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"...en enää ikinä tässä tai tulevissa maailmoissa tottele ketään 
enkä mitään arvovaltaa, käskijää, hallitusta, jumalia tai enkelei-
tä, missään muussa kuin siinä, minkä myönnän oikeaksi tai par-
haaksi mahdolliseksi."

Tällaisen päätöksen teki eräs Yrjö Kallinen istuessaan vankilassa 
sisällissodan jälkeen vuonna 1918. Punakaartien aseistamista 
ja väkivaltaista vallankumousta vastustanut tunnettu rauhanaat-
teen puolestapuhuja oli tempautunut mukaan vuoden 1918 ta-
pahtumiin ja passitettu vankilaan osallistumisestaan punaisen 
Oulun hallintoon sodan aikana. 

Kallisen tavoin tuon ajan aseistakieltäytyjät ja antimilitaristit oli-
vat ahtaalla. Rauhan aikana syntyneet siteet sodan osapuolik-
si muuttuneisiin punaisten ja valkoisten järjestöihin eivät tuos-
ta vain katkenneet sen alettua. Sekä punaiset että valkoiset toi-
meenpanivat pakkovärväyksiä, ja lopulta aika moni varmasti 
taipui tottelemaan käskijöitä myös asioissa, jotka eivät olleet 
oikeita eivätkä parhaita mahdollisia. 

Jotkut olivat valmiita kieltäytymään aseista ankarien rangaistus-
ten uhallakin, ja joillain paikkakunnilla asukkaat päättivät yhdes-
sä, ettei sotaan ryhdyttäisi. Rauhanliike ja inhimillisyys eivät koke-
neet voitokkaimpia hetkiään Suomessa vuonna 1918. On kuiten-

Sisällissota 100
kin arvokasta nostaa esiin myös sisällissodan väkivaltaiselle yleis-
kuvalle vastakkaisia ilmiöitä, jottei historian tämä puoli unohtuisi.

Rauhanliikkeen kannalta helpottavaa on, että sisällissotaan ei 
yleensä Suomessa tänä päivänä liitetä samanlaisia sankarimyytte-
jä kuin jatko- ja varsinkin talvisotaan, vaan sota myönnetään ylei-
sesti pelkäksi katastrofiksi. Nyky-Suomessa ei vallitse sellaista ai-
neellista kurjuutta ja väestön kahtia jakautumista, että mitään suo-
ria rinnastuksia sadan vuoden takaiseen tilanteeseen voisi tehdä. 
Vuosi 1918 toimii kuitenkin esimerkkinä jyrkän hierarkkisen yhteis-
kunnan epävakaudesta ja siitä, miten vaaralliset seuraukset räike-
än epätasa-arvoisella politiikalla ja väkivaltaan turvautumisella voi 
olla parempaa yhteiskuntaa tavoittelevalle liikkeelle.

AKU KERVINEN 
paatoimittaja@antimilitaristi.fi

PS. Tämän lehden ollessa menossa taittovaiheeseen Helsingin 
hovioikeus on antamassaan tuomiossa linjannut, että Jehovan 
todistajien vapauttaminen asepalveluksesta ja siviilipalveluk-
sesta syrjii totaalikieltäytyjiä. Päätöksellä voi olla käänteenteke-
vä vaikutus aseistakieltäytymiselle Suomessa. Aseistakieltäyty-
jäliiton kannanotto aiheeseen löytyy seuraavalta sivulta.
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Helsingin hovioikeus jätti siviilipalveluksesta kieltäytymises-
tä syytetyn totaalikieltäytyjän rangaistukseen tuomitsemat-
ta, koska pitää tuomitsemista syrjivänä. Aseistakieltäytyjäliit-
to toteaa, että hovioikeuden 23. helmikuuta antama ratkaisu 
on käänteentekevä. Syyttäjä on ilmoittanut vievänsä tapauk-
sen korkeimpaan oikeuteen.

Vähintään useat kymmenet vapausrangaistukseen tuomitut 
totaalikieltäytyjät ovat vedonneet aikaisemminkin tuomitse-
misen syrjivyyteen verrattuna asevelvollisuuspalveluksesta 
rauhan aikana vapautettujen Jehovan todistajien kohteluun. 
Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun tuomioistuin 
on ottanut argumentin vakavasti ja antanut ratkaisunsa laajan 
harkinnan jälkeen.

ToTaalikielTäyTyjien vapausrangaisTuksisTa 
luovuTTava

"Käytännössä tämän päivän ratkaisu merkitsee sitä, ettei 
muitakaan vakaumuksellisia totaalikieltäytyjiä enää voi tuo-
mita vapausrangaistukseen. Myös tällä hetkellä tuomiotaan 
suorittavat tulee vapauttaa välittömästi ja jo annetut tuomiot 
kumota", toteaa Aseistakieltäytyjäliiton puheenjohtaja Elsa 
Tauria. Hän sai aikaisemmin helmikuussa 173 vrk:n valvon-
tarangaistustuomion Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Por-
voossa.

Suomi on saanut asiaa koskevaa kritiikkiä mm. Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeuskomitealta, joka on useaan ottee-

seen vaatinut Suomea ratkaisemaan tilanteen. Viimeksi ih-
misoikeuskomitea totesi tämän Suomen määräaikaisraportin 
käsittelyn yhteydessä vuonna 2013. Ihmisoikeuskomitea on 
vaatinut asian ratkaisemista nimen omaan laajentamalla va-
pautusmenettelyä koskemaan myös muunsisältöisen vakau-
muksen omaavia totaalikieltäytyjiä.

Aseistakieltäytyjäliitto vaatii Suomea ryhtymään välittömäs-
ti lainsäädännöllisiin muutoksiin niin, että totaalikieltäytyji-
en vapausrangaistuksista luovutaan. Asian ratkaiseminen Je-
hovan todistajia koskeva poikkeuslaki kumoamalla merkitsi-
si todennäköisesti totaalikielätytyjien lukumäärän voimakasta 
kasvua ja olisi vastoin ihmisoikeuskomitean kantaa.

Ihmisoikeuskomitean kanta perustuu Suomea sitovan kansa-
lais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen ajatuk-
sen, omantunnon ja uskonnon vapautta koskevaan artiklaan. 
Komitealla on sopimuksen tulkintaoikeus. Myös toinen YK:n 
ihmisoikeuselin, ihmisoikeusneuvosto, on ottanut asiaan kan-
taa kehotettuaan viime kesänä Suomea vapauttamaan vangi-
tut aseistakieltäytyjät.

Vuosittain syyte nostetaan 35-55 siviilipalveluksesta tai ase-
velvollisuudesta kieltäytymisestä tuomittua totaalikieltäytyjää 
vastaan. Suomen tapa käyttää edelleen ehdottomia vapaus-
rangaistuksia aseistakieltäytyjien kohdalla on kansainvälises-
sä vertailussa jokseenkin ainutlaatuinen. Yksikään muu Eu-
roopan Unionin jäsenmaa ei enää rankaise aseistakieltäytyjiä 
säännönmukaisesti ehdottomilla vapausrangaistuksilla.

KÄÄNTEENTEKEVÄ RATKAISU:  
HOVIOIKEUS VAPAUTTI 
TOTAALIKIELTÄYTYJÄN 

SYYTTEESTÄ
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Itä-Uudenmaan käräjäoikeus langetti 6.2. pitkät vapausrangais-
tukset kolmelle suullisessa käsittelyssä olleelle totaalikieltäytyjäl-
le. Valtteri Repo sai 115 päivän ehdottoman vankeusrangaistuk-
sen. Jussi Salmelan ja Elsa Taurian tuomio langetettiin valvonta-
rangaistuksena. Salmelan rangaistus on 172 ja Taurian 173 päivää. 
Salmela ja Tauria aikovat valittaa tuomioistaan hovioikeuteen. Sa-
mana päivänä käräjäoikeus käsitteli myös neljä kirjallista totaalikiel-
täytymisoikeudenkäyntiä.

Kaikki tuomitut vetosivat oikeudessa rangaistuksen syrjivyyteen. 
Jehovan todistajat on vapautettu palveluksesta rauhan aikana, 
mutta muun vakaumuksen omaavat tuomitaan vapausrangaistuk-
siin. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on useaan 
otteeseen vaatinut Suomea laajentamaan palveluksesta rauhan 
aikana vapautettujen Jehovan todistajien erikoiskohtelun koske-
maan myös muita vakaumuksellisia aseistakieltäytyjiä. Toinen YK:n 
ihmisoikeuselin, ihmisoikeusneuvosto, puolestaan kehotti omassa 
määräaikaistarkastuksessaan viime vuoden heinäkuussa Suomea 
vapauttamaan vangitut aseistakieltäytyjät.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei sinänsä kiistänyt syrjintäargument-
teja, mutta katsoi että "vakiintuneen oikeuskäytännön" ja lainsää-
dännön sisältämän vaihtoehdottoman rangaistusmallin perusteel-
la syytetyt tulee tuomita. Aseistakieltäytyjäliitto odottaa, että tuo-
miosta tehtävät valitukset käsittelevä hovioikeus ottaa vihdoin yh-
denvertaisuusperiaatteen ja Suomen ihmisoikeusvelvoitteet vaka-
vasti ja kumoaa langetetut tuomiot.

Aseistakieltäytyjäliitto järjesti samana päivänä Porvoossa tukimie-
lenosoituksen, jossa vaadittiin totaalikieltäytyjien vapausrangais-
tusten lakkauttamista. Ehdottomiin vapausrangaistuksiin tuomi-
taan vuosittain 35-55 totaalikieltäytyjää. Heidät tuomitaan joko 
vankilaan tai valvontarangaistukseen, mikä tarkoittaa sähköises-
ti valvottua kotiarestia. Totaalikieltäytyjien maksimirangaistus on 
173 vuorokautta. He joutuvat suorittamaan tuomion kokonaisuu-
dessaan.

Pitkiä tuomioita 
totaalikieltäytyjille Porvoossa

tuomittujen 
mietteitä
Jussi Salmela vetosi oikeudessa 
asevelvollisuusjärjestelmän syrjivyyteen. Hän 
on 23-vuotias pasifisti, jolle siviilipalvelus 
ei kelvannut sen rangaistuksenomaisen 
pituuden takia. Hän on valmis käymään läpi 
kaikki kotimaiset oikeusasteet ja mikäli hänen 
tuomionsa säilyy ennallaan, valittamaan 
YK:n Ihmisoikeustuomioistuimeen.

Myös 19-vuotias Elsa Tauria aikoo viedä 
tuomionsa kansainvälisiin ihmisoikeuselimiin 
asti, mikäli hänen tuomionsa säilyy voimassa 
hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa. 
Tuoreen AKL:n puheenjohtajan ajatuksia 
voi lukea lisää tämän lehden sivulta 9.

Valtteri Repo ei aio valittaa tuomiostaan. 
Näin ollen 26-vuotias Repo tulee kokemaan 
suomalaisen asevelvollisuuden kaikki puolet. 
Hankala kokemus armeijasta, kiinnostus 
muita vaihtoehtoja kohtaan sekä epätasa-
arvoisen järjestelmän vastustaminen saivat 
hänet suorittamaan siviilipalveluksen 
koulutusjakson ja sen jälkeen kieltäytymään. 
Hän aikoo suorittaa rangaistuksensa vankilassa 
kuormittaakseen mahdollisimman paljon 
yhdenvertaisuusongelmaista järjestelmää 
ja kokeakseen siitä johtuvan epätasa-arvon 
äärimmäisimmän ilmenemismuodon.
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Rauhanjärjestöt Rauhanliitto ja Sadankomitea jättivät 23.1. 
kantelun valtioneuvoston oikeuskanslerille. Ne pyytävät oi-
keuskansleria tutkimaan, ovatko valtioneuvoston Patria Land 
Systemsille myöntämät asevientiluvat Arabiemiraatteihin 
lainmukaisia.

Valtioneuvosto myönsi Patrian AMV-panssariajoneuvoille 
vientiluvan Arabiemiraatteihin 25.11.2015 ja jatkoi vientilu-
paa 11.1.2018. Rauhanliitto ja Sadankomitea vaativat vienti-
luvan perumista jo helmikuussa 2016.

Julkisuudessa olleiden tietojen ja Arabiemiraattien armeijan 
levittämän videomateriaalin mukaan vastaavia Patrian ajoneu-
voja on käytetty Jemenin sodassa. Helsingin Sanomien (21.1.) 
mukaan videomateriaali ajoneuvoista näyttää paikantuvan 
taisteluihin Jemenissä, joissa Arabiemiraattien sotilasliittouma 
saattoi syyllistyä sotarikokseen pommittaessaan sairaalaa.

Patrian Panssariajoneuvo jemenissä  
- kantelu asevientiluvista oikeuskanslerille

”Viimeistään vientiluvan jatkamisesta päätettäessä hallituk-
sen on pitänyt tietää, että sotatoimissa Jemenissä on hyökät-
ty siviilikohteisiin ja tehty sotarikoksia, mikä on muun muassa 
kansainvälisen asekauppasopimuksen vastaista”, sanoo Sa-
dankomitean puheenjohtaja Timo Mielonen.

”Kantelulla oikeuskanslerille haluamme selvittää, onko hal-
litus toiminut lainmukaisesti ja ottanut vaadittavalla taval-
la huomioon Suomen kansainväliset sitoumukset myöntäes-
sään vientilupia sotaan osallistuvaan maahan.”, Rauhanliiton 
toiminnanjohtaja Laura Lodenius toteaa.

Rauhanjärjestöjen lisäksi Pelastakaa lapset ja Amnesty In-
ternational ovat vaatineet Suomea lopettamaan asevien-
nin Jemenissä sotaa käyviin maihin. Amnestyn hallituksel-
le osoittaman vetoomuksen voi allekirjoittaa osoitteessa 
amnesty.fi.

rea Palasi 
tamPereelle
Ruokaa ei aseita -kampanja palasi Tampereelle 
pitkän tauon jälkeen, kun ilmainen kasvisruoka löysi 
ottajansa Tammelan torilla sunnuntaina 4. helmikuuta 
järjestetyssä tapahtumassa. Kirpeästä pakkassäästä 
huolimatta ruokailemaan tuli useita kymmeniä ihmisiä.
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jo kolmas tuomio 
mattan Helmanille 

israelissa

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin vaalilupauksiin kuu-
lui aloite, jonka mukaan kaikille ihmisille annetaan “suora ko-
kemus elämästä armeijassa tietotaitoineen ja vaatimuksi-
neen”. Lupaus on käytännössä johtanut suunnitelmiin mää-
rätä 600 000–800 000 nuorta vuosittain sotilaskoulutukseen 
vähintään kuukaudeksi.

Suunnitelmasta ei ilmeisesti ole yksimielisyyttä Ranskan hal-
lituksen sisällä, sillä puolustusministeri Florence Parly lausui 
helmikuun alussa, että palvelus olisi luultavasti vapaaehtoi-
nen. Macronin tiedottaja kertoi kuitenkin myöhemmin, että 
järjestelmästä on suunniteltu "pakollista ja universaalia".

Hankkeen tarkoitus on tuskin Ranskan sotilaallisen suoritus-
kyvyn lisääminen: armeijasta vastaava ministeri näyttää suh-
tautuvan siihen nihkeästi ja palvelusaika olisi varsin lyhyt. To-
dennäköisemmin aloitteen taustalla ovatkin Ranskan sisäiset 
ongelmat ja pyrkimyksenä kytkeä erityisesti maahanmuuttaja-
taustaiset nuoret kuukauden mittaisen kasarmikomennuksen 

ukraina: ruslan 
kotsaba uudelleen 

oikeuteen

asevelvollisuus eHkä Palaamassa ranskaan 
- mutta millaisena?

kautta tiukemmin ranskalaiseen yhteiskuntaan. Macronin tam-
mikuisen lausuman mukaan järjestelmän tarkoitus olisi myös 
antaa nuorille "syitä puolustaa ja käydä kamppailuja sosiaali-
sella alalla, ympäristökysymysten ja kulttuurin piirissä".

Kaavailtuun järjestelmään saattaa sisältyä myös siviililuontoi-
nen palvelusvaihtoehto ja hallituksen työryhmä hahmottelee 
yksityiskohtaisia esityksiä huhtikuussa. Lopullinen malli ei ole 
vielä selvillä. Tietoa ei ole myöskään siitä, aiotaanko palveluk-
sen suorittaminen sanktioida ja jos aiotaan, niin millä tavalla.

Aseistakieltäytyjäliitto vastustaa pakkoon perustuvaa milita-
ristista järjestelmää. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset 
kieltävät laajentamasta asevelvollisuutta siviiliyhteiskunnassa 
laajalti toteutettavaksi sanktioiduksi palvelusvelvollisuudeksi.

LäHdE: HTTP://WWW.INdEPENdENT.cO.UK/NEWS/WORLd/
EUROPE/FRANcE-NATIONAL-SERVIcE-EMMANUEL-MAcRON-

FRENcH-PRESIdENT-MILITARY-A8209681.HTML

Ruslan Kotsaba joutui helmikuussa tuomioistuimen eteen do-
lybassa Ukrainassa. Hän sai keväällä 2015 kolmen ja puolen 
vuoden vankeustuomion "Ukrainan asevoimien häiritsemises-
tä”, koska hän vastusti Ukrainan hallituksen toimeenpanemia 
asevelvollisuuskutsuntoja ja kyseenalaisti hallituksen tulkin-
nan Itä-Ukrainan sodasta. Amnesty International julisti Ruslan 
Kotsaban mielipidevangiksi, ja useiden europarlamentaarik-
kojen vedottua hänen puolestaan hänet vapautettiin syksyl-
lä 2016. Kotsaba kuitenkin jatkoi kiellettyjen mielipiteidensä 
esittämistä, ja viime syksynä juttu avattiin uudelleen.

HTTPS://EN.cONNEcTION-EV.ORg/EN_RUSLANKOTSAbA-FORM

Mattan Helman sai tammikuussa Israelissa jo kolmannen van-
keustuomion asevelvollisuudesta kieltäytymisen johdosta.

Haogenin kibbutsista kotoisin oleva 20-vuotias Mattan on so-
tilasvankila no 6:ssa. Kolmannen tuomion pituus on 20 päivää, 
ja sen suoritettuaan hän on istunut vankeudessa 50 päivää.

Juuri ennen ensimmäistä vangitsemistaan Mattan kirjoitti: 
"Tiedän, että muistan tämän päivän loppuelämäni. En muis-
ta sitä päivänä jona minut vangittiin, vaan päivänä jolloin toin 
vapauteni julki."

Aseistakieltäytyjiä lienee tulossa jatkossa lisää, sillä israeli-
lainen Haaretz-lehti kertoi joulukuun lopussa uudesta jouk-
kokieltäytymisestä. 63 teini-ikäistä nuorta oli ilmoittanut 
kieltäytyvänsä palvelemasta Israelin armeijassa. “Olemme 
päättäneet, ettemme osallistu miehitykseen ja Palestiinan 
kansan sortamiseen. ‘Väliaikainen’ tilanne on kestänyt nyt 
50 vuotta, emmekä me aio edesauttaa sen jatkumista", he 
toteavat Israelin pääministerille lähettämässään kirjeessä. 
Koulusta valmistuvien nuorten joukkokieltäytymisillä on 
pitkä historia Israelin aseistakieltäytyjäliikkeessä.

Mattan Helman 
kuva: Ido Ramon
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Thaimaassa 27. tammikuuta järjestettyyn rauhanomaiseen 
mielenosoitukseen osallistuneita joutui tuomioistuimen 
eteen. 39 henkilöä sai syytteen, jonka aiheena on joko ka-
pinaan lietsominen, julkisia kokoontumisia koskevan kiellon 
rikkominen tai vuonna 2015 voimaan tulleen, kokoontumi-
sen 150 metrin säteellä kuninkaan asunnosta kieltävän sään-
nöksen rikkominen.

Kaksi päivää väkivallattoman mielenosoituksen jälkeen Thai-
maan ”kansallinen rauhan ja järjestyksen neuvosto” oli nos-
tanut syytteen demokratiamielenosoittajia vastaan. Syytteis-
tä luovuttiin kuitenkin seuraavalla viikolla, kun syytteen saa-
neet kävivät ilmoittautumassa poliisiasemalla. Heidät pääs-
tettiin välittömästi vapaaksi.

Yksi mielenosoitukseen osallistunut oli aseistakieltäytyjä Ne-
tiwit chotiphatphaisal, jonka kanssa AKL:n kattojärjestö War 
Resisters' International (WRI) on tehnyt läheistä yhteistyötä 
yli vuoden ajan. Nettisivullaan julkaisemassaan lausunnossa 
Netiwit sanoi:

”Viranomaisten öykkäröinnin kohteeksi joutuminen ei pelota 
minua. Ainakin tein jotain maamme puolesta. Rehellisesti sa-
noen olen ylpeä siitä, että olen syytettyjen aktivistien joukossa.”

Mielenosoitus vastusti sotilasvaltaa ja myöhemmin tälle vuo-
delle suunniteltujen yleisten vaalien lykkäämistä. Vaalit, joi-
ta on lykätty jo useaan otteeseen vuoden 2014 sotilasvallan-
kaappauksen jälkeen, oli alun perin tarkoitus järjestää mar-
raskuussa 2018. Lainsäätäjät kuitenkin muuttivat vaalilakia 
niin, että vaalit järjestetään vasta ensi vuoden tammi- tai hel-
mikuussa.

Mielenosoituksen kaltaiset vastalauseet ovat harvinaisia. 
Otettuaan vallan armeijan johtama hallitus on julistanut 
rauhanomaiset "poliit-
tiset" kokoontumiset 
laittomiksi. Tämä on 
vaikuttanut myös aseis-
takieltäytyjiin. Viime 
vuonna Netiwit cho-
tiphatphaisal sai kut-
suntamääräyksen yh-
tenä vuosittain asevel-
vollisuuden kohteek-
si joutuvana julkisuu-
den henkilönä. Hän on-
nistui välttämään sen, 
koska on yhä opiske-
lija, minkä perusteella 
on mahdollista saada 
lykkäystä.

tHaimaan viranomaiset 
luoPuivat syytteistä 
demokratia- 
mielenosoittajia 
vastaan

Aktivistit eri puolilla Eurooppaa ovat vastustaneet asemyyn-
tiä Saudi-Arabiaan, josta aseet päätyvät käytettäväksi Jeme-
nin sisällissodassa. Saudi-Arabian pommituskampanjat ovat 
syynä tuhansien siviilien kuolemaan, ja muutamat maat – ku-
ten Saksa ja Norja – ovat päättäneet lopettaa aseviennin 
Saudi Arabiaan tai muihin koalitioon kuuluviin maihin.

Tammikuun ajan Lontoon Women in black on protestoinut vii-
kottaisissa mielenosoituksissa Iso-britannian Saudi-Arabiaan käy-
mää asekauppaa vastaan. Ryhmä kokoontuu tiistai-iltaisin Ee-
dith cavellin patsaalle Lontoon keskustassa jakamaan lentolehti-
siä ja pitämään esillä plakaatteja. Vuonna 2017 Iso-britannia myi 
Saudi-Arabiaan aseita yli miljardin punnan arvosta. Joukossa oli 
myös lentokoneen komponentteja, ohjuksia ja tarkkuuskiväärejä.

Italiassa tuhat ihmistä – mukaan lukien naisia Women in black 
-ryhmistä bolognasta, Torinosta, bergamosta, Veronasta, Pia-
cenzasta ja Padovasta – osallistui marssille, joka suuntautui 
RWM:n tehtaalle ghediin. RWN valmistaa pommeja, joita on 
myyty Saudi-Arabiaan. Poliisin ajoneuvot blokkasivat marssin, 
ennen kuin se saapui tehtaalle, mutta aktivistit pitivät esillä 
banderolleja ja kertoivat kovaäänisten välityksellä myytävien 
aseiden vaikutuksista. Marssijat menivät myös Luigi Olivarin 
lentotukikohtaan, jonne on sijoitettu USA:n ydinohjuksia.

Espanjassa greenpeacen aktivistit viivyttivät väkivallattomal-
la suoralla toiminnalla saudi-arabialaista bahri Tubuk-laivaa, 
jota käytetään aseiden kuljettamiseen. Klo 9.45. aamupäiväl-
lä 16.1.greenpeace ilmoitti, että veneissä olevat aktivistit oli-
vat saapuneet bilbaon satamaan ja asettuneet laivan ympä-
rille samaan aikaan kun kiipeilijät roikkuivat kiinnitysköysis-
tä. Osa aktivisteista oli asettautunut sataman uloimpiin osiin 
estäen veneiden liikkumisen. Yhdeksän aktivistia pidätettiin, 
mutta heidät vapautettiin myöhemmin samana päivänä.

WAR RESISTERS´ INTERNATIONAL
HTTPS://WWW.WRI-IRg.ORg/EN/STORY/2018/AcTIVISTS-AcROSS-

EUROPE-TAKE-AcTION-AgAINST-ARMS-SALES-SAUdI-ARAbIA

aktivistit 
vastustamassa 
asekauPPaa 
saudi-arabiaan

Myös Turun klassillisen lukion opiskelijat 
halusivat arvostella penkkarirekassaan 
Suomen asevientiä Saudi-Arabiaan.
Kuva: Joona Niittumäki
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Uuden puheenjohtajan ykköstavoitteena on asevelvol-
lisuuden lakkauttaminen ja totaalikieltäytymisen de-
kriminalisointi. "Konkreettisesti tätä edistävät ihmisoi-
keusvalitukset kansainvälisiin tuomioistuimiin. Niiden 
myötä saadaan vielä lisää huomiota asevelvollisuuden 
ongelmiin Suomen julkisessa keskustelussa ja lisätään 
painetta ihmisoikeussopimuksiin sitoutumiselle", Tau-
ria kertoo.

Toinen keskeinen AKL:n tehtävä on rauhanajattelun 
esiin tuominen yhteiskunnassa. Hän näkee väkivallatto-
man suoran toiminnan tärkeänä keinona antimilitaristis-
ten tavoitteiden edistämiseksi, mutta antaa arvoa myös 
liiton tekemälle viralliselle vaikutustyölle. Oma suosik-
kiosa-alue liiton toiminnasta on Taurialle tukikeikkojen 
järjestäminen: "Punkkikeikoissa on asennetta! Erityisen 
mieleenpainuvaa oli siivota verta seiniltä erään keikan 
jälkeen."

ToTaali-elsa

Taurian oma totaalikieltäytyminen sai alkunsa epätasa-
arvoisen ja vanhanaikaisen asevelvollisuusjärjestelmän 
vastustuksesta. "Kieltäytymiseni on yhdistelmä kritiik-
kiä järjestelmää kohtaan ja antimilitaristista ideologi-
aa. Meidän pitäisi päästä eroon asevarustelukierteestä 
ja tavoitella pitkällä tähtäimellä demilitarisoitua yhteis-
kuntaa", hän kertoo.

Puolen vuoden tuomionsa hän tulee suorittamaan val-
vontarangaistuksena kotonaan. "Jatkan matematiikan 
opiskelua yliopistolla ja vietän aikaa kotona. Vaikein-
ta tulee todennäköisesti olemaan aikatauluissa pysymi-
nen ja sukkahousujen jalkaan laittaminen nilkkapannan 
takia."

Syksyn 2017 kutsuntojen alla AKL latasi Taurian video-
haastattelun Facebookiin ja se levisi liiton kaikkien ai-
kojen suosituimmaksi päivitykseksi. Videon katsojalu-
vun perusteella yli kolme prosenttia suomalaisista on 
nähnyt sen.  Videon kommenttiosasto keräsi myös vi-
haa. Mistä reaktiot kertovat Taurian mielestä?

"Olen ylpeä tästä saavutuksesta! Pieni provosointi on 
aina tarpeen. Huomaa miten syvälle militarismi ja suku-
puolinormit ovat juurtuneet yhteiskunnassamme, kun 
totaalikieltäytymisestään kertova ei cis-sukupuolinen 
henkilö herättää tällaisen reaktion. Minuun se ei vaikut-
tanut kovin paljon. Kun on yläasteesta selvinnyt, niin 
pieni nettikiusaaminen ei tunnu sen rinnalla missään."

Taurian videolla antama kehotus aloittaa larppaamis-
harrastus sen sijaan, että menisi armeijaan pelkästään 
kokemuksen takia, muodostui nettihitiksi, joka sekä rai-
vostuttaa että ihastuttaa ihmisiä. Larppaamista saat-
taa olla luvassa jatkossakin. Kysyttäessä liiton hupijouk-
kojen tulevasta vapaa-ajan toiminnasta Tauria pohtii: 
"Kaikkea uutta voisi kokeilla. Esimerkiksi larppaamis-
ta".

ESA NORESVUO
KUVA: MEENA LINdROOS

AKL:n uusi 
puheenjohtaja 

Elsa Tauria 
haastattelussa

Asevelvollisuutta vastaan, 
rauhan puolesta!

"Kaikkea uutta 

voisi kokeilla. 
Esimerkiksi 

larppaamista." 

Elsa Tauria kysyi omien kutsuntojensa 
alla Aseistakieltäytyjäliitolta neuvoja 
totaalikieltäytymiseen ja alkoi sen 
myötä osallistua aktiivisesti liiton 
tapahtumiin. Viime joulukuussa 
19-vuotias Tauria valittiin liiton 

uudeksi puheenjohtajaksi.
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Antimilitaristi haastatteli historiantutkija Kimmo Kontiota 
sodanvastaisesta toiminnasta sisällissodan Suomessa.

RAUHAA 
SISÄLLISSOdAN 
KESKELLÄ

sä väkivaltaisuuksien ulkopuolelle silloin, kun heillä oli olematto-
mat mahdollisuudet voittaa esimerkiksi aseiden puuttumisen ta-
kia. Lopulta alunperin vapaaehtoisuuteen perustunut punakaarti 
otti käyttöön pakkovärväykset, joita osa vältteli ja heidät leimat-
tiin karkureiksi. 

Millaisia muotoja sodanvastainen toiminta sai valkoisten 
puolella? 
Valkoisilla ideologiset vastaparit, aktivismi ja laillisuus, ovat pe-
rua itsenäistymistä edeltäviltä sortovuosilta. Valkoisten puolella 
vallitsi vankka halu porvarillisen laillisuuden ylläpitämiseen. Jou-
kossa osa oli aktiivisempia sotaanryhtyjiä, mutta osa taas aktiivi-
sempia rauhantekijöitä. Usein kuitenkin kävi niin, että jos suoje-
luskunnan päällikkö halusi rauhaa vastapuolen punakaartin kans-
sa, hänet vaihdettiin melko nopeasti toiseen. Vakaumuksellista 
pasifismia esiintyi myös valkoisilla - esimerkiksi Arvid Järnefelt 
oli tolstoilainen. On hyvä muistaa, että sota ei ollut ensimmäinen 
vaihtoehto ihmisillä. Yhteiskunnan hajoaminen johti väkivaltai-
seen polarisaatioon, jossa sovitteluun pyrkivät jäivät joko koko-
naan ulkopuolelle tai selvään vähemmistöön. Sisällissodan ede-
tessä asein ratkaisuun pyrkivä aktivismi ja laillisuus ikään kuin yh-
distyivät samaksi viralliseksi ajattelutavaksi. 

Kuinka paljon suurin piirtein oli paikallisia aselepoja ja 
vastaavia rauhanprojekteja sisällissodan Suomessa? 
Laskentatapa vaikuttaa tietysti siihen, mikä luku saadaan vasta-
ukseksi. Paikallisia, tavallisimmin kunnittaisia, aselepoja oli kolmi-
senkymmentä, joista moni oli voimassa päivän. Tosin jotkut kes-
tivät useita päiviä ja osa jopa viikkoja. Yleisellä tasolla Ruotsin so-
siaalidemokraatit pyrkivät rauhanvälitykseen Suomen sisällisso-

Suomen sisällissota on edelleen tulenarka aihe. Sodan käsitte-
ly herättää helposti erimielisyyksiä esitettyihin kantoihin ja fakto-
jen esilletuonnistakin seuraa toisen osapuolen syyttelyä. Se, mitä 
termiä sodasta käyttää on jo poliittinen valinta: ei ole yhdente-
kevää puhutaanko  punakapinasta, vapaussodasta vai luokkaso-
dasta. Tässä artikkelissa käytetään termiä sisällissota, koska se 
on melko puolueeton ja konfliktissa mukana olleet ulkomaalai-
set sotajoukot eivät ole artikkelin keskiössä.

Vaikka nykypäivän keskustelu sisällissodasta ei vaikuta sopuisal-
ta, itse sodan aikana sata vuotta sitten oli myös halua rauhaan – 
rauhansopimuksiakin saatiin solmittua. 

Kertoisitko itsestäsi Kimmo Kontio?
Olen perehtynyt sisällissotaamme historian tutkijana. Huhtikuus-
sa 2000 vierailin toimittajana sisällissodan jälkeisessä Kosovos-
sa, jossa jouduin teloitettujen albaaniuhrien muistotilaisuudessa 
keskelle välikohtausta, jossa tilaisuuteen salakuljetetulla rynnäk-
kökiväärillä ammuttiin sarjoja, mutta onneksi ilmaan.

Millaisia muotoja sodanvastainen toiminta sai punaisten 
puolella? 
Punaisten ideologiassa vallitsi toisaalta vallankumouksellinen 
luokkasota, mutta toisaalta esiintyi vakaumuksellista pasifis-
mia. Sosiaalidemokraattien nais- ja nuorisojärjestöt olivat erityi-
sen pasifistisia. Monia vasemmistolaisia merkkihenkilöitä kieltäy-
tyi sotimasta ja liittymästä mukaan vallankumouksellisiin, tunne-
tuimpina Väinö Tanner ja Matti Paasivuori. On huomattava, että 
kaikkien sodasta kieltäytyneiden päätökseen ei vaikuttanut pasi-
fismi. Valkoiseen Suomeen jääneet punaiset julistautuivat yleen-
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dassa. Molemmin puolin sisällissodan logiikka johti siihen, että 
vihollisuudet on käytävä loppuun asti oli lopputulos mikä tahan-
sa. On huomattava, ettei sodan lopputulos ollut aikalaisille it-
sestäänselvyys – punaiset menestyivät joissain taisteluissa hyvin. 
Johtajat myös uskoivat, että vallankumous pian tempaisisi kan-
san valtaosan mukaan vastapuolen alueella. 

Mikä näistä aselevoista toimisi esimerkkinä? 
Parkanossa ei kieltäydytty vain keskinäisistä vihollisuuksista vaan 
pyrittiin myös estämään ulkopuolisten tulo kunnan alueelle, kos-
ka se saattaisi sytyttää väkivallan. Keski-Suomen Suviaisissa py-
rittiin kutsumaan jo taisteluun lähteneitä takaisin. Sopimukset oli-
vat paikallisten improvisoimia eikä mitään mallisopimuksia ollut. 
Suomi oli uskonnollinen maa, joka myös sai helpommin kartta-
maan väkivaltaa. Ikä antaa vääjäämättä ymmärrystä, ettei sota 
ole kaunista. Molemmat osapuolet värväsivät enimmäkseen 
nuoria, jopa lapsisotilaita. Esimerkiksi myöhemmin presidentik-
si noussut Urho Kekkonen osallistui taisteluihin 17-vuotiaana. 
Niin se on aina. Kosovossakin lahjottiin nuoria heittämään käsi-
kranaatteja jonkun vastapuolen perheen asunnon oven taakse.

Millaisia rangaistuksia tai muita seurauksia sotatoimista 
kieltäytyville seurasi? 
Valkoisessa Suomessa sotatoimista kieltäytyneitä pidettiin va-
semmistolaisina ja epäilyttävinä. Yleensä kieltäytyjät vangittiin ja 
useat heistä tajusivat, että on parempi olla hiljaa. Valkoiset ju-
listivatkin, että puolueettomuus on yhtä paha kuin vihollisuus. 
Samoin punakaartien terrorissa teloitettiin aseista kieltäytyneitä. 

Olisiko sota voitu välttää? Missä vaiheessa olisi ollut niin 
sanotusti viimeinen mahdollisuus tehdä valinnat, jotka 
olisivat pelastaneet tilanteen? 
Marraskuun suurlakon 1917 jälkeen ei enää ollut mahdollista 
välttää sotaa. Paikalliset rauhansopimukset solmittiin liian myö-
hään, jotta niillä olisi voinut olla laajempaa vaikutusta, kun yh-
teiskunta hajosi ja kenelläkään ei ollut valtaa, jolla viheltää peli 
poikki. Nykyiset väkivaltaiset muka-poliittiset ryhmittymät ovat 

sisällissodan osapuoliin verrattuna marginaalisia eikä niillä ole 
toimintaympäristöä, joka mahdollistaisi sisällissodan laajuisen 
tai luonteisen konfliktin. Vuonna 1918 sota ulottui niin laajalle ja 
vaikutti Suomen joka kolkkaan, että väkivallasta kieltäytyneetkin 
saattoivat joutua mukaan vedetyksi väkivaltaisuuksiin. 

Tiedätkö jotain valkoisen puolen asettaman 
asevelvollisuuden varhaisesta vastustamisesta? 
Valkoisessa Suomessa 18.2.1918 voimaan tullut asevelvollisuus 
ei ollut kovinkaan suosittu. Välttely ja pakoilu oli yleistä ja help-
poa, koska Suomi ei ollut silloin rekisteriyhteiskunta. Mahdollisi-
na punaisina pidettyjä vasemmistolaisia ei edes haluttu palve-
lukseen. Osa valkoisesti ajattelevistakaan ei lähtenyt innokkaas-
ti sotaan ja heitä saattoi painaa huoli perheestä tai muut käytän-
nön syyt. Järjestäytynyttä asevelvollisuuden vastustusta ei kui-
tenkaan esiintynyt. 

Mitä haluaisit nykyisten suomalaisten tietävän enemmän 
sisällissodasta? 
Sisällissodasta oikeastaan on enemmän julkaisuja kuin talvi- ja 
jatkosodasta Suomessa, joten tietoa on kyllä saatavissa. Sisällis-
sodasta kuitenkin nostatetaan traumoja, vaikka kaikki ajan koke-
neet ja sen muistavat ovat jo kuolleet. Keskusteluun liittyy syyt-
telyä ja myyttejä. Suomi 1918 ei ole kuitenkaan poikkeus, kun 
meitä vertaa hajoavan Venäjän, Itävalta-Unkarin ja Saksan alu-
eisiin tuona aikana, joissa oli kaikissa sisällissotia ja vallankaap-
pauksia. Sisällissota on osa itsenäistymisprosessia kuten kehitys-
maissa toisen maailmansodan jälkeen. Se ei kuitenkaan ole luon-
nonlaki, mutta toisten syyttely on turhaa. Sota on jo käyty - sitä ei 
voi muuttaa. Siksi sitä ei pitäisi traumatisoida ja mystifioida, kos-
ka sellaisella ei ole mitään loppua. Tällaisesta tarkoituksellises-
ta myyttisestä vihanpidosta kertoo, kun yhä edelleen entisen Ju-
goslavian alueen kansat vetoavat riidoissaan keskiaikaisiin epä-
oikeudenmukaisuuksiin.

MATIAS KASKILUOTO
KUVAT: TYöVäENLIIKKEEN KIRJASTO
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SISÄLLISSOTA,  
TERRORI JA VANKILEIRIT

ton ratkaisivat lopulta Saksassa koulutuksensa saaneet jääkä-
rit sekä valkoisten saama tuki Saksan armeijalta.

Sodan jälkeen voittaneella osapuolella oli ongelmana mitä 
tehdä vangiksi jääneille punaisille. Yleinen mielipide vaati an-
karia kostotoimenpiteitä, joten vangiksi jääneet punakaarti-
laiset suljettiin vankileireille. Vankileireille joutui yhteensä 
noin 80 000 vankia. Osalla heistä ei ollut mitään tekemistä 
varsinaisten taistelujen tai edes punakaartin kanssa. Pelkkä 
aktiivinen toiminta työväenliikkeessä saattoi johtaa vangitse-
miseen tai jopa kuolemantuomioon.

Valkoisten puolella ”punakapinaan” suhtauduttiin hyvin anka-
rasti. Jo sodan aikana porvarillisessa lehdistössä oli esitetty vaa-
timuksia ankarista kostotoimenpiteistä. Eurooppalaisesta natio-
nalismista kumpuava ajattelu näki sodan punaisen osapuolen 
rajautuvan todellisen suomalaisen kansakunnan ulkopuolelle.

Punaiset olivat pettäneet nuoren kansakunnan topeliaaniset ar-
vot. Tämän vuoksi punaiset miellettiin maanpettureiksi, joita oli-
si jo yleisen edun nimissä syytä kohdella ankarasti. Erityisesti pu-
nakaarteissa toimineisiin naisiin suhtauduttiin ankarasti. Valkois-
ten sotapropagandassa heitä verrattiin villieläimiin, joiden sur-
maaminen on paitsi välttämätöntä myös moraalisesti oikein.

Punaisten puolella sotatoimiin osallistuneet naiset joutuivat 
hyvin raa’an kohtelun uhreiksi sodan jälkeen. Jo pelkkä housu-
jen käyttö saattoi riittää kuolemantuomioon, kun taas ruotsin-
kielisyys saattoi toisinaan pelastaa vangiksi joutuneen hengen.

Naisvankien kohtaloita sisällissodan jälkeisillä vankileireillä 
tutkineen Marjo Liukkosen mukaan aihe on edelleen jossain 
määrin tabu. Esimerkiksi valkoiseen terroriin liittyneet sek-
suaalirikokset ovat Suomessa olleet vaiettu aihe.  Liukkosen 
mukaan esimerkiksi Hennalan vankileireillä raiskattiin ja mur-
hattiin lukuisia alaikäisiä tyttöjä.

Vuoden 1918 tapahtumat lienevät Suomen historian synkim-
piä hetkiä. Vuoden 1918 tammikuun lopulla alkoi sisällissota, 
joka kesti toukokuun alkupuolelle saakka. Tämän jälkeen hä-
vinneen osapuolen kärsimykset jatkuivat vankileireillä. Valkoi-
nen terrori kiihtyi taisteluiden loputtua.

Kuten sodissa yleensäkin, rintamalinjojen kummallakin puo-
lella koettiin oma asia oikeutettuna. Sisällissota jakaa suoma-
laisia edelleen ja sotaan liittyvät kysymykset herättävät vielä-
kin voimakkaita tunteita.  Jos esimerkiksi akateeminen histo-
riantutkimus tuottaa vuoden 1918 tapahtumista sellaista uut-
ta tietoa, joka esittää sodan jommankumman osapuolen ai-
empaa huonommassa valossa, asiasta yleensä seuraa vähin-
tään kiivasta keskustelua sanomalehtien lukijanpalstoilla.

Suuri osa vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä kuolleista 
kuoli varsinaisten taistelujen ulkopuolella ja vasta sodan jäl-
keen. Sekä punaisten että valkoisten puolella syyllistyttiin kä-
sittämättömiin raakuuksiin.

Valkoisen ja punaisen terrorin keskeinen ero oli siinä, että pu-
nainen terrori oli luonteeltaan satunnaisempaa ja punaisten 
johdon tuomitsemaa. Valkoinen terrori taas oli laajamittai-
sempaa ja sillä oli vähintään valkoisten sodanjohdon hiljai-
nen hyväksyntä.

Valkoisten puolella taisteluissa kaatuneita oli yli 3000, pu-
naisten puolella yli 5 000. Lisäksi punaiset teloittivat pitkäl-
le yli tuhat henkeä ja valkoiset yli 7 000. Virallisten tilasto-
jen mukaan punaisten vankileireillä kuoli 4 valkoista, kun taas 
valkoisten vankileireillä kuoli 11 652 punaista.

Sekä punaisten että valkoisten joukot olivat melko huonos-
ti koulutettuja. Nykynäkökulmasta puistattavaa on se, miten 
sodan kummallakin puolella taisteli hyvin nuoria henkilöitä. 
Voidaan puhua lapsisotilaista. Sodan kulun ja valkoisten voi-

Kirjeet: Kikka Rytkönen Viljo 
Sohkasen Punakaartilasien 
päiväkirjan mukaan.
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Kuolleisuus vankileireillä vaihteli vajaasta kymmenestä jopa 
reiluun kolmeenkymmeneen prosenttiin. Osa vangeista te-
loitettiin pikaoikeudenkäyntien jälkeen, mutta suurempi osa 
henkensä menettäneistä kuoli tauteihin ja nälkään. Leireillä 
tapahtui myös jonkin verran täysin mielivaltaisia teloituksia, 
joita voisi pitää puhdasverisinä murhina.

Kun suoranainen valkoinen terrori tilanteen rauhoituttua 
laantui, alkoi leireillä kuolla yhä enemmän vankeja tautei-
hin ja aliravitsemukseen. Maailmalla riehunut espanjantauti-
na tunnettu influenssa niitti tuhoa myös Suomen vankileireil-
lä, koska hygieniaolot olivat puutteellisia ja vangit olivat va-
kavasti aliravittuja.

Käytännössä vangit joutuivat tyytymään lähinnä pieneen 
määrään huonolaatuista leipää sekä kalantähteisiin. Tutkijoi-
den keräämän muistitiedon mukaan nälkiintyneet punavan-
git söivät koivujen tuohikerroksen alla olevaa kasvustoa sekä 
ruohoa.  Vankien nälkiinnyttämistä on myöhemmin puolus-
teltu sillä, että Suomen elintarviketilanne oli melko huono.

Ruoasta oli ollut puutetta jo pidempään, mikä oli ollut myös 
yksi tekijä konfliktin kärjistymisen taustalla. Sodasta ei kuiten-
kaan ollut ratkaisuksi. Elintarviketilanne heikkeni entisestään, 
kun maataloustyöt olivat jääneet osittain tekemättä taistelujen 
vuoksi. Silti punavankien nälkäkuolemat olivat lopulta poliitti-
nen valinta. Vankileirien ulkopuolella ei juuri kuoltu nälkään.

Kesän 1918 aikana vankileirien olosuhteet olivat kammotta-
via ja niitä voisi verrata keskitysleireihin. Pikkuhiljaa punavan-
keja ryhdyttiin vapauttamaan. Kun tunteet viilenivät, vanki-
en tuomioita lyhennettiin ja muutettiin ehdonalaisiksi. Vii-
meiset sisällissodan punavangit vapautettiin kuitenkin vasta 
1920-luvun puolella.

Sisällissodan ja vankileirien julmuuksista olisi kenties syy-
tä puhua koulujen historianopetuksessa nykyistä enemmän. 
Vaikka sisällissodasta on jo aikaa, eikä nykysukupolvilla ole 

siihen enää henkilökohtaista kosketuspintaa, aikakauden ta-
pahtumista on kuitenkin syytä ottaa opiksi.

Sisällissodan aikana henkensä menettäneistä on olemassa 
melko kattava tietokanta osoitteessa http://vesta.narc.fi/cgi-
bin/db2www/sotasurmaetusivu/main 

 
JUUSO KOPONEN

Kuva: Helsingin 
kaupunginmuseo

Kuva: Työväen arkisto
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Tuhannet suomalaiset välttelivät viimeiseen asti aseisiin tarttumista 
sisällissodan aikana. Useimmiten se vaati käpykaartilaisuutta tai muuta 

esivallan uhmaamista, mistä seurauksena saattoi olla kuolema.

Tahallisia loukkaanTumisia, uhkailua ja 
syynäysTä

Valkoisten hallitsemissa osissa Suomea otettiin 1918 hel-
mikuun lopulla käyttöön vuoden 1878 asevelvollisuuslaki, 
jonka mukaisesti kutsuntoihin määrättiin kaikki 21–39-vuo-
tiaat miehet. Kutsuntoihin osallistui lopulta noin 180 000 
miestä, mutta vain noin 11 000 heistä päätyi valkoiseen ar-
meijaan.

Kutsutuista moni vältti palveluksen taloudellisen ahdin-
gon tai perhesyiden vuoksi ja noin neljäsosalla syynä oli 
sairaus tai huonokuntoisuus. On viitteitä, että jotkut hank-
kivat vammoja myös tahallaan. Esimerkiksi keskisuomalai-
sessa Karstulassa kolmen miehen raportoitiin ”yllättäen” 
lyöneen kirveellä yhden varpaansa irti juuri ennen kutsun-
toja.

Ainakin 2 500 kutsuntoihin osallistunutta hyllytettiin epä-
luotettavina eli liian punamielisinä. Kaikkein punaisimmilla 
valkoisen Suomen paikkakunnilla kutsunnoissa vapautettujen 
tai hylättyjen osuus oli jopa 95 prosenttia.

Kun Suomen sisällissota syttyi tammikuussa 1918, valkoinen 
puoli sai aseisiin noin 38 000 miestä ja punaiset noin 25 000 – 
30 000 miestä ja naista. Joukot syntyivät alun perin lähinnä yl-
läpitämään järjestystä ja koostuivat pitkälti aatteelliselta poh-
jalta toimivista, aktiivisista kansalaisista.

Kun sotatoimet laajenivat paikallisista kahakoista rintamaso-
daksi, kummankin osapuolen oli värvättävä joukkoihinsa vah-
vistuksia. Molemmat turvautuivat hallitsemillaan alueilla pak-
ko-ottoihin, sillä sotiminen oman maan kansalaisia vastaan 
oli monelle kaikkea muuta kuin mieluisa tehtävä.

Valkoiset ja punaiset saivat lopulta kummatkin värvättyä noin 
80 000 – 90 000 taistelijaa. Koska puolueettomana pysyttele-
mistä ei katsottu hyvällä kummallakaan puolella, moni epäi-
leväinen liittyi joukkoihin painostuksesta. Myös joukkojen 
tarjoama palkka ja muonitus olivat useille vetovoimatekijöi-
tä elintarvikepulan riivaamassa Suomessa.

Vaikka paine tarttua aseisiin oli kova, tuhannet ikänsä tai ter-
veytensä puolesta sotakelpoiset miehet onnistuivat myös 
välttämään sotimisen. Monille se maksoi heidän henkensä.

KYmmENIÄ SUOmALAISIA 
ASEISTAKIELTÄYTYJIÄ 

TELOITETTIIN VUONNA 1918

Suomen sisällissodassa surmattiin taistelujen 
 ulkopuolella aseettomina tai puolustuskyvyttöminä 

 yhteensä noin 11 000 suomalaista sekä useita 
 satoja venäläisiä. Uhreista noin 10 000 luettiin 

 taustaltaan punaisiin ja 1 650 valkoisiin. 
 Valtionhoitaja P.E. Svinhufvudin joulukuussa 1918 

 antama armahduspäätös vapautti käytännössä 
 kaikki valkoiset vastuusta sisällissodan  

aikaisista sotarikoksistaan. Kuvassa  
valkoiset teloittavat kahta jälkipolville 

 tuntemattomiksi jäänyttä punaista 
 Karjalan Sakkolassa 11.4.1918.
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Vuoden 1878 asevelvollisuuslain mukaan kieltäytyminen ei 
ollut mahdollista sen paremmin eettisen kuin uskonnollisen-
kaan vakaumuksen perusteella. Silti etenkin helluntailaiset ja 
baptistit yrittivät vedota vakaumukseensa.

Kerrotaan, että eräs jalasjärveläisen palstatilallisen poika Ete-
lä-Pohjanmaalta joutui todistelemaan vakaumuksensa aitout-
ta kutsuntalautakunnalle puolentoista tunnin ajan. Kainuun 
Paltamossa kolme Jeesuksen opetuslapsiksi ilmoittautunutta 
miestä puolestaan ilmaisi pysyvänsä erossa aseharjoituksista 
ja kieltäytyvänsä sotilasvalasta kuolemankin uhalla.

Tiedetään myös, että noin 50 sisällissodan aikaisiin kutsun-
toihin osallistunutta miestä kieltäytyi palveluksesta ei-uskon-
nollisen pasifisminsa perusteella. Pasifismi kuului vanhastaan 
työväenliikkeen aatteisiin. Etenkin ne sosialistit, jotka eivät 
hyväksyneet punaisten vallankumousta eivätkä halunneet sa-
maistua sen tekijöihin, saattoivat pitää kiinni pasifismistaan 
myös kutsunnoissa.

Kutsuntalautakunnat yrittivät tarvittaessa käännyttää kieltäy-
tyjien päät uhkauksin. Saarijärveltä Keski-Suomesta on mai-
nintoja jopa ampumisella uhkaamisesta. Jos käännytysyri-
tykset eivät tehonneet, saatettiin kieltäytyjä määrätä ares-
tiin. Mikäli mieli ei muuttunut arestissakaan, määränpääksi 
tuli vankila.

Kutsuntoja vastaan myös protestoitiin joillakin paikkakunnil-
la. Esimerkiksi keskisuomalaisella Pyhäjärvellä noin 50 työ-
väenyhdistyksen jäsentä ilmoitti kieltäytyvänsä kutsunnois-
ta. Kun suojeluskuntalaiset ryhtyivät vangitsemaan joukkoa 
johtanutta kahta veljestä, veljesten väitetään lähteneen pa-
koon ja suojeluskuntalaisten ampuneen toisen heistä kuo-
liaaksi.

TuhansisTa karkureisTa Tulee lainsuojaTTomia

Koska kutsuntoihin osallistuvan oli käytännössä hyvin vaikeaa 
välttää valkoiseen armeijaan joutuminen, ainakin 8 000 kut-
suttua jätti menemättä niihin ilman hyväksyttävää syytä.

Joidenkin arvioiden mukaan määrä olisi ollut jopa 25 000, 
eli kymmenisen prosenttia kaikista kutsunnanalaisista. Esi-
merkiksi Uuraisilla Keski-Suomessa ja eteläkarjalaisessa Jout-
senossa kutsunnat jätti väliin noin joka neljäs.

Lisäksi ainakin tuhannen kutsunnoissa käyneen tiedetään lo-
pulta jättäneen menemättä valkoisten joukkoihin. Helpoiten 
se onnistui laajoilla erämaa-alueilla, kuten Lapissa. Kolarin 
Putaankylän kutsunnoissa joukkoihin valituista miehistä yksi-
kään ei ollut huhtikuun puoliväliin mennessä ilmestynyt edes 
vaadittuun lääkärintarkastukseen.

Pakoilijoiden oli joko ryhdyttävä käpykaartilaisiksi valkoisen 
Suomen alueella, paettava ulkomaille tai pyrittävä rintama-
linjojen läpi punaisten hallussa olevaan eteläiseen Suomeen. 
Heistä tuli lainsuojattomia ja valkoisten silmissä potentiaalisia 
punaisia, jotka tuli saada kuriin keinoja kaihtamatta.

Maaliskuussa valkoisten päämajan etappipäällikkö, tule-
va puolustusministeri Rudolf Walden määräsi pidätettäväk-
si kaikki kutsunnoista "niskoitellen" pois jääneet asevelvolli-
set. Heidät oli pidettävä vartioituina, heikolla ja yksinkertai-
sella ruualla sekä yleishyödyllisessä työssä.

Valkoiset alkoivat jahdata käpykaartilaisia ja muita punaisiksi 
epäiltyjä, joita piileskeli muun muassa ystävällismielisissä ta-
loissa sekä syrjäisissä ladoissa, saunarakennuksissa ja saarissa. 
Toisinaan karkurit liikkuivat jopa 40–50 hengen porukoissa, ku-
ten esimerkiksi Keski-Suomessa Luhangalla ja Leivonmäessä.

Etsintäpartiot liikkuivat myös Etelä-Savon Juvalla, jossa he 
tekivät yllätysiskun erääseen torppaan. Yksi jahtaajista vaa-
ti tiukasti paljastamaan mahdolliset piileskelijät ja löi kivää-
rinperällä lattiaan niin, että ase laukesi kattoon. Torpan asuk-
kaat säikähtivät, ja lapset pakenivat peloissaan muurin taak-
se. Yksi lapsista oli 12-vuotias Arndt Pekurinen, jonka myö-
hempiin elämänvaiheisiin tapahtunut epäilemättä vaikutti.

joukkoTeloiTuksia raahen ja oulun leireillä

Koska kutsunnoista kieltäytyneitä ja kiinni jääneitä käpykaar-
tilaisia oli varsin paljon, maaliskuun alussa heitä alettiin ke-
rätä vankiloihin ja vankileireille. Esimerkiksi Pieksämäen van-
kileirillä Savossa karkureita oli huhtikuussa yli sata ja Vaasan 
Mustasaaren Tuovilaan perustettiin varta vasten keskityslei-
riksi nimetty vankien koontipaikka.

Pohjanmaalla oli kuuluisa vankileiri myös Närpiössä. Sinne 
päätyivät reiluksi kuukaudeksi niin ikään ne noin 70 eteläpoh-
jalaisen Teuvan aseistakieltäytyjää, jotka eivät suostuneet val-
koisen armeijan kutsuntoihin edes maankavallustuomioiden 
uhalla. Valtaosa heistä oli työväenyhdistyksen jäseniä. Useat 
selvisivät ilman lisärangaistuksia, mutta pahimmaksi kiihotta-
jaksi luokiteltu Juho Koivula lähetettiin myöhemmin Tammi-
saaren vankileirille.

Kaikki kiinni jääneet aseistakieltäytyjät eivät selvinneet yhtä 
vähällä. Tutkija Ohto Manninen on laskenut, että ainakin 40–
50 heistä joutui valkoisen terrorin uhreiksi, eli heidät teloitet-
tiin epäselvissä olosuhteissa joko löydettäessä, pian sen jäl-
keen tai vankileireillä.

Moni teloitus oli seurausta ylipäällikkö c.g.E. Mannerhei-
min kuuluisasta ”Ammutaan paikalla” -julistuksesta, joka an-
toi myös karkurien metsästäjille laajat valtuudet teloituksiin 
oman harkintansa mukaan. Lisäksi esimerkiksi Pohjois-Sa-
von ja Kajaanin valkoinen piiripäällikkö määräsi erikseen, että 
asevelvollisuuden välttelijät, jotka pidätettäessä tekivät vas-
tarintaa, oli ammuttava.

Tiettävästi suurin vankileireillä tapahtunut aseistakieltäytyjien 
joukkoteloitus koettiin Raahessa 20. maaliskuuta.

Ruotsiin paenneet 16 miestä oli saatu kiinni pari päivää aiem-
min ja tuotu Raaheen. Eräänä iltana suojeluskuntalaiset vei-
vät heidät viljamakasiiniin ja tiedustelivat, joko he lähtisivät 
rintamalle. Ilmeisesti ainakin osa oli taipuvaisia lähtemään, 
mutta syystä tai toisesta suojeluskuntalaiset ampuivat heistä 
ensin kaksi ja myöhemmin vielä neljä. Kymmenen eloon jää-
nyttä vietiin palvelukseen.

Maaliskuun lopulla valkoiset ampuivat myös Oulun vankilei-
rillä neljä kutsuntoja pakoillutta miestä, jotka olivat päätyneet 
sinne seitsemän muun aseistakieltäytyjän kanssa.

Eräänä yönä nelikko oli kadonnut leiriltä salaperäisesti. Muu-
taman päivän päästä omaisia pyydettiin käymään poliisiase-
malla, jossa he saivat vastauksiksi kysymyksiinsä vain säkil-
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lisen kadonneiden omaisuutta. Totuus alkoi paljastua vuo-
sia myöhemmin, kun omaiset kutsuttiin tunnistamaan tunnis-
tamattomia vainajia, jotka oli löydetty Oulun Intiönkankaan 
hautausmaan aidan viereltä matalalle haudattuina.

kuuluisia uhreja: neljä ruokolaisen ja  
kaksi isohiiden veljesTä

Muualla kuin vankileireillä tapahtuneista aseistakieltäytyjien 
joukkoteloituksista tiedetään eniten Itä-Suomesta, etenkin 
Pielisjärven ja Lieksan seudulta.

Lieksan suojeluskuntalaiset ottivat maaliskuun alkupuolella 
kiinni kymmenkunta valkoista armeijaa pakoillutta pielisjär-
veläistä miestä, joista useimpien tiedetään olleen kutsunta-
karkureita ja pakomatkalla Venäjälle. Ainakin 9 heistä ammut-
tiin 7. maaliskuuta Ruunaan änisenvaaran alueella nykyisen 
itärajan tuntumassa.

Toisaalla Pielisjärvellä, Savijärven kylässä, suojeluskuntalaiset 
ampuivat huhtikuussa neljä Ruokolaisen veljestä Antin, Ollin, 
Tahvon ja Einon. Veljekset eivät kuuluneet punakaartiin, mut-
ta he eivät halunneet tehdä yhteistyötä myöskään valkoisen 
armeijan kanssa. Perimätiedon mukaan nelikko oli piiloutu-
nut suon keskellä sijaitsevaan saunaan, jonka taakse heidät 
teloitettiin heti löytämisen jälkeen. Viides veli, Matti, oli jää-
nyt valkoisten käsiin jo aiemmin.

Myöskään punainen puoli ei selvinnyt puhtain paperein 
aseistakieltäytyjien kohtelusta. Kuuluisimpia punaisten mur-
haamia pasifisteja olivat tolstoilaisveljekset Akseli ja Eelo Iso-
hiisi. Heidän elämäänsä leimasi idealistinen kaikkien instituu-
tioiden – niin politiikan kuin avioliitonkin – vältteleminen ja 
rakkauden vaatimus koko maailmaa kohtaan.

Lahden ja Kouvolan välimaastossa sijaitsevassa pienessä Ii-
tin kunnassa vaikuttaneet Isohiidet yrittivät vedota vuonna 
1918 eri kansanryhmiin väkivallan välttämiseksi. Akseli koetti 
saada Työmies-lehteen vetoomuksen sodan lopettamiseksi.  
Hän kävi puhumassa asiasta myös punaisten paikallisesikun-
nassa, jossa häntä pidettiin vaarallisena rauhanprofeettana.

Kun punaiset haalivat lisäjoukkoja pakko-otoilla, huhtikuun lo-
pulla kotkalaiset punakaartilaiset hakivat myös Isohiidet koto-
aan – tosin ilman esikunnan määräystä. Vakaumuksensa mu-
kaisesti veljekset kieltäytyivät yhteistyöstä, ja heidät ammut-
tiin metsätien varteen. Ampujilleen he olivat antaneet anteek-
si etukäteen, ja toisen kerrotaan jopa antaneen vangitsijalleen 
käsineensä, kun tämä oli valitellut palelevia käsiään.

TEKSTI: OLLI KOIKKALAINEN
KUVA: W.A. SIHVONEN / VAPRIIKIN KUVA-ARKISTO 

Kirjoittaja on toimittaja (FM, pääaine historia), joka on perehtynyt 
1900-luvun alkupuolen suomalaiseen rauhanaktivismiin.

 
Artikkeliin on käytetty muun muassa seuraavia lähteitä:  

Haapala Pertti & Hoppu Tuomas: Sisällissodan pikkujättiläinen 
(WSOY 2009), Suomen sotasurmat 1914–22 -tietokanta (http://

vesta.narc.fi), Kalemaa Kalevi: Suomalaisen aseistakieltäytymisen 
historia (Tammi 2014), Salonius-Hatakka Maija: Akseli ja Eelo 

Isohiiden tarina (Atena 2000), Manninen Ohto: Asevelvollisuuden 
toimeenpano ja siihen suhtautuminen valkoisessa Suomessa 

kevättalvella 1918 (Suomen historiallinen seura 1974).

SUOMEN SISÄLLISSODASSA  
TELOITETTUJA ASEISTAKIELTÄYTYJIÄ

•	 Matti Autio, 52-vuotias massatehtaan työnjohtaja 
Pielisjärveltä: Valkoiset mestasivat pakomatkalla 
Pielisjärvellä 7.3.1918.

•	 Mikko Eloranta, 29-vuotias kaivostyöläinen Pielisjärveltä: 
Valkoiset mestasivat pakomatkalla Pielisjärvellä 7.3.1918.

•	 Juho Gröhn, 31-vuotias työmies Pielisjärveltä: Valkoiset 
mestasivat pakomatkalla Pielisjärvellä 7.3.1918.

•	 Väinö Hämäläinen, 29-vuotias työmies Pielisjärveltä: 
Valkoiset murhasivat pakomatkalla Pielisjärvellä 7.3.1918.

•	 Mikko Pekanpoika Kakkinen, 27-vuotias työmies 
Pielisjärveltä: Valkoiset mestasivat pakomatkalla 
Pielisjärvellä 7.3.1918.

•	 Eetu Salomoni Pekanpoika Laamanen, 23-vuotias 
työmies Pielisjärveltä: Valkoiset mestasivat pakomatkalla 
Pielisjärvellä 7.3.1918.

•	 Edvart Pirhonen, osuuskaupan varastonhoitaja 
Pielisjärveltä: Valkoiset murhasivat pakomatkalla 
Pielisjärvellä 7.3.1918

•	 Mikko Evert Tolvanen, 26-vuotias työmies Pielisjärveltä: 
Valkoiset mestasivat pakomatkalla Pielisjärvellä 7.3.1918.

•	 Heikki Mikonpoika Vänttinen, 25-vuotias työmies 
Pielisjärveltä: Valkoiset mestasivat pakomatkalla 
Pielisjärvellä 7.3.1918.

•	 Onni Odert Orasmaa, 22-vuotias työmies 
Kalajoelta: Valkoiset mestasivat tämän kieltäydyttyä 
asevelvollisuudesta 26.3.1918 Kalajoella.

•	 Heikki Herman Antinpoika Holopainen, 21-vuotias 
torpparinpoika Tohmajärveltä: Valkoiset ampuivat 
karkausyrityksen yhteydessä 26.3.1918 Rääkkylässä.

•	 Matti Timola, Haukiputaalta: Valkoiset murhasivat 
aseistakieltäytyjänä Oulun vankileirillä maalis–huhtikuussa 
1918.

•	 Jaakko Fink, sekatyömies Tyrnävältä: Valkoiset murhasivat 
aseistakieltäytyjänä Oulun vankileirillä maalis–huhtikuussa 
1918.

•	 Antti Fink, sekatyömies Tyrnävältä: Valkoiset murhasivat 
aseistakieltäytyjänä Oulun vankileirillä maalis–huhtikuussa 
1918.

•	 Ahti Heikkinen, 27-vuotias korityöntekijä Tyrnävältä: 
Valkoiset murhasivat aseistakieltäytyjänä Oulun vankileirillä 
maalis–huhtikuussa 1918.

•	 Juho Emil Hytönen, 34-vuotias jalkinetyöntekijä Laukaasta: 
Valkoiset mestasivat karkurina Laukaassa 8.4.1918.

•	 Antti Juhana Ruokolainen, 35-vuotias rautaseppä 
Pielisjärveltä: Valkoiset ampuivat pakomatkalla Pielisjärvellä 
15.4.1918.

•	 Olli Ruokolainen, 32-vuotias työmies Pielisjärveltä: Valkoiset 
ampuivat pakomatkalla Pielisjärvellä 15.4.1918.

•	 Tahvo Ruokolainen, 28-vuotias työmies Pielisjärveltä: 
Valkoiset ampuivat pakomatkalla Pielisjärvellä 15.4.1918.

•	 Eino Samuli Ruokolainen, 23-vuotias työmies: Valkoiset 
ampuivat pakomatkalla Pielisjärvellä 15.4.1918.

•	 Akseli Rafael Isohiisi, 23-vuotias taidemaalari Iitistä: 
Punaiset murhasivat sodanvastustajana Iitissä 22.4.1918.

•	  Eelo Isihiisi, 34-vuotias maanviljelijä Iitistä: Punaiset 
murhasivat sodanvastustajana Iitissä 22.4.1918.

•	 Aleksi Otonpoika Enkvist, 22-vuotias työmies Kuorevedeltä: 
Valkoiset mestasivat aseistakieltäytyjänä Kuorevedellä 
12.5.1918.

•	 Kaarle Johannes Juhonpoika Korpela, 25-vuotias 
torpparinpoika Kuorevedeltä: Valkoiset mestasivat 
aseistakieltäytyjänä Kuorevedellä 12.5.1918.

•	 Onni Nojanen, 26-vuotias vuokraajan poika Leivonmäestä: 
Valkoiset ampuivat kutsunnoista pakoilijana 
todennäköisesti Korpilahdella 20.5.1918.

•	 Akseli Adiel Heikinpoika Ahonen, 26-vuotias sekatyöntekijä 
Saarijärveltä: Valkoiset mestasivat maankavaltajana 
25.5.1918.
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Millaisia arvoja Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsas 
keskellä Helsinkiä symboloi? Onko kyse vain viattoman isän-
maallisesta kunnioituksesta erästä suomalaista suurmiestä 
kohtaan? Vai onko kyse sittenkin salakavalasta ja tyystin tar-
peettomasta militaristisesta ja oikeistolaisesta julkisen tilan 
haltuunotosta?

Marsalkka Mannerheim on mahdollisesti Suomen historian 
yliarvostetuin henkilö. Suurimmaksi suomalaiseksi Yleisradi-
on toimesta vuonna 2004 äänestetty Mannerheim on hah-
mona kasvanut suhteettomiin ja jopa myyttisiin mittoihin.

Erityisesti oikeistolaisissa ja isänmaallisissa piireissä herät-
tää edelleen voimakkaita tunteita kaikki, mitä niissä pide-
tään Mannerheimin halventamisena. Esimerkiksi Mannerhei-
min kuvaaminen homoseksuaalina animaatioelokuvassa Ura-
lin perhonen sai kymmenisen vuotta sitten aikaan pienimuo-
toisen kohun. Uudempi esimerkki on muutaman vuoden ta-
kaa, jolloin elokuva Suomen marsalkka herätti ihmettelyä. Sii-
nä Mannerheimin elämäntarina oli luovalla ja oivaltavalla ta-
valla siirretty afrikkalaiseen kontekstiin.

Kuitenkin myös Mannerheimin todellisessa elämässä riittäisi 
niin ihmettelyn kuin myös kohun ainesta. Tunnetuin esimerk-
ki on punaisten kohtelu sisällissodan aikana ja sen jälkeen. 
Valkoisen armeijan ylipäällikkönä Mannerheim oli ainakin jos-
sain mielessä moraalisesti vastuussa valkoisesta terrorista.

Vaikka Mannerheim kertoo muistelmissaan vastustaneensa 
punaisten laajamittaista vangitsemista vankileireille, niin he-
rää kysymys, miksei hän vaikutusvaltaisena ja usein jääräpäi-
senä henkilönä ponnekkaammin ilmaissut kantaansa. Todel-
linen johtaja olisi voinut puhaltaa pelin poikki. Mannerheim 
sen sijaan päätti lähteä sisällissodan päätyttyä pois maasta. 
Välinpitämättömyydellään hän vaikutti tilanteen muotoutu-
miseen.

militarismia keskellä Helsinkiä?

Vähemmän tunnettu anekdootti kertoo, että Mannerheim 
olisi ollut vuonna 1919 valmis luomaan Suomeen itse johta-
mansa sotilasdiktatuurin Iso-britannian tuella. Hankkeen pe-
rimmäisenä tarkoituksena olisi ollut aloittaa laajamittainen 
sota Neuvosto-Venäjää vastaan. Suunnitelmat raukesivat lo-
pulta Iso-britannian epäröintiin.

Onko 2000-luvun Suomessa todella syytä kunnioittaa pat-
sailla tällaista upseeria ja herrasmiestä? 1900-luvun historia 
osoittaa, että poliittisten suunnanmuutosten myötä katujen 
ja puistojen nimet voivat muuttua. Myös patsaita on tapana 
kaataa, kun poliittinen tilanne muuttuu radikaalisti.

Viime vuonna Helsingin kaupunginvaltuustossa ja myös laa-
jemman yleisön keskuudessa heräsi keskustelua Lenininpuis-
ton uudelleennimeämisestä. Päivänpoliittinen keskustelu Le-
nininpuiston nimestä nostaa ajankohtaiseksi kysymyksen, 
keiden muistolle julkista tilaa ylipäänsä omistetaan. Nämä 
valinnat paljastavat jotain olennaista ympäröivästä yhteiskun-
nasta ja sen arvoista. Tämän päivän Suomessa on hyväksyt-
tyä kauhistella Leninin tekemisiä. Sen sijaan erästä sotilasdik-
tatuurista haaveillutta aatelisherraa on tapana kohdella silk-
kihansikkain.

Olisiko Suomessa jo aika irtautua sadan vuoden takaisen oi-
keistolaisen militarismin ihailusta? Voisiko Mannerheimin rat-
sastajapatsaan siirtää edes vähän sivummalle tai vaikkapa 
jonkin varuskunnan yhteyteen?

Pahoin pelkään, että maassa, jossa vakavissaan suunnitellaan 
tieverkoston myymistä yksityisille sijoittajille hävittäjähankin-
tojen kustantamiseksi, voi olla turhaa toivoa militarismin sym-
bolien poistamista kaupunkitilasta.

KIRJOITTAJA: JUUSO KOPONEN
KUVA: WIKIMEdIA cOMMONS
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ta kansalaisvapauksien tukahduttamiseen perustuva vallan-
kumoushallitus kuin 40 vuotta sitten. Alueen köyhimmässä 
maassa, lukuisista luonnonkatastrofeista kärsineessä Haitissa 
taas on järjestetty vapaita vaaleja, ja siellä on ollut niihin pe-
rustuvia hallituksia, mutta järjestys ei ole vakiintunut.

esimerkkinä dominikaaninen TasavalTa

Latinalaisen Amerikan demokratisoitumisprosessin katsotaan 
alkaneen dominikaanisesta tasavallasta. Yli 30 vuotta maa-
ta hallitsi ”El Chivo” (vuohi), kovaotteinen diktaattori Rafa-
el Trujillo. Hänen verinen valtansa päättyi sotilaiden ja sivii-
lihenkilöiden muodostaman attentaattiryhmän luoteihin tou-
kokuussa 1961. USA:n osuudesta murhaan on keskusteltu. 
Vuonna 1973 laaditun sisäisen muistion mukaan cIA:n agen-
tit olivat ”varsin laajoissa yhteyksissä” attentaatin toteutta-
jiin ja osa heidän aseistaan oli hankittu cIA:n suostumuksella.

LATINALAISEN AmERIKAN 
dEmOKRAATTINEN  

mUUTOS
1980-luku ja 1990-luvun alku olivat latinalaisessa Amerikas-
sa perusteellisen poliittisen muutoksen aikaa. Vuoden 1978 
alussa alueen 20 maasta kahdessa, costa Ricassa ja Vene-
zuelassa, oli vakiintunut poliittinen järjestelmä, jossa poliit-
tisen vallan haltijan asema perustui jokseenkin vapaiden 
vaalien tulokseen. Meksikon tosiasiallinen yksipuoluejär-
jestelmä ja Kolumbia olivat eräänlaisia rajatapauksia, mut-
ta kaikissa muissa maissa vallitsi diktatuuri. Kuubassa se oli 
syntynyt vasemmistolaisen aseellisen vallankumouksen seu-
rauksena, muissa latinalaisen Amerikan maissa se oli oikeis-
tolainen, joko suoranainen sotilasdiktatuuri tai ainakin val-
tion laajaan väkivaltaan ja laajamittaisiin ihmisoikeusrikok-
siin perustuva.

Nykyään latinalaisen Amerikan maista Kuubassa ja Haitissa ei 
ole vakiintunutta vaalidemokratiaa. Ensin mainitussa on edel-
leen sama merkittävää sosiaalista edistystä saavuttanut mut-

Argentiinalaiset mielenosoittajat kantavat lakanaa, johon on painettu sotilasdiktatuurin aikana kadonneiden kuvia. 
Kuva: Wikimedia Commons
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Trujillon hallituksen syrjäyttämisen jälkeen järjestetyissä vaa-
leissa valtaan nousi vasemmistolainen Juan bosch. Hänet 
syrjäytettiin sotilasvallankaappauksessa syyskuussa 1963. Ke-
väällä 1965 boschin kannattajat aloittivat kapinan. Tässä vai-
heessa isoveli puuttui asiaan: USA halusi estää ”toisen Kuu-
ban syntymisen”. Se lähetti maahan sotajoukkoja, ja sisällis-
sota vaati lopulta noin 3 000 ihmisen hengen. USA:n sota-
joukkojen suojeluksessa vuonna 1966 järjestetyissä vaaleis-
sa valtaan nousi entinen Trujillon nukkepresidentti, Joaquin 
balaguer.

balaguerin valta kesti 12 vuotta, ja sitä leimasi poliittisten 
vastustajien vaino, vaikkakaan ei samoissa mittasuhteissa 
kuin Trujillon aikana. Arvion mukaan balaguerin valtakaudel-
la kuoli noin 11 000 ihmistä. Hänet valittiin uudelleen epäva-
paissa vaaleissa vuonna 1970 ja 1974. Vuoden 1978 presi-
dentinvaalien ääntenlaskun alkuvaiheissa näytti kuitenkin sil-
tä, että keskustavasemmistolaisen Vallankumouspuolueen 
ehdokas Antonio gusman veisi voiton.

Tässä vaiheessa armeija keskeytti ääntenlaskun, mutta laajo-
jen kotimaisten protestien ja mm. USA:n painostuksen seu-
rauksena se joutui antamaan periksi ja balaguer luovutti val-
tansa. Toki vain väliaikaisesti, sillä hän palasi presidentiksi 
vuonna 1986 kymmeneksi vuodeksi. balaguerin aika päättyi 
vasta melkein 90-vuotiaana vuonna 1996, kun yritys vaalivilp-
piin johti yleislakkoon ja hän jättäytyi pois uusista vaaleista.

isoveljen rooli

dominikaanisen tasavallan lähihistoriassa on monia saman-
laisia piirteitä kuin muissakin maissa. Kaikille alueen maille 
keskeinen kysymys on tietysti suhde mahtavaan isoveljeen. 
Vaikka latinalaisen Amerikan oikeistodiktatuurit olivat perin-
teisesti USA:n liittolaisia, USA:n suhtautuminen niihin oli jos-
sain määrin ambivalentti.

Yhdysvaltain pitkäaikaisen liittolaisen Trujillon valta päät-
tyi attentaattiin, joka toteutettiin vähintäänkin USA:n hiljai-
sella hyväksynnällä. Hänen seuraajansa balaguer taas nousi 
valtaan USA:n suojeluksessa, mutta sai myös lähteä (ensim-
mäisellä kerralla) osittain USA:n painostuksesta. Latinalaisen 
Amerikan veristen diktatuurien tukeminen oli varmastikin kyl-
män sodan aikaisen ”vapaan maailman johtajan” ja ”ihmisoi-
keuksien ja vapauden puolustajan” kannalta kiusallista ja söi 
sen moraalista arvovaltaa.

Kuuban vallankumous oli tärkeä vedenjakaja USA:n suhtau-
tumisessa. Se ei ollut toki arkaillut puuttua väkivaltaisesti etu-
jensa vastaiseen politiikkaan aikaisemminkaan (mm. United 
Fruit Companyn intressejä maareformillaan uhanneen Jaco-
bo Abrenzin syrjäyttäminen guatemalassa 1954), mutta toi-
saalta yksi syy Kuuban vallankumoukseen oli USA:n halutto-
muus sitoutua vakavissaan korruptoituneen ja verisen liitto-
laisensa, diktaattori Fulgencio batistan vallan pelastamiseen. 

Kun Kuuban vallankumous johti Neuvostoliiton kanssa liit-
toutuneen sosialistisen valtion syntyyn, syntyi myös ”toisen 
Kuuban” pelko. Se vaikutti dominikaanisen tasavallan jäl-
keen mm. Allenden syrjäyttämiseen chilessä 1973, Etelä-
Amerikan sotilashallitusten condor-terrorikampanjan tuke-
miseen 1970-luvulla ja Keski-Amerikan kuolemankaartihalli-
tuksen tukemiseen erityisesti Ronald Reaganin presidentti-
kaudella 1980-luvulla.

muuToksen logiikka

dominikaanisessa tasavallassa valta vaihtui lopulta näennäi-
sen vapaaehtoisesti: balaguer luopui vallasta 1978, kun huo-
masi ettei vaalien mitätöiminen onnistu. Sama kaava on tois-
tunut muuallakin. Esimerkiksi chilessä Pinochetin valta päät-
tyi vuonna 1988, kun hän hyväksyi tappionsa uutta president-
tikautta koskevassa äänestyksessä. Kysymys ei tietenkään ol-
lut vapaaehtoisuudesta, vaan järkevästä alistumisesta välttä-
mättömyyden edessä tilanteessa, jossa vanhan vallan ylläpi-
tämiselle ei ollut edellytyksiä. Tällaisen tilanteen luominen on 
kuitenkin vaatinut aktiivista toimintaa. chilessä toteutettiin 
1980-luvulla laajaa siviilivastarintakampanjaa. Argentiinasta 
muistetaan ”kadonneiden äitien” rohkeat vastalauseet. Kes-
ki-Amerikassa  Nobelin rauhanpalkinnon voittaneen Rigo-
berta Menchun toiminta johti hallituksen rikosten paljastumi-
seen guatemalan 36 vuotta jatkuneen sisällissodan aikana.

Muutoksen logiikka näyttää perustuvan siihen, että vallanpi-
täjät ajetaan tilanteeseen, jossa he antavat periksi jotta eivät 
menettäisi kaikkea – henkeään, omaisuuttaan eivätkä kaik-
kea poliittista valtaansakaan. Joskus muutokset ovat alka-
neet myös diktaattorin lähipiiristä: 35 vuotta kestänyt Alfre-
do Strössnerin diktatuuri Paraguayssa päättyi vuonna 1989 
hänen läheisimmän luotettunsa, kenraali Andres Rodrigue-
zin toteuttaman sotilasvallankaappauksen jälkeen. Seuraava-
na vuonna Rodriguez valittiin ylivoimaisella äänienemmistöl-
lä presidentiksi colorado-puolueen ehdokkaana, jota myös 
Strössner oli edustanut.

miTä jäi käTeen? 

Kolumbuksen harharetken 500-vuotisjuhlavuonna 1992 Hel-
singin yliopistossa järjestettiin latinalaista Amerikkaa käsi-
tellyt seminaari. Tunnelma oli jossain määrin hämmentynyt 
ja apea. Latinalaisen Amerikan solidaarisuustyö oli läntises-
sä maailmassa etupäässä vasemmiston projekti – näyttäytyi-
hän ”vapaan maailman johtaja” tukahduttavien kansanmur-
hahallitusten liittolaisena ja vasemmisto taas oli voima, joka 
taisteli vapauden puolesta niitä vastaan. diktatuurien kaatu-
misen jälkeen latinalaisen Amerikan maissa äänestettiin kui-
tenkin valtaan lähes järjestään oikeistolaisia hallituksia, jotka 
joskus olivat varsin lähellä vanhaa valtaa. Mitä siis jäi käteen?

Mainitussa seminaarissa joku solidaarisuustyön veteraa-
ni lausui, että lopulta asiat ovat muuttuneet: kymmenen 
vuotta sitten olisimme keskustelleet siitä, kuka kenenkin ka-
veri on tapettu tai kadonnut sitten edellisen tapaamisen, 
nyt keskustellaan siitä, miksi he hävisivät vaalit. Latinalai-
sen Amerikan demokratisoituminen näyttää todellakin joh-
taneen pysyvästi siihen, että poliittinen valta ei enää pe-
rustu avoimeen väkivaltaan, ihmisten tappamiseen ja pe-
rusoikeuksien tukahduttamiseen. Se avaa kiistämättömis-
tä ongelmistaan huolimatta myös mahdollisuuksia: 1990-lu-
vun oikeistosuuntauksen jälkeen 2000-luvulla useimmis-
sa latinalaisen Amerikan maissa on tai on ollut vallassa va-
semmistolainen hallitus. Ne, niiden mahdollisuudet ja saa-
vutukset eivät kuitenkaan enää kuulu tähän esitykseen. 

KAJ RANINEN
Artikkeli perustuu alustukseen, jonka  

Raninen piti Siviilien puolustus -opintopiirissä 10.1.2018.
KUVAT: WIKIMEdIA cOMMONS
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Sukupuoli ja nuorten militarisointi liittyvät yhteen. Nuorille 
pojille saatetaan esittää perinteinen mielikuva vahvasta, tais-
teluun kykenevästä miehestä, joka suojelee heikkoa naista. 
Joissain konteksteissa taas naisia pyritään houkuttelemaan 
armeijaan murtamalla perinteisiä sukupuolirooleja sanomal-
la, että he ovat yhtä vahvoja kuin miehetkin. On myös ollut ti-
lanteita, joissa naisia halutaan armeijaan heidän hoivaviettin-
sä vuoksi esimerkiksi lääkinnällisiin tehtäviin tai hevosten hoi-
tajiksi – perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti.

Aseistakieltäytyjäliiton kansainvälinen kattojärjestö War Re-
sisters’ International järjesti Lontoossa helmikuun alussa su-
kupuolta ja nuorten militarisointia käsittelevän koulutuksen. 
Tapahtumassa tutkittiin ongelmaa, armeijan nuoriin kohdis-
tuvaa kampanjointia, ja pohdittiin siihen vastatoimia. Osallis-
tujia oli 13, ja Suomen lisäksi aktivisteja oli tullut Katalonias-
ta, Saksasta, Iso-britanniasta, Tšekistä ja Italiasta.

Osallistuin koulutukseen yhdessä Sadankomitean edusta-
jan kanssa. Torstaina 1. helmikuuta saavuimme Lontooseen 
tunteja myöhässä Helsingissä raivonneen lumimyrskyn ta-
kia. Ehdin hieman tutustua omaan solidaarisuusmajoituksee-
ni Stockwellissä eteläisessä Lontoossa ennen seuraavana aa-
muna alkanutta koulutusta. 

Koulutus pidettiin Mayday Rooms -tilassa Fleet Streetillä. En-
simmäisenä koulutuspäivänä tutustuimme toisiimme sekä 
toistemme järjestöihin ja kotimaiden tilanteisiin. Iso-britan-
niassa armeijaan värvätään jopa 16–17-vuotiaita ja armeijan 
mainoksia löytyy teinitytöille suunnatuissa lehdissä. Kampan-
joissaan armeija toivottaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt 

War Resisters’ Internationalin 
sukupuolta ja nuorten militarisointia 

käsittelevä koulutus
tervetulleeksi. Tšekissä armeija tekee järjestelmällisesti vierai-
luja kouluihin pitäen oppitunteja noin 11–15 vuoden ikäisille 
oppilaille. Tšekissä on myös esiintynyt samanlainen ilmiö kuin 
Suomessa: henkilöt, jotka eivät aikaisemmin välittäneet nais-
ten oikeuksista, alkoivat välittää, kun maahan alkoi tulla ulko-
maalaisia. Saksassa on jonkin verran edistytty rauhan saral-
la: joissain osissa maata on lakiin kirjattu käytäntö, jonka mu-
kaan armeija voi pitää luennon koulussa vain, jos siellä pide-
tään vastaava oppitunti myös rauhan näkökulmasta.

Iltapäivällä keskityimme sanoihin sukupuoli, nuoruus ja mili-
tarismi sekä niihin liittyvien käsitteiden pohtimiseen. Termis-
tön käsittely oli tärkeää, jotta eri maista ja kulttuureista tulleet 
osallistujat paremmin ymmärtäisivät toisiaan. Virallisen osuu-
den jälkeen vietimme iltaa yhdessä tutustuen toisiimme lisää.

Lauantaina aloitimme ohjelman viimeistelemällä edellisen 
päivän keskusteluja. Myöhemmin ryhmässä kukin hahmotte-
li ja pohti omaa ja järjestönsä visiota. Vertailtuamme visioi-
ta keskenään mietimme, miten ne näkyvät toiminnassamme. 
Osalle ulkopuolisista saattaakin jäädä epäselväksi, millaisen 
maailman eteen järjestöt tekevät työtään. Ehdotettiin, että 
ehkä meidän pitäisi enemmän kertoa, mitä asioita ajamme 
eikä pelkästään mitä vastustamme.

Meille ohjattiin myös zine-työpaja, jonka aiheena oli suku-
puoli ja militarismi. Yhdistelimme tekstiä ja lehdistä leikattu-
ja kuvia luoden yksi- tai monisivuisia aikakauslehden tyyppi-
siä artikkeleita. Zine-työskentelyn ohessa keskustelimme sii-
tä, miten vastustamme militarismia sortumatta vanhanaikai-
siin sukupuolirooleihin, kun armeijakin esittää itsensä edis-
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tyksellisenä ja luopuneena vanhoista sukupuolirooleista. Kes-
kustelimme pienemmässä ryhmässä myös sosiaalisesta me-
diasta ja miten järjestöjen kannattaa siellä toimia.

Viimeisenä koulutuspäivänä kartoitimme, mitkä toimijat ovat 
meille ja järjestöillemme aktiivisia ja passiivisia liittolaisia sekä 
passiivisia ja aktiivisia vastustajia. Esimerkiksi Suomen kon-
tekstissa passiiviseksi liittolaiseksi asetettiin Vihreät ja Va-
semmistoliitto sekä aktiiviseksi vastustajaksi nykyinen puo-
lustusministeri. Vaikka eri toimijoiden sijainnin määrittely täl-
lä spektrillä oli melko hankalaa, harjoitus auttoi hahmotta-
maan tilannetta paremmin. Seuraava vaihe tehtävässä oli 
pohtia, miten mahdollisimman monta spektrillä esitettyä toi-
mijaa saataisiin siirrettyä aktiiviseksi liittolaiseksi tai mahdol-
lisimman lähelle sitä. Välillä järjestötoimijoiden ongelmana 
saattaa olla, että he käyttävät liian suuren osan energiastaan 
aktiivisiin vastustajiinsa.

Iltapäivällä suunnittelimme kunkin järjestön omia tulevia pro-
jekteja ja järjestöjen välistä tiedonjakoa sekä yhteistyötä tu-
levaisuudessa. Esimerkiksi seuraava nuorison militarisoinnin 
vastainen toimintaviikko marraskuussa on luonnollisesti mer-
kittävä alusta koordinoidulle toiminnalle. Pohdimme myös 
seuraavan tapaamisen mahdollisuutta esimerkiksi Italiassa.

Maanantaina illalla virallisen koulutuksen jo päätyttyä oli 
Public forum on countering youth militarisation -tapahtuma 
Housmans Radical booksellers -kirjakaupassa. Keskusteluti-
laisuudessa henkilöt, jotka eivät viikonlopun koulutukseen 
osallistuneet, kyselivät eri maiden tilanteista. Maidensa mili-
tarismista ja omista kampanjoistaan kertomassa oli aktivisteja 
Suomen lisäksi Tšekistä, Iso-britanniasta ja Turkista.

Tapahtumassa oltiin kiinnostuneita esimerkiksi siitä, miten 
Suomen asevelvollisuus käytännössä toimii ja millaisia suku-
puolirooleja armeijaan liittyy. Keskustelussa nousi myös esil-
le Iso-britanniassa käynnissä oleva kampanja turvallisuuskäsi-
tyksen laajentamiseksi kestävämpään suuntaan ja siihen liit-
tyvien aiheiden muuntamiseksi lapsille ymmärrettävään muo-
toon. Tšekissä valtion puolustus on merkitty opetussuunnitel-
maan ja sen järjestäminen on armeijan vastuulla, mutta armei-
ja ei pysty tarjoamaan opetusta kaikille. Lisäksi kouluissa käy-
neet armeijan edustajat päästivät nuorempia koululaisia asei-
den lähettyville. Tämän kaltaisia epäkohtia tšekkiläisaktivistit 
käyttävät hyväkseen ja ovatkin saaneet asialleen lisää kan-
natusta. Turkissa on alettu sotilasvallankaappausyrityksen jäl-
keen demilitarisoimaan armeijaa, mutta vastaavasti militari-
soimaan poliisivoimia – militarismia on monenlaista.

Tiistaina 6. helmikuuta palasimme Suomeen lähes ajallaan.

MATIAS KASKILUOTO
KUVAT: ZINE: MATIAS KASKILUOTO,  
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Kun ajat käyvät ankariksi. Maailman suurimman talous- ja asemahdin presidentin on 
valinnut joku algoritmi. Sotilaalliset toimijat näkyvät yhä useammin asiantuntijoina 

mediassa ja sotapropaganda jyllää valtiollisella verorahoitetulla taajuudella. 
Maa-alueemme on luovutettu ydinaseiden ja sotajoukkojen käyttöön... 

Taidetulkintoja  
vallan ja sodan teemoista
 – liikkeellä antimilitaristista taidetta 

burghfieldin ”Trident Ploughshares” -aktioissa olin tutus-
tunut A.N.ON:iin, jonka grafiittikynäpiirustukset, vaatteis-
ta koottu omakuva ja massiivinen 576-ruutuinen shakkilauta 
kuninkaineen lähtöasemissa 99 sotilaan laumaa vastaan oli-
vat nyt näyttelyssä. A.N.ON kiertää aktioissa ja protestileireil-
lä dokumentoiden tapahtumia ja ilmiöitä. Hänen tekemänsä 
rintanapit olivat näyttelyn ”hittituote”.

Interaktiivinen ääni-instrumentti, ”Kantele”, sai alkunsa vuon-
na 2016 tapahtuneesta kuolemanpotkusta Helsingin asema-
aukiolla. Tappajan maailmankatsomuksen ”vastapainoksi” 
rakensimme Suomen viiden suurimman turvapaikanhakija-
ryhmän kieliä puhuvan soittimen. Ideana oli myös ottaa hal-
tuun ikivanha kansallissoitin, jota rasistiset ja yltiönationalis-
tiset tahot eivät vielä ole omineet. Teoksen nimellä on myös 
imperatiivinen merkitys. 

Irakilaisen taiteilijan, Hodhayfa Salihin 10-metrinen teos 
”Asetu heidän asemaansa” vallitsi galleriatilaa vaikuttava-
na sotakokemuksen tulkkina. Teoksen ”LIVE”-teksti herättää 
keskustelua sodan esittämisestä mediassa ja netin toistopal-
veluissa. Kuka säilyy hengissä? Mitä ja keitä sotatapahtumien 
suoran lähettämisen ja katselemisen takana on? Sitä, kuinka 
hyvin ihmisoikeusvelvoite toteutuu hallituksen johdolla viran-

Metsän poika tahdon olla... 
2011-2018. Jukka Vikberg.

Vuoden 2017 loppupuolella oli galleria Rantakasarmilla kol-
men viikon ajan kuuden taiteilijan demilitarisoitu galaksi -ni-
minen näyttely. Sen kanssa osin päällekkäin oli Sculptoris-
sa esillä Aiko Tsukaharan Monument of Solitude, jota seura-
si Jukka Vikbergin Horrors of War. Näyttelyiden lähtökohta-
na olivat sodan ja rauhan kysymykset eri puolilta katsottuina.

rauhanTöiTä suomenlinnassa

"Haluan haudata talvisodan hengen ja sapelin kalistelun lei-
maaman juhlavuotemme ja korkata seuraavan antimilitaris-
milla. Teen työtä sen eteen, että vainajat pysyvät haudois-
saan vartioimatta eikä niihin sotimalla lisää kerry", kirjoitin 
yhteen kuratoimani demilitarisoitu galaksi- näyttelyn tiedot-
teista. 

galaksissa oli ensimmäistä kertaa esillä valokuvia rauhanak-
tivisteista, ydinaseiden ja -voiman vastaisista toimijoista. Te-
osten pontimina olivat vuosien 2014–17 Aseistakieltäytyjä-
liiton järjestämät aktiot Saksan gÜZ-sotaharjoitusalueella ja 
kolmen britanniassa ja Skotlannissa tapahtuneen ydinaseteh-
taan, -tukikohdan ja -varikon blokkaukset (Altmark, burgh-
field AWE, coulport – Faslane). AKL oli myös yksi kahdeksas-
ta näyttelyä tukeneesta rauhantoimijasta.
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omaisten harjoittaman rakenteellisen väkivallan alla, voi ky-
syä myös taiteilijan oman elämän kohdalla. Lähes 3 vuotta 
turvapaikanhakijana Suomessa työskentellyt ja mm. Koneen 
säätiön residenssin ja apurahan saanut arvostettu taiteilija 
Salih sai joulukuussa karkotuspäätöksen Irakiin.

demilitarisoitu galaksi- näyttelyn taiteilijat olivat: A.N.ON, 
Hanna Arvela, Tom Lönnqvist, Outi Neuvonen, Kikka Rytkö-
nen ja Hofhayfa Salih. 

luonTo hylkii soTaa

Galleria Sculptorissa oli 28.1. saakka Monument of Solitude 
näyttely, jonka tekijä on Suomessa asuva Aiko Tsukahara. Pi-
mennetyssä tilassa oli kohdevalaistuja sodan arkkitehtuuria kä-
sitteleviä pienikokoisia veistoksia ja video. ”Tower” ja ”Obser-
vatory” -teokset olivat valkoisesta keraamisesta jauheesta val-
mistettuja rakennuksia. Korkean tornin ja observatorion tähys-
tysputken päässä oli valaistu pyöreä kvartsipallo. ”bunker”-
teoksen ikkuna-aukon sisäpuolella näkyy myös luonnonmu-
kaista kvartsikidemuodostelmaa. ”Planet” -nimisessä videos-
sa avaruuden vuorokausirytmissä pyörivät kvartsit ja eriväri-
set luonnonjalokivet. Kaksi ”UFO-typologiaa”, lisänimiltään 
Tsekkoslovakia n. 1932–39 ja Iso-britannia 1939, muodostavat 
alustalleen rakennukset esikuviensa, aika- ja paikkamääritetty-
jen kypärien neitseellisen valkoisina replikoina. 

"Idea teoksille lähti luontoon hyljätyistä bunkkereista, joissa 
on tarkkailtu ja hyökätty vihollisen kimppuun. Ne ovat vahvo-

ja ja jyhkeitä eikä niitä ole varaa purkaa. Mihin nämä raken-
nelmat, joista heti tietää niiden olevan sodanaikaisia, muttei-
vät mitään arkkitehtuurityyliä, kuuluvat? Ne eivät kuulu sii-
hen ympäristöön", sanoo Aiko Tsukahara gallerian haastat-
teluvideossa.

Hän ei puhu mitään fallismista, jota minä näin Tornin ja 
Observatorion muodossa, pitkässä ulokkeessa, joka pää-
tyy pyöreään, valaistuksessa kiiltävään palloon. Ihmisen 
tekemän arkkitehtonisen rakennuksen päässä on luonnos-
sa syntyvä kristalli, jonka ihminen on palloksi hionut. Kun 
tämä sama kvartsi ja muut kivet pyörivät ”Planet” -videos-
sa Maana ja planeettoina, tulkitsen teosten luomassa vii-
tekehyksessä myös Observatorion ulokkeen tykinpiipuksi, 
joka uhkaa räjäyttää sen luontoon kuuluvan pallon. Maa-
pallomme.

"Torni on myös raketti. Molemmat ovat teknologian symbo-
leja. Ne pyrkivät aina vain korkeammalle. Mahdollisimman 
kauas maanpinnasta, kunnes lopulta jättävät maan", Tsuka-
hara sanoo.

Luonto ja ihmisen tekemä, luoma yhdistyvät. Ne hylkivät toi-
siaan, kun kyse on sotajäämistöstä. Mitä yksinäisyys merkit-
see näyttelyn nimessä?

"Kyse on inhimillisen luomisen yksinäisyydestä. Kuinka luo-
minen liittyy yksinäisyyteen, ei välttämättä negatiivisessa 
mielessä", Tsukahara kertoo.

Kuvat: Kikka Rytkönen
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luonTokappaleiTa ei TapeTa!

Tsukaharan näyttelyn jälkeen Sculptorissa aukesi 
”Horrors of War – ja muita pyöriviä, hengittäviä, liik-
kuvia ja ihan paikallaan olevia installaatioita”. Sodan 
kauhut on myös näyttelyn avainteoksen nimi. Tekijä, 
Jukka Vikberg, on jo pitkään käsitellyt teoksissaan 
väkivaltaa, sodan traumaa ja vaikutusta lapseen. 

"Suuri osa elämästäni on mennyt sotaa pohties-
sa. Kun synnyin 1951, olivat isä ja äiti joitakin vuo-
sia aiemmin palanneet sodasta. Tunnen sodan kau-
hut aika hyvin jo pienestä pitäen. Isäni oli käynyt ar-
meijan juuri ennen sotaa ja joutui sitten kaikkiin kol-
meen sotaan, eli vietti parhaat miehuusvuotensa so-
tahommissa. Kun hän tapasi naapurin miehiä ja tut-
tujaan, niin juttu kääntyi pian sotaan. Näitä juttu-
ja sitten sain kuulla loputtomiin ensimmäisen vuo-
sikymmeneni. Jälkeenpäin olen ajatellut, että tämä 
oli myös isäni terapia. Näin hän puhumalla selviytyi 
pahimmista traumoista ja kykeni elämään normaalia 
elämää", Vikberg kertoo.

"Erityisesti Vietnamin sota merkitsi käännekohtaa 
koko sukupolvellemme – yhtäkkiä ymmärsimme, et-
tei maailma ole sellainen kuin Valituissa paloissa ker-
rotaan. Sotia käydään, koska jotkut hyötyvät niistä 
suunnattomasti taloudellisesti."

”Metsän poika tahdon olla” -teoksessa pieni lapsi 
makaa sisävalaistun pleksialustan päällä. Alusta on 
tervettä vihreää metsää, pään alla pilvitaivas. Tausta-
na on suuri seinämaalaus, jossa on näivettynyttä met-
sää ja kaatuneita puita. Poika hengittää ja valittaa.

"Teos ei varsinaisesti liity sotaan, vaan paremminkin 
luonnon teolliseen hyväksikäyttöön ja hävittämiseen. 
Maalaus seinällä on hakkuuaukea", Vikberg kertoo.

Hän kertoo taustastaan: "Olen aito 60-, 70-lukulai-
nen ja osallistuin aktiivisesti rauhanmielenosoituksiin 
jo lukioajoista lähtien. Olen myös sivari, olin aktii-
vinen luontoharrastaja, lintumies, ja vetosin kieltäy-
tymisessä vastustavani luontokappaleiden, siis myös 
ihmisen tappamista."

"Meidän sukupolvemme hävisi taistelun rauhan puo-
lesta, vaikka emme olisi ikinä sitä silloin uskoneet. 
Olimme valtava maailmanlaajuinen rauhanliike. Vas-
tustaja, sotateollisuus ja halu tappaa, oli kuitenkin 
vahvempi. Siviilielämässä olemme hyväksyneet vä-
kivallankäytön täydellisen kieltämisen. Vastustamme 
myös sivistysmaissa kidutusta ja kuolemantuomiota. 
Olen sitä mieltä, että meidän on pyrittävä sodan ja 
kaiken siihen liittyvän kriminalisoimiseen, armeijat ja 
aseteollisuus erityisesti mukaanlukien", hän kertoo. 

Vikberg näkee sodan sairautena, joka voi levitä ko-
konaisiin kansakuntiin. Pienet valtiot, kuten Suomi ja 
Ruotsi voisivat toimia toisin.

"Me voisimme toimia rauhan terveyskeskuksina."

KIKKA RYTKöNEN

Kuva: A.N.ON, 
Burghfeld 2015. 
Outi Neuvonen.

Kuva: UFO Typology:  
Great Britain 1939.  

Aiko Tsukahara, 2017.

Kuva: Titus Verhe. 
Tower ja Observatory. 
Aiko Tsukahara, 2017.
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YHTEISKUNNALLISTA 
ScIfIÄ VÄKIVALLASTA JA 
VÄKIVALLATTOmUUdESTA

Ursula K. Le guinin 1970-luvun lopulla alun perin julkaistu 
pienoisromaani kertoo Victorian planeettaa asuttavista kah-
desta ihmisyhteisöstä. Yhteisöjen jäsenet on karkotettu vuo-
sikausia aiemmin Maasta. 

Toisen yhteisön muodostavat väkivaltarikolliset, jotka ovat 
perustaneet 1900-lukulaiseen teollisuuteen nojaavan kau-
pungin. Kaupungin ulkopuolella elää toinen, väkivallatto-
muuden filosofiaan tukeutuva maanviljelysyhteisö. Tarinan 
jännite muodostuu näiden kahden eri periaatteilla toimivan 
yhteisön yhteentörmäyksestä.

Le guinin ajattelun tuntien tarinaa on mahdollista lukea su-
kupuoliromaanin näkökulmasta. Hierarkkinen, fyysiseen voi-
maan nojaava teollisuuskaupunki edustaa maskuliinisuutta 
anarkistisen, kompromisseja hakevan ja niihin mahdollisim-
man pitkälle sopeutuvan maanviljelysyhteisön ollessa sen fe-
miniininen vastavoima. 

Ristiriidan syventyminen yhteisöjen välillä johtuu alun perin 
maanviljelysyhteisön halusta kartoittaa Victorian planeettaa 
syvemmälle erämaahan. Kaupungin johtomiehet eivät voi 
sallia sitä, sillä kaupunki on riippuvainen maanviljelijöiden ru-
oantuotannosta. Näin vapauden ja vallan kysymykset nouse-
vat hiertämään yhteisöjen rinnakkaiseloa.

'Erämaa' (wilderness) onkin tarinan avainkäsite. Se jäsentää 
taustalla tarinan kulkua ja valottaa em. vapauden, vallan ja 
sukupuolen kysymyksiä. Le guin julkaisi vuonna 1986 esseen 
otsikolla ”Woman / Wilderness”, jossa hän samaisti naiseu-
den ja erämaan. Esseessä Le guin esitti maskuliinisen sivi-
lisaatiomme perimmäisen pelon, joka kohdistui erämaahan 
ja naiseuteen. Erämaa / nainen oli jotain ulkopuolista ja sen 
merkitys syntyi ainoastaan sen käytöstä saatavasta hyödys-
tä. Itseisarvoa maskuliininen sivilisaatio ei sille halunnut / us-
kaltanut antaa.

Maanviljelysyhteisö joutuu lopulta tilanteeseen, jossa sen on 
otettava käyttöön väkivallattoman vastarinnan metodit vas-
tatakseen yhä selvemmäksi käyvään kaupungin alistamispyr-
kimykseen. Tämän juonteensa kautta kirja tarjoaakin fiktiivi-
senä kertomuksena mielenkiintoisia näkökulmia pohdittaes-
sa väkivallan kohtaamista väkivallattomalla vakaumuksella. 
Ristiriidat, epävarmuudet ja omien toimintatapojen kyseen-
alaistaminen nostavat päätään tavoilla, joihin ei voi ennakol-
ta, pelkän teorian varassa, varautua. Tältä puolen kirja voikin 
laittaa alulle hedelmällisiä ajatuslankoja ja sitä voi suositella 
esim. Siviilien puolustus -projektissa mukana oleville.

Väkivallan kohtaaminen on aina järkytys. Ehkä vielä enem-
män ihmisille, jotka ovat vakaumuksellisesti sitä vastaan. Va-
kaumuksellisen yhteisön palautuminen väkivallan kokemuk-
sesta näyttäytyykin Haikaran silmässä prosessina, josta ei sel-
vitä ilman sisäisiä jakolinjoja, luopumista ja uudelleenjärjes-
täytymistä. Selvää on kuitenkin, että lopulta joillekin erämaan 
vapaus ja vastuu ovat arvokkaampia kuin alistumisen tuoma 
hetkellinen hengähdystauko ja oman itsensä kieltämisellä os-
tettu helppo turvallisuudentunne.

Jyrki Iivosen suomennos on ihan mukiinmenevä. Ajoittain 
epäselvistä lauserakenteista ja lyöntivirheistä paistaa kuiten-
kin kiire tai huolimattomuus. Ne eivät kirjan lukunautintoa pi-
laa, vaikka ärsyttävätkin.

JONI KALLIOMäKI

URSULA K. LE GUIN: HAIKARAN SILMÄ  
(1978, suom. 2015). 171 sivua.  
Suom. Jyrki Iivonen. Vaskikirjat.
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MAIJA KOIVISTOINEN
NYKYINEN dUUNI: Opiskelija

SIVIILIPALVELUSPAIKKA: Vasemmistonuoret ry

Milloin ja minkä ikäisenä suoritit siviilipalveluksen? 
En mennyt siviilipalvelukseen suoraan. Lopetin intissä helmi-
kuussa 2016 ja aloitin siviilipalveluksen kesäkuussa. Olin siis sil-
loin, hetkinen, 21-vuotias.

Kuinka päädyit siviilipalvelukseen?
Suoritin ensi pari kuukautta inttiä, mutta ajattelin jo silloin, että 
sivari voisi olla kivempi vaihtoehto minulle. Sitten Vasemmisto-
nuorilla aukeni mahdollisuus tulla tekemään feminististä kam-
panjaa, ja päätin tarttua siihen.

Palveluspaikkasi ja tehtäväsi palvelusaikana? 
Palveluspaikka oli Vasemmistonuoret ja olin siis tekemässä jär-
jestölle feminististä kampanjaa. Valmistelin kampanjaan materi-
aaleja, tuotin avajaisbileitä ja kävin kertomassa kampanjasta lä-
hinnä vasemmistonuorten sisäisesti, ja muuta sellaista. Otin yh-
teyttä kaikkiin mahdollisiin verkostoihmisiin.

Mitä olet tehnyt sivarin jälkeen? 
Olin aloittanut yliopistossa opiskelemaan valtio-oppia jo ennen 
kuin menin inttiin. Minulla oli just silloin ensimmäinen vuosi me-
nossa, sitten se katkesi, sitten mä palasin sinne vähäksi aikaa in-
tin jälkeen, sitten menin sivariin. Totaalikieltäydyin joulukuussa 
2016 ja siitä määrättiin kuukauden rangaistus syksyllä 2017. Sen 
jälkeen olen oikeastaan ollut vaan opiskelemassa valtio-oppia 
Helsingin yliopistolla. 

Kuinka rangaistus totaalikieltäytymisestä toteutettiin?
Valvontarangaistuksena.

Oliko siviilipalveluksesta sinulle hyötyä? 
Joo ehdottomasti! Se oli tavallaan minulle oman alan töitä ja oli 
tosi siisti mahdollisuus että pääsin just sinne. Sain ihan erilaista 
työkokemusta kuin olen aikaisemmin saanut.

Haluatko mainita jonkin mieleen jääneen tapahtuman tai 
sattumuksen siviilipalvelusajalta?
Apua! Jaa-a. Nyt tulee mieleen vain se, että minua haastateltiin 
yhteen lehteen, ja eihän minua koskaan haastatella mihinkään. 
Siitä haastattelusta tehtiin ihan ihmeellinen nosto ja aloin saa-
da siitä myös palautetta, vaikka en ollut oikeastaan sanonut sitä, 
mitä siinä sanottiin. Se nyt ehkä ei liittynyt suoraan sivariin, tai siis 
liittyi siihen että olin siviilipalveluksessa vasemmistonuorilla, mut-
ta ei suoraan työnkuvaani siellä.

Onko vakaumuksesi säilynyt? Mitä tekisit, jos nyt 
joutuisit kutsuntoihin? 
Minähän en ole koskaan ollut kutsunnoissa, joten en tiedä. Joo 
kyllä, lähtisin uudestaan inttiin, ja toteuttaisin palveluksen muu-
tenkin samanlaisena. Jos kaikki tapahtuisi uudestaan, niin totaa-
likieltäytyisin aikaisemmin. Totaalikieltäydyin myöhemmin kuin 
olin suunnitellut, koska työ siviilipalveluspaikassani oli niin mu-
kaansatempaavaa.
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• MUUT MEDIAT •

Antimilitaristi 
tahtoo kuulla 
inttijuttuja!
 
Lähetä 21.5. mennessä karseimmat inttikokemuksesi 
osoitteeseen paatoimittaja@antimilitaristi.fi,  
niin koostamme niistä juttuja seuraavaan lehteen.

Sotaa Syyrian puolella käyvä Turkki jatkaa kovia otteita 
tukahduttaessaan toisinajattelijoita. Tähän mennessä 
jo noin 600 sotaa kritisoinutta ihmistä on pidätetty, ja 
pidätyksiä jatketaan.
ILTALEHTI 9.2.2018

Koulu käski poistamaan abirekasta hallitusta 
arvostelevan ”köyhät kyykkyyn” -banderollin – 
Rehtori: ”Toiset opiskelijat tulivat sanomaan, etteivät 
voi mennä autoon, jossa on sellainen lakana”
HELSINgIN SANOMAT 16.2.2018

Aseistakieltäytyjä Elsaa, 19, uhkaa jalkapanta, mutta 
kohtalotoverin vapautus tuo toivoa - ”Nyt ollaan 
murroksen partaalla”
ILTALEHTI 24.2.

"Pitäjä, jossa ei ammuttu laukaustakaan – kun 
sisällissota syttyi, Vesannon asukkaat veivät aseet 
lukkojen taakse ja kirkkoherra sai avaimen"
YLE 24.1.

14.3. Siviilien puolustus -opintopiiri kokoontuu  
Rauhanasemalla kello 18

21.-22.4. AKL pitää infopöytää Suomen sosiaalifoorumissa 
Arbiksella (dagmarinkatu 3, Helsinki)

28.4. Aseistakieltäytyjäliiton tukikeikka Rauhanasemalla  
kello 19-23. Esiintymässä Korkkivika, Silver Speed,  
Harhat ja Sister disaster. Liput 5 euroa. Ei ikärajaa.

Tervetuloa mukaan kaikkeen toimintaan!  
Muutokset aikatauluihin mahdollisia.  
Katso tarkempi info nettisivuilta akl-web.fi  
tai Facebookista.

AKL:n 
kevätliittokokous 
Helsingissä
 
Aseistakieltäytyjäliiton sääntömääräinen kevätliittokokous 
järjestetään 31.3. Helsingissä. Esillä sääntömääräiset 
asiat (hallituksen vaali erovuoroisten osalta, 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen, 
vastuuvapaudesta päättäminen). Kokous alkaa 
klo 14 Rauhanasemalla (Veturitori 3). Matkakulut 
Helsinkiin maksetaan jäsenille. Tervetuloa!
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