-
kylän poliisivankilaan. 

Keskiviikkona 5.2. (ensimmäinen nälkä-
päivä) poliisivankilassa eli suomeksi put-
kassa poliisit kieltäytyvät antamasta Las-
sille muistiinpanovälineitä vedoten sii-
hen, että ”seinätöherryksiä ei jaksa pes-
tä pois”. Vasta YLEn alueuutisten toimit-
tajan käynti saa poliisit säikähtämään: tä-
män jälkeen Lassin toivomukset täyte-
tään. Vaimo käy katsomassa Lassia.

Torstaina 6.2. (toinen nälkäpäivä) aamu-
päivällä Lassi kuljetetaan Hämeen lää-
ninvankilaan.

Siellä kysytään ensimmäiseksi henkilö-
tietoja. Lassi vastaa: ”Jollette tiedä kuka 
minä olen, päästäkää pois.” Hänet sul-
jetaan kahden neliön eristysselliin, jossa 
on makkipytty ja liian kapea laveri. Pa-
rin tunnin päästä hänet päästetään siel-
tä pois ja kysytään uudelleen henkilötie-
toja. Lassi kieltäytyy vastaamasta. Hänet 

SIVARI 1/1986
Lue koko lehti osoiteessa:  
http://akl-web.fi/sivari_totaali/1986/1
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Kevääseen asti: 
Totaalikampanja 
Totaalikieltäytyjä Henri Sulkun ja 
kaikkien mielipidevankien vapautta-
mista vaativa kampanja jatkuu ensi 
vuoden kevääseen. Voit allekirjoittaa 
vaatimuksen Sulkun vapauttamiseksi 
War Resisters’ Internationalin sivuilla:

www.wri-irg.org/node/23741 
Seuraa myös blogia:  
www.totaaliblogi.org 
#HenriVapaaksi! 

Helmikuussa 
REA Helsinki  
Helsingin Ruokaa ei aseita-ryhmä palai-
lee talvilomalta. Lisätietoja päivitetään 
ryhmän Facebook-sivuille: www.face-
book.com/reahki sekä AKL:n sivuille.

25.2.-8.3.
Lähde blokkaamaan  
ydinasetehdasta Englantiin! 
Britannia suunnittelee vanhenevan Tri-
dent-ydinsukelluslaivastonsa uudistamis-
ta ja päätös asiasta on tarkoitus tehdä 
ensi vuonna. Mikäli myönteinen päätös 
tehdään, Britannia sitoutuu ydinaseva-
rusteluun vuosikymmeniksi eteenpäin.

Osallistu kampanjaan uutta ydinase-
ohjelmaa vastaan - tule blokkaamaan 
Burghfieldin ydinaselaitosta 2.3.! 
Readingin kaupungin lähellä Etelä-
Englannissa sijaitsevassa Burghfiel-
dissä valmistetaan, huolletaan ja 
ylläpidetään Britannian ydinaseet.

Aseistakieltäytyjäliitto järjestää tapahtu-
maan matkan Suomesta. Matkan hinta 
(sisältää bussimatkat lauttalippuineen 
sekä majoituksen matkan aikana) on 
AKL:n jäsenille 175 €, muille 195 €. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot  
AKL:n toimistosta: puh. 040-8362786. 
sähköposti toimisto@akl-web.fi

28.3. 
Aseistakieltäytyjäliiton  
tukikeikka 
Punkkia Rauhanasemalla (Veturitori 3, 
Helsinki). Lisätietoja päivitetään mm. 
AKL:n verkkosivuille ja Facebookiin.

Kesäkuussa
Toimintaa Pohjois-Karjalassa 
Aseistakieltäytyjäliitto järjestää toimin-
taa Pohjois-Karjalassa armeijan 
sotaharjoitusten aikaan kesäkuussa. 
Lisätietoja AKL:n viestintäkanavilla 
myöhemmin.

Heinäkuussa 
Ruokaa ei aseita  
-leiri Helsingissä 
Kansainvälinen Ruokaa ei aseita 
-leiri järjestetään jo 13. kerran. Leirille 
saapuvat ulkomaalaiset vapaaeh-
toiset järjestävät yhdessä suoma-
laisten osallistujien kanssa ruuanja-
kotapahtumia ympäri Helsinkiä.

HALUATKO JÄRJESTÄÄ ANTIMILITARISTISTA TOIMINTAA OMALLA 
PAIKKAKUNNALLASI? Aseistakieltäytyjäliiton toimisto neuvoo mielellään toiminnan 
järjestämisessä tai paikallisryhmän perustamisessa! OTA YHTEYTTÄ: toimisto@akl-web.fi



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.


