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Tämän Antimilitaristin teema on utopia. Sana utopia tulee krei-
kan kielestä ja tarkoittaa paikkaa, jota ei ole. Sana on peräisin 
Thomas Moren 1500-luvulla kirjoittamasta teoksesta Utopia, 
jossa hän kuvasi kuvitteellista ja aikansa mittapuulla varsin tasa-
arvoista ja lempeää valtiota. Vastaavia kuvitelmia paremmasta 
maailmasta ovat elätelleet erilaiset uskonnolliset yhteisöt ja yk-
sittäiset ajattelijat antiikin ajoista asti. Usein sanaa utopia kuu-
lee käytettävän positiivisen tulevaisuuden kuvan ohella myös 
haukkumasanana epärealistiselle haaveilulle.

Tämän päivän rauhanliikkeen työ ei voi olla vain päiväkohtais-
ta puurtamista yksittäisten aseistakieltäytymistapausten paris-
sa tai tiettyä sotaa vastaan. Pitemmän aikavälin tavoitteiksi tar-
vitaan utopioita, joita kohti suunnata. Nämä tavoitteet taas tu-
levat lähemmäs yksittäisten tapahtumien kautta. Helsingin ho-
vioikeuden helmikuinen päätös jättää siviilipalveluksesta kiel-
täytymisestä syytetty totaalikieltäytyjä tuomitsematta rangais-
tukseen oli tällainen tapahtuma. Parhaassa tapauksessa YK:n ja 
ihmisoikeusjärjestöjen toistuvasti tuomitsemat totaalikieltäyty-

Pilvilinna joka ei romahda
jien vankeusrangaistukset loppuvat Suomessa ja yksi utopisti-
selta tuntunut vaatimus toteutuu. 

Tämä Antimilitaristin kesänumero antaa virikkeitä uusien uto-
pioiden unelmoimiselle riippumatossa. Osa jutuista esittelee 
realistisempia utopioita, jotka voivat pääpiirteissään käydä to-
teen muutaman vuoden kuluessa, osa taas on kauempana ny-
kytodellisuudestamme. Joka tapauksessa ne kaikki ovat suun-
tia, joita kohti edetä.

Antimilitaristinen yhteiskunta, jossa sota ja syyt sellaisen sytty-
miselle on poistettu, on siis utopia, paikka jota ei ole. Se ettei 
sellaista paikkaa vielä ole olemassa, ei kuitenkaan tarkoita, et-
tei sellaista voisi koskaan olla. Silläkin on onneksi paljon merki-
tystä, mitä ihmiset itse haluavat.

 
AKU KERVINEN 
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Elisabeth Rehnin ajatushautomo julkisti toukokuun lopussa 
runsaasti huomiota saaneen ehdotuksen asevelvollisuuden 
uudistamisesta. Sen mukaan siirryttäisiin malliin, jossa on jat-
kossa asepalvelus ja kokonaisturvallisuuteen liittyvä "varau-
tumispalvelu". Kumpaakaan suorittamattomille langetettai-
siin ylimääräinen vero.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että asevelvollisuusjärjestel-
män uudistaminen todellakin on välttämätöntä. Laajentami-
sen sijasta parempi tapa olisi kuitenkin sen supistaminen.

Kansalaispalvelujärjestelmän lähtökohtainen ongelma on sii-
nä, että se rikkoo kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin si-
sältyvää pakkotyön kieltoa. Niiden mukaan valtiot saavat 
määrätä kansalaisensa asepalvelukseen ja siitä vakaumuksel-
lisista syistä kieltäytyvät siviilipalvelukseen, mutta vain hei-
dät. Kaikki muu on kansalais- ja polittisia oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen perus-
teella kiellettyä pakkotyötä. Asevelvollisuuden laajentami-
nen siviiliyhteiskunnassa laajasti toteutettavaksi instituutiok-
si ei siis ole sallitua.

Tänään esitetyssä mallissa tätä ongelmaa pyritään ilmeises-
ti kiertämään toteuttamalla kansalaispalvelus erilaisiin turval-
lisuustehtäviin liittyvänä "varautumispalveluna". Siinä ei kui-
tenkaan ole kysymys sotilaspalveluksesta, joten on varsin ky-
seenalaista olisiko tällainenkaan malli ihmisoikeussopimus-
ten mukainen.

Avoimeksi kysymykseksi jää myös, tarvitaanko todellakin jo-
tain "varautumispalvelun" kaltaista järjestelmää. Norjassa to-

teututetaan "sukupuolineutraalia asevelvollisuutta", jossa 
asepalveluksen suorittaminen on vapaaehtoista. Siellä ei ole 
kuitenkaan sen rinnalla mitään varautumispalvelua.

"Miksi tällainen kallis, ihmisoikeuksien kannalta kyseen-
alainen ja muualla tuntematon järjestelmä tarvittaisiin Suo-
meen?", Aseistakieltäytyjäliitto kysyy. Palvelusta suorittamat-
tomille määrättävän lisäveron sijasta parempi ratkaisu olisi 
nostaa palveluksen aikana maksettavat taloudelliset etuudet 
säälliselle tasolle.

Helsingin Sanomien aihetta koskevassa jutussa haastatellun 
Elisabeth Rehnin mukaan nykyinen siviilipalvelus on "hyödy-
töntä". Todellisuudessa se kuitenkin tuottaa merkittäviä hyö-
tyjä laajoille sektoreille yhteiskunnassa tarjotessaan niille työ-
voimaa ja antaa sitä suorittaville nuorille työkokemusta. Vas-
taavat hyödyt voidaan tokin saavuttaa muillakin tavoin.

Lisäksi Aseistakieltäytyjäliitto muistuttaa, että Suomi on vel-
vollinen tunnustamaan aseistakieltäytymisoikeuden, eikä so-
tilaalliseen varautumiseen ilmeisen läheisesti kytketty "va-
rautumispalvelu" sitä toteuttaisi. Palveluksesta tulee siis olla 
myös mahdollisuus kieltäytyä.

Oikeassa Rehn on toki siinä, että siviilipalvelus on nykyisin 
järjettömän pitkä lyhimpään asepalvelukseen verrattuna. On-
gelma on suurimmaksi osaksi seurausta siitä, että puolustus-
hallinto on perinteisesti vastustanut sen lyhentämistä - ja te-
kee niin edelleen.

Kansalaispalvelus ihmisoikeuksien 
kannalta kyseenalainen –  

siirtyminen kohti vapaaehtoista 
järjestelmää parempi ratkaisu
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Elokuun 9.-12. kymmeniä rauhanaktivisteja Suomesta, Ruotsista 
ja Venäjältä kokoontuu Loviisan Kuggomiin hiomaan 
sodanvastaisen toiminnan taitojaan ja verkostoitumaan.

tisesta Ofog-verkostosta ja venäläisillä ihmisoikeusjärjestö 
Memorialista. Suomesta AKL:n aktiivien ohella järjestäjillä on 
taustaa esimerkiksi Suomen Kristillisestä Rauhanliikkeestä.

Aseistakieltäytyjäliitto myös tukee tapahtumaa rahallises-
ti. AKL:n lisäksi tapahtuman toinen rahoittaja on Suoma-
lais-ruotsalainen kulttuurirahasto. Mikään muu taho ei ole 
antanut rahaa tapahtumalle. Kasaan haalittu summa riit-
tää tapahtumapaikan vuokraan sekä ruokailujen järjestä-
miseen. Osallistujien on kuitenkin maksettava omat mat-
kakulunsa.

MEDIAMYLLÄKKÄ

Kuten Åland 17 -rauhanharjoitus, myös tämän vuoden tapah-
tuma on leimattu etukäteen mediassa epäilyttäväksi. Ennen 
Ahvenanmaan tapahtumaa Suomen entinen Moskovan suur-
lähettiläs Hannu Himanen kutsui sitä "venäläiseksi operaati-
oksi" johon muut twiittaajat, bloggarit ja lehdistö tarttuivat. 
Varsinaisessa tapahtumassa vierailleet toimittajat eivät löytä-
neet siitä mitään epäilyttävää kerrottavaa venäläisten osallis-
tujien paljastuttua nykyhallintoaan kritisoiviksi ihmisoikeus- ja 
rauhanaktivisteiksi.

Nyt lehdistö on sensaationhakuisuudessaan jälleen tarttu-
nut ennen Åland 17 -tapahtumaa esillä olleisiin perusteet-
tomiin epäilyihin. Mediakohu ja syyttelyt ovat lähinnä su-
rullinen esimerkki Suomessa vallitsevasta ilmapiiristä. Vie-
läkin surullisempaa on kuitenkin se, että yhteyksiä omassa 
maassaan kovan paineen alla toimivaan Venäjän riippumat-
tomaan kansalaisyhteiskuntaan halutaan saattaa epäilyksen 
alaiseksi ja demonisoida. Se muistuttaa myös ikävällä taval-
la kyseiset ryhmät ja ihmiset "ulkomaiden agenteiksi" lei-
maavan Putinin Venäjän toimintamalleja. Tapahtuman netti-
sivuilta löytyy vastaukset median usein esittämiin kysymyk-
siin ja väittämiin.

Baltic Glory 18 -rauhanharjoitus 
kesällä Suomessa  

- Aseistakieltäytyjäliitto mukana

Baltic Glory 18 tapahtumaan odotetaan 25 rauhanaktivis-
tia kustakin maasta sekä yksittäisiä tarkkailijoita Ukrainasta ja 
Baltian maista. Itse harjoituksessa osallistujat reagoivat kuvit-
teellisiin skenaarioihin, joissa maiden väliset jännitteet ja so-
dan uhka Itämerellä kasvavat, tarkoituksenaan ratkaista tilan-
teet rauhanomaisesti. Harjoitus kasvattaa osallistujien kon-
fliktinratkaisutaitoja ja auttaa heitä näkemään rauhanliikkeen 
vahvuuksia ja heikkouksia. Lisäksi yksi päivä on varattu tule-
vaisuuden yhteistyöprojektien suunnittelulle.

Baltic Glory on jatkoa ruotsalaisten ja venäläisten aktivistien 
viime vuonna Maarianhaminassa järjestämälle Åland 17 -rau-
hanharjoitukselle, jonka ajankohta oli osin päällekkäinen Itä-
merellä pauhanneiden Ruotsin Aurora 17 ja Venäjän Zapad 
17 -sotaharjoitusten kanssa. Aseistakieltäytyjäliiton Esa No-
resvuo matkusti Ahvenanmaalle Antimilitaristin toimittajana 
ja kirjoitti siitä artikkelin viime vuoden syysnumeroon. Vierai-
lun yhteydessä syntyi ajatus järjestää uusi rauhanharjoitus, jo-
hon osallistuisi myös suomalaisia.

TULE MUKAAN!

Harjoitukseen osallistuu yhteiskuntien eri sektoreilta ihmisiä, 
joita yhdistää toimiminen rauhantyön parissa. He ovat taitei-
lijoita, tieteilijöitä, aktivisteja, toimittajia, poliitikkoja ja opis-
kelijoita. Järjestäjäporukka, joka koostuu yhteensä noin kym-
menestä suomalaisesta, ruotsalaisesta ja venäläisestä rau-
hanaktivistista, lähettää suoria kutsuja sopivaksi katsomilleen 
henkilöille. Tämän lisäksi tapahtumaan on myös avoin haku. 
Tämän lehden takakannessa sekä tapahtuman nettisivuilla on 
lisätietoa osallistujaksi tai vapaaehtoiseksi hakemisesta. Anti-
militaristin lukijoita varten hakuaikaa on pidennetty kesäkuun 
25. päivään asti.

Tapahtuman järjestäjät esitellään nettisivuilla balticglory.org. 
Ruotsalaisilla järjestäjillä on taustaa esimerkiksi antimilitaris-

Osa Baltic Glory 
-rauhanharjoituksen 
järjestäjäporukasta 

Helsingissä 
huhtikuussa:  

Darya Apahonchich,  
Esa Noresvuo,  

Pelle Sunvisson ja  
Lisa Behrenfeldt.  

Kuva: Masha 
Apahonchich.
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Työministeriö asetti viime vuoden syksyllä työryhmän selvit-
tämään siviilipalveluslain muutostarpeita. Ryhmän asettami-
sen perusteena oli puolustusministeri Jussi Niinistön työ- ja 
elinkeinoministeriölle lähettämä kirje, jossa esitettiin useita 
ehdotuksia siviilipalveluksen heikentämiseksi ja militarisoi-
miseksi. Näihin suunnitelmiin verrattuna lopullinen esitys on 
varsin rajallinen.

KAKSI PARANNUSTA

Kaksi eniten siviilipalveluksen sisältöön vaikuttavaa muutos-
ta ei perustu Niinistön kirjelmään, vaan Aseistakieltäytyjäliiton 
ryhmän käsiteltäväksi tuomiin asioihin. Nykyisessä siviilipalve-
luslaissa valtio otti viimein osavastuun siviilipalvelusvelvollis-
ten työpalveluksen aikaisista asumiskustannuksista. Valtion 
korvaamat summat olivat kuitenkin liian pieniä ja ne on mai-
nittu euromääräisinä siviilipalveluslaissa, eikä niitä ole vuoden 
2008 jälkeen korotettu kertaakaan. Nyt työryhmä esittää val-
tion korvausosuuden korottamista ja sen sitomista indeksiin 
niin, että tulevaisuudessa korvaussumma tarkistettaisiin aina 
kolmen vuoden välein. Tämän parannuksen toteutuminen ei 
ole vielä varmaa, vaan vaatii muutoksen toteuttamisen vaati-
man lisärahoituksen sisällyttämistä budjettiin.

Toinen Aseistakieltäytyjäliiton ehdotuksiin perustuva paran-
nus liittyy reservinkieltäytyjien asemaan. Tähän asti auto-
maattinen vapautus armeijasta myös sodan aikana on kos-
kenut vain täydennyspalveluksen suorittamisen aloittaneita 
totaalikieltäytyjiä. Sitä aloittamattomat määrättäisiin vakau-
muksentutkintaan ja hylkäävän päätöksen sattuessa palvele-

maan armeijaan. Työryhmän esityksen mukaan tämä rajoitus 
poistuu ja jatkossa kaikkia rauhan aikana täydennyspalveluk-
seen hyväksyttyjä kohdellaan yhdenvertaisesti: heidät on va-
pautettu automaattisesti armeijan palveluksesta myös sodan 
aikana. Vakaumuksentutkinta jää siis koskemaan vain sodan 
aikana (tai juuri ennen poikkeustilan alkua) siviilipalvelusha-
kemuksen jättäneitä.

Niinistön ehdotuksista työryhmä päätyi kannattamaan vain 
yhtä: jatkossa myös yli 28-vuotiailla on oikeus peruuttaa täy-
dennyspalvelushakemus ja palata armeijan reserviin. Aseista-
kieltäytyjäliitolla ei sinänsä ole tähän huomauttamista, mutta 
yhdenmukaisuuden vuoksi ikäraja olisi tullut poistaa myös si-
viilipalvelusvelvollisilta.

KRIISIAIKAISET TEHTÄVÄT PYSYVÄT

Myös siviilipalvelusvelvollisten kriisiaikaista palvelusta koske-
vat pykälät kirjoitetaan uudelleen, vaikkei niihin olekaan aina-
kaan tässä vaiheessa tulossa merkittäviä asiasisällöllisiä muu-
toksia nykylakiin verrattuna. Vuosikymmenen alussa toiminut 
Siviilipalvelus 2020 -työryhmä päätti ehdottaa siviilipalvelus-
velvollisten kriisiaikaisia velvollisuuksia koskevien pykälien 
poistamista siviilipalveluslaista. 

AKL toteaa, että ehdotus oli hyvä, sillä sodanaikaisia tehtä-
viä koskevat säännökset ovat tarpeettomia. Ilman niitä si-
viilipalvelusvelvollisia voitaisiin määrätä siviilitehtäviin kriisi-
aikana valmiuslain perusteella, samoin kuin muitakin siviile-
jä. Työryhmä päätti kuitenkin esittää niiden säilyttämistä lais-

SIVIILIPALVELUSLAKIIN ESITETÄÄN  
RAJALLISIA MUUTOKSIA

VAPAUTUSLAIN LAAJENTAMINEN AINOA RATKAISU
Jehovan todistajat asevelvollisuuspalveluksesta vapauttavan 
lain tulevaisuudesta on keskusteltu kevään mittaan. Helsin-
gin hovioikeuden helmikuisen ratkaisun jälkeen puolustus-
ministeriö asetti pelkästään puolustushallinnon edustajis-
ta koostuvan työryhmän, jonka tarkoitus on selvittää asiaa ja 
laatia esitys sen korjaamiseksi. Työryhmän on tarkoitus antaa 
muistionsa kesäkuun lopulla. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, 
että ainoa mahdollisuus on vapautuslain laajentaminen. Sen 
kumoaminen pahentaisi ongelmaa sen ratkaisemisen sijaan.

Toisin kuin suomalaisen julkisen keskustelun perusteella voi-
si kuvitella, Jehovan todistajien vapautuslain muodostama 
ongelma ei liity pelkästään yhdenvertaisuuteen, vaan ennen 
muuta toiseen perusoikeuteen: ajatuksen-, omantunnon- ja 
uskonnonvapauteen. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoike-
uskomitea on kiinnittänyt asiaan huomiota useaan otteeseen 
jo 1990-luvulta alkaen. Se on viimeksi vuonna 2013 laatinut 
Suomea ratkaisemaan tilanteen nimenomaan laajentamalla 
vapautuslakia koskemaan myös muita vakaumuksia. Vaatimus 
perustuu Suomea sitovaan kansalais- ja poliittisia oikeuksia 
koskevaan yleissopimukseen, jonka tulkintavalta komitealla 
on. YK:n ihmisoikeusneuvosto on puolestaan kesällä 2017 ke-
hottanut Suomea vapauttamaan vangitut aseistakieltäytyjät.

Kysymys on siitä, että YK:n ihmisoikeuselimet pitävät aseis-
takieltäytymistä hyväksyttävänä ajatuksen-, omantunnon- 
ja uskonnonvapauden käyttämisenä. Vapausrangaistusten 
langettaminen sen johdosta ei siis ole hyväksyttävää ja tul-
kitaan "mielivaltaiseksi vapaudenriistoksi". Vapautuslain 
kumoaminen merkitsisi siis näiden perusoikeuksien rajoit-
tamista.

Suomi on ainoa Euroopan Unionin jäsenmaa, joka edel-
leen tuomitsee aseistakieltäytyjiä säännöllisesti pitkiin eh-
dottomiin vapausrangaistuksiin. Jehovan todistajien va-
pautuslain kumoaminen johtaisi erittäin todennäköises-
ti totaalikieltäytyjien määrän lisääntymiseen, sillä oletet-
tavasti ainakin osa Jehovan todistajista päätyisi edelleen 
palveluksesta kieltäytymiseen. Aseistakieltäytyjäliiton tie-
dossa on eri syistä vapautuslain ulkopuolelle jääneitä Je-
hovan todistajia, jotka ovat edelleen valinneet totaalikiel-
täytymisen. Suomen tulee ottaa ihmisoikeusvelvoitteensa 
vakavasti ja etsiä Jehovan todistajien vapautuslakiin Suo-
men ihmisoikeusvelvoitteita kunnioittavaa ratkaisua. Käy-
tännössä tämä edellyttää vapautuslain laajentamista ja va-
kaumuksellisten aseistakieltäytyjien vapausrangaistusten 
lopettamista.
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sa. Tätä puolusteltiin mm. varsin erikoisella tulkinnalla, jon-
ka mukaan yhdenvertaisuus vaatii tällaisten säädösten ole-
massaoloa. Kuitenkaan perustuslaissa säädetyn "maanpuo-
lustusvelvollisuuden" piiriin kuuluvista ryhmistä mm. armei-
jaa käymättömille naisille, terveydellisin perustein vapaute-
tuille, asevelvollisuudesta kieltäytyneille totaaleille eikä itse 
asiassa suurelle osalle armeijan käyneistä miehistäkään ole 
määrätty sodan ajan tehtävää. Miksi siis sivareille? Kriisinai-
kaista palvelusta koskevien pykälien todellinen tarkoitus on 
pitää portti avoinna siviilipalveluksen militarisoimiselle ja kyt-
kemiselle muodikkaaseen "kokonaisturvallisuuden" käsittee-
seen, riippumatta siitä millaisia vaikutuksia sillä olisi siviilipal-
velukseen ja aseistakieltäytymisoikeuteen ja kuinka tarpeel-
lista se itse asiassa olisi.

Niinistön alkuperäisistä ehdotuksista hylättiin palveluspaik-
kojen keskittäminen "kokonaisturvallisuuteen" liittyviin paik-
koihin, pakollisen täydennyspalveluksen pidentäminen kym-
meneen päivään sekä armeijapalvelukseen palaamisen mah-
dollistaminen myös siviili- tai täydennyspalvelukseen palaa-
misen jälkeen. Siviilipalveluksen voi jo nyt suorittaa "koko-
naisturvallisuuteen" liittyvissä tehtävissä, mutta tällaisten 
palveluspaikkojen määrä on vähäinen, joten siviilipalveluk-
sen täydellistä militarisoimista merkitsevä Niinistön ehdotus 
ei ole etenemässä. Nykyinen viidenkin päivän mittainen kai-
kille reservinkieltäytyjille pakollinen täydennyspalvelus taas 
rikkoo yhdenvertaisuutta, koska kaikkia reserviin kuuluvia ei 
koskaan kutsuta kertausharjoituksiin. Palvelusmuodon vaih-
taminen aloitetun siviili- / täydennyspalveluksen jälkeen taas 
kariutui lähinnä viranomaisten vastustukseen. Niinistön eh-
dotus, jonka mukaan hänen asevelvollisuuslakiin ajamansa 
"valmiusperusteinen kertausharjoitus" lisättäisiin tilanteisiin, 
joissa siviilipalvelukseen pääsee vain vakaumuksentutkinnan 
kautta, jäi pois työryhmän esityksestä asiantuntijakuulemisen 
jälkeen.

TODELLISET ONGELMAT SIVUUN

Suomen aseistakieltäytymislainsäädäntö on saanut tälläkin 
vuosikymmenellä useaan otteeseen kritiikkiä YK:n ihmisoi-
keuselimiltä. Tästä huolimatta työryhmän alkuperäiseen toi-
meksiantoon sisältyi vain puolustusministeriön "kehitysehdo-
tuksia" ja ihmisoikeusnäkökulma jäi kokonaan sivuun. AKL:n 
esityksestä työryhmä käsitteli kyllä sekä siviilipalveluksen ly-
hentämistä että totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista 
luopumista, mutta ei esittänyt muutoksia kumpaankaan.

Palvelusaikakysymyksessä vedottiin siihen, ettei YK:n ihmis-
oikeuskomitean vuonna 2013 esittämä vaatimus palvelus-
ajan lyhentämisestä ollut sanamuodoltaan riittävän yksise-
litteinen. Vapausrangaistuksista luopumisen suhteen vedot-
tiin siihen, että asiaan ei voida ottaa kantaa ennen kuin Kor-
kein oikeus on antanut ratkaisunsa hovioikeuden vapautta-
man totaalikieltäytyjän osalta. Kuitenkin vapausrangaistusten 
langettaminen aseistakieltäytymisestä loukkaa ihmisoikeuk-
sia eikä lainvoimaisen ratkaisun puute ole estänyt puolustus-
hallintoa asettamasta työryhmää asiaa käsittelemään.

AKL kiinnitti myös huomiota ryhmän kokoonpanoon. Siviili-
palveluksessa on kysymys nimenomaan yhdestä ihmisoikeu-
desta, omantunnon-, ajatuksen- ja uskonnonvapauteen sisäl-
tyvästä aseistakieltäytymisoikeudesta. Lainmuutoksia valmis-
telleeseen työryhmään oli kutsuttu kolme tahoa: puolustus-
ministeriö, pääesikunta ja Varusmiesliitto, joista viimeksi mai-
nitun panos ryhmässä oli varsin vaatimaton. 

Ihmisoikeusnäkökulman esiintuominen jäi käytännössä yk-
sinomaan Aseistakieltäytyjäliiton tehtäväksi, eikä edes liiton 
alusta alkaen ehdottamia ihmisoikeustahojen asiantuntija-
kuulemisia lopulta toteutettu vakaumuksentutkintamenette-
lyn laajentamishanketta lukuun ottamatta.

SÄÄSTETÄÄN MIESTEN KOULUTTAMISESTA!

Puolustusministeri Jussi Niinistön "herätyshuuto puolustus-
rahoista" herätti ihmetystä toukokuussa. Niinistö esitti muun 
muassa naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jäädyttämistä 
yhdeksi vuodeksi. Aseistakieltäytyjäliitto ehdottaa, että sääs-
töjä haetaan karsimalla armeijaan vasten tahtoaan määrättä-
vien miesten kouluttamista.

Vaikka puolustusministeri valitti ehdotuksensa yhteydessä 
puolustusmäärärahojen riittämättömyydestä, todellisuudes-
sa niitä ollaan korottamassa voimakkaasti. Huhtikuun lopulla 
julkaistun julkisen talouden suunnitelman mukaan puolustus-
hallinnon määrärahoja aiotaan kasvattaa vuoteen 2022 men-
nessä yli 50 % nykyisestä 2,8 miljardista eurosta 4,3 miljar-
diin. Kasvu menee kuitenkin lähes kokonaisuudessaan lähitu-
levaisuuteen kaavailtuihin suuriin asehankintoihin.

"Niinistön mukaan koulutettavien sotilaiden määrää on pak-
ko laskea kustannussyistä samaan aikaan kun varustelume-

noja ollaan korottamassa lähes räjähdysmäisesti. Tässä tilan-
teessa kannattaa ehkä kysyä, onko nykyisenkaltaisen asevel-
vollisuusjärjestelmän ylläpitäminen enää tarpeellista tai yli-
päätään mahdollista", Aseistakieltäytyjäliitto toteaa. Yhtä su-
kupuolta koskevan pakon sijasta olisi syytä siirtyä kaikkia sa-
malla tavalla kohtelevaan, vapaaehtoisuuteen perustuvaan 
järjestelmään. Esimerkkejä tästä ei tarvitsisi hakea kaukaa, 
sillä Norjan ja Ruotsin "sukupuolineutraalissa asevelvollisuu-
dessa" palveluksen suorittaminen on käytännössä vapaaeh-
toista.

Vapaaehtoisuuden myötä loppuisi myös resurssien tuhlaami-
nen sotilaiden liikakouluttamiseen. Suomessa on reilut 900 
000 reserviläisikäistä armeijan käynyttä henkilöä. Sodanaikai-
sen armeijan koko taas on Niinistön toteuttaman lisäyksen 
jälkeenkin alle kolmasosa tästä, 280 000 sotilasta.
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ISRAELILAISIA  
ASEISTAKIELTÄYTYJIÄ 
TUOMIOKIERTEESSÄ
Aseistakieltäytyjä Mattan Helman vapautettiin tuomiokier-
teestä toukokuussa. Ennen sitä hän oli istunut vangittuna 110 
päivää. Virallinen vapautusperuste oli "erittäin huono käy-
tös". Yleinen käytäntö Israelissa on, että aseistakieltäytyjille 
langetetaan useita peräkkäisiä tuomioita ja lopulta heidät va-
pautetaan palveluksesta.

Juuri ennen ensimmäistä vangitsemistaan Mattan kirjoitti: 
"En voi palvella järjestelmää, jonka toimintaa vastustan täy-
sin, ja jos haluan muutoksen, minun täytyy aloittaa omasta 
toiminnastani. Olen kyllästynyt kuulemaan ikäisteni nuorten 
sanovan, että "meillä ei ole vaihtoehtoa". Olen väsynyt sii-
hen että ihmiset ajattelevat ettei mikään muutu, että tuo jut-
tu on isompi kuin me. Näen asian niin, että kyseessä on val-
tava epäoikeudenmukaisuus ja ensimmäinen mitä voin tehdä 
on kieltäytyä osallistumasta siihen."

Toinen aseistakieltäytyjä, Ayelet Brachfeld, on puolestaan 
edelleen tuomiokierteessä. Huhtikuussa hän sai 40 päivän 
tuomion. Ennen sitä hän oli jo istunut vangittuna 40 päivää.
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KOREA ASEISTAKIELTÄYTYJÄPÄIVÄN TEEMANA

IN MEMORIAM: 
PETRI PESOLA

15.5. vietettiin kansainvälistä aseistakieltäytyjäpäivää. Suo-
messa AKL juhlisti päivää järjestämällä uusien illan Rauhan-
asemalla.

Päivän kansainvälinen teema oli tänä vuonna Etelä-Korea, 
jossa vangitaan enemmän aseistakieltäytyjiä kuin muualla 
maailmassa yhteensä. Tällä hetkellä Etelä-Korean vankilois-
sa istuu yli 250 nuorta suorittamassa 18 kuukauden tuomiota. 

On kuitenkin myös toivoa. Etelä-Koreassa ei ole vaihtoehto-
palvelusta, joten vankila on armeijan vaihtoehto. Nykyinen 
presidentti on kuitenkin luvannut muuttaa asian vaalimanifes-
tissaan ja kansallinen ihmisoikeuskomitea on toistuvasti suo-
sitellut Etelä-Korean hallitusta toteuttamaan vaihtoehtopal-
veluksen.

15.5. antimilitaristit kaikkialla maailmassa kehottivat Etelä-
Korean hallitusta viimeinkin ottamaan seuraavan askeleen 
tunnustamaan aseistakieltäytymisoikeuden sekä lopetta-
maan vankeusrangaistukset.

Toukokuussa saimme surullisen viestin Petri Pesolan kuolemasta. Pete toimi Aseistakieltäytyjäliiton 
hallituksessa usean vuoden 1990-luvulla ja palasi aktiivisesti mukaan järjestön toimintaan viime 
syksynä, tehden keväällä paluun myös hallituksen kokoonpanoon 22 vuoden tauon jälkeen.

Aseistakieltäytyjäliitossa pitkään toimineille Pete oli ystävä ja kollega vuosikymmenten ajalta ja nuoremmatkin 
hallituksessa toimivat aktiivit ehtivät tutustua. Omista muistoistani päällimmäisin on varmastikin osallistuminen ajat 
sitten edesmenneen ICOM-verkoston kokoukseen Turkissa 1993, ja sinne junalla Euroopan halki tehty matka.

Aseistakieltäytyjäliitto kunnioittaa pitkäaikaisen antimilitaristiaktiivin muistoa ja ottaa osaa läheisten suruun.
KAJ RANINEN

Mielenosoitus Hämeenlinnassa 
puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 1993.  

Petri Pesola kuvassa viides oikealta.

Kuva: World Without War
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Ei sotaa.  
Ihmiset leikkivät 

sateessa, yhdessä. 
Moderni ja vanha,  
järki ja perinteet  

eivät ole  
ristiriidassa.  

Vapaus.

Ei armeijoita tai sotaa, vaan keskustelua, demokratiaa ja diplomatiaa.

Ei pelkoa sodasta, kansan ei tarvitse elää pelossa.

Ei eri- 
arvoistumista.  

Ei vihaa.  
Ei väkivaltaa.  

Ei pelkoa 
erilaisuutta 

kohtaan.

Ei tarvetta 
pelkoon tai 
hierarkioihin 

tai vihaan, 
koska asioista 

keskustellaan 
ja muita 

huomioidaan.

Anarkistinen 
unelma - 

antimilitaristinen 
utopia.

Sodankäynnin 

säännöt, jos niitä 

toteutettaisiin, olisivat 

radikaali muutos 

kohti ideaalimpaa 

maailmaa. YK:n 

turvallisuusneuvoston 

jäsenetkin pitäisi 

voida tuomita 

sotarikoksistaan.

ANTIMILITARISTINEN 
UTOPIA

Toukokuussa 2018 Aseistakieltäytyjäliiton uusien illan ja  
rintanappityöpajan osallistujat pääsivät kertomaan asioita, jotka  

luonnehtivat heidän omaa ihanneyhteiskuntaansa, utopiaa.  
Tältä siis näyttäisi antimilitaristien parempi maailma...
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Katsoin itään länteen ja etelään. Enkä mä nähnyt Isänmaata missään. Isänmaa on vain sotahullujen 
keksintö.

Köyhyyttä 
ei ole, koska 

rahaa ei tuhlata 

pölyyntyviin 
aseisiin ja 
armeijoihin

Kaikilla on 
mahdollisuus  

vaikuttaa omaan 

poliittiseen 

ympäristöön ja 

taloudelliseen olotilaan 

ilman ikäviä seurauksia 

ja oikeus kieltäytyä 

kaikesta  
väkivallasta.

Sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, 

kuunnellaan 
toisiamme 
ja pidetään 

toisistamme huolta - 
rajoista välittämättä, 

hyväksyen 
erilaisuus.

Sota ei ole itsestäänselvyys ja väkivalta ei ole ensimmäinen vaihtoehto arkisissakaan tilanteissa.

Ihmisoikeuksien julistus on itsessään radikaali. Kun se toteutuu, maailma on jo melkoinen utopia.

Toisten 
kunnioittaminen 

itseisarvona, 

ei perustuen 
statukseen.

We can have a 

world where we 

don't kill. Peace 

can be reality.

Mitään muuta 
kauppaa kuin 

Reilua kauppaa ei pitäisi voida käydä. Ympäristötuhoja 
ei pitäisi voida tehdä ilman aitoa kompensaatiota.

KOONNUT: AKU KERVINEN JA NELLI TOLONEN 
KUVAT: WIKIMEDIA COMMONS
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MAAILMANHALLITUS –  
UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

Tänään, 5. maaliskuuta 2052, YK:n maailmanhallitus julisti hä-
tätilan Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja päätti humanitaa-
risen avun lähettämisestä alueelle, joka on kärsinyt äärimmäi-
sestä kuumuudesta ja pahasta kuivuudesta. Alueella on huu-
tava pula juomavedestä ja ruoasta ja asukkaat kärsivät vaka-
vasta aliravitsemuksesta. Pandemia on tappanut useita kym-
meniä ihmisiä, eikä sairaaloissa ei ole enää lääketarvikkeita. 
Kaikki maailmanhallituksen osavaltiot päättivät yksimielisesti 
osallistua operaatioon auttaakseen alueen asukkaita selviyty-
mään katastrofista.

Sen jälkeen, kun maailmanhallitus viimein saatiin muodos-
tettua, se on pystynyt edistämään koko ihmiskunnan yhteis-
tä etua; maailma on vapautunut sekasorrosta ja turvallisuus-
dilemmasta. Maailmanhallitus on pystynyt kontrolloimaan ja 
ehkäisemään aluekohtaisia ympäristökatastrofeja sekä edis-
tämään ihmisten tasavertaisuutta eri puolilla maailmaa.

Ensimmäisenä päätöksenään maailmanhallitus määräsi ydin-
aseet ja muut joukkotuhoaseet tuhottavaksi. Julistuksen mu-
kaan maailman ihmiset eivät voi enää elää siinä pelossa, että 
joukkotuhoase vahingossa laukeaisi ja aiheuttaisi katastrofaa-
lista tuhoa jossain päin maailmaa.

Maailmanhallituksen toinen päätös oli poistaa ääriköyhyys, 
mikä alustavasti päätettiin toteuttaa maailman köyhimmille 
alueille suunnatulla osavaltioiden yhteisellä kehitysavulla.

Kolmantena päätöksenään maailmanhallitus lupasi turva-
ta ihmisoikeudet kaikkialla maailmassa ja edistää ja ylläpitää 
monikulttuurisuutta alueellisesti. Lisäksi maailmanhallituksen 
alainen kauppajärjestö esitti hallitukselle lakia globaalien yri-
tysten vastuun lisäämistä markkina-alueillaan.

Maailmanhallitus syntyi 2. toukokuuta 2046, kun Kiinakin lo-
pulta alisti armeijansa maailmanhallitukselle ja hyväksyi näin 
ollen maailmanhallituksen perustuslain ja julisti edistävänsä 
ihmisoikeuksia omalla hallinnollisella alueellaan. Kiinan mu-
kaan tuloa edelsi alueen globaali kauppasaarto, joka johti 
Kiinassa armeijan vallankaappaukseen ja yksipuoluejärjestel-
män alasajoon.

Maailmanhallitus perustettiin alustavasti YK:n alaisuuteen ja 
ensimmäiset maailmanhallituksen perustajavaltiot olivat Eu-
roopan Unioni, Yhdysvallat, Kanada sekä Australia, jotka glo-
baalitalous oli liittänyt tiivisti yhteen. Loput maailman valtiot 
liittyivät yksitellen maailmanhallitukseen ympäristöongelmi-
en ja aseellisten konfliktien kautta.

Maailmanhallituksen toimintakyvyn varmistamiseksi sille an-
nettiin oikeus periä viisi prosenttia kaikkien osavaltioiden ve-

rotuloista. Kansallisarmeijat lakkautettiin osittain ja niiden ti-
lalle perustettiin globaalit asevoimat, jotka turvaavat ihmis-
ten oikeuksia ja rauhaa eri puolilla maailmaa. Kaikki alueel-
liset osavaltioiden erimielisyydet ratkaistaan erillisessä koko 
maailman kattavassa aluetuomioistuimessa, jotta kaikkien 
osapuolten riita-asiat voitaisiin ratkaista mahdollisimman ob-
jektiivisesti ja puolueettomasti.

UTOPIAAKO?

Voiko todellinen maailmanhallitus koskaan syntyä? Koko 
maailmaa koskevat ongelmat tarvitsevat kaikkien kansallis-
valtioiden yhteistä sitoutumista niiden ratkaisemiseen, koska 
ongelmat ovat yksinkertaisesti liian isoja yksittäisten valtioi-
den hoidettavaksi tai ratkaistavaksi. Tarvitaan yhteistä näke-
mystä, yhteistä suuntaa ja yhteistä toimintaa. Valtiot toimivat 
onneksi jo nyt paljon yhteistyössä ja pyrkivät tekemään osan-
sa ongelmien ratkaisemiseksi. Mutta toisaalta ne eivät halua 
luopua itsemääräämisoikeudestaan ja näin pitävät yllä seka-
sortoista tilaa kansainvälisessä maailmassa. Globaali maailma 
on jo kuitenkin muodostunut kansallisvaltioiden takapihalla. 
Globaalitalous liikkuu yli rajojen yhdistäen ihmisten elämää 
toisiinsa talouden kautta. Lisäksi kansainväliset organisaatiot 
yhdistävät ihmisiä yli kansallisrajojen ja internet ja muu tek-
nologia edistävät sosiaalista kansainvälistymistä.

Globaalin maailman tarkoitus ei kuitenkaan ole edustaa vain 
yhdenlaista ajattelua tai vain yhtä kulttuuria. Monikulttuuri-
suuden ylläpitäminen on yhtä tärkeää kuin monimuotoisen 
luonnon tai ympäristön suojelu. Monimuotoisuus tarkoittaa 
monimuotoista ajattelua ja sitä kautta monimuotoista ongel-
mienratkaisua. Jokaisessa kulttuurissa on muodostunut oma 
sosiaalinen, kielellinen ja kulttuurillinen  ajatusrakennelman-
sa, jollaista ei voida opiskella kulttuurin ulkopuolelta. Siinä on 
monikulttuurisuuden vahvuus.

Uskon, että jokainen ihminen toivoo kaikille mahdollisuut-
ta toimia maailmassa omien kykyjensä edistämiseksi ja tätä 
kautta koko ihmiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Koen 
itse ainakin olevani globaalikansalainen, joka haluaa edis-
tää koko maailman hyvinvointia, pitää huolta koko planeetan 
ympäristöstä ja oppia ympäröivästä maailmasta.

Maailmanhallitusta meillä ei ole eikä välttämättä tulekaan ai-
nakaan vielä vuonna 2050. Globaali maailma on kuitenkin 
olemassa jo nyt ja me jokainen olemme osa sitä.

 
 

TEKSTI: TOPI ALASALMI
KUVA: AKU KERVINEN
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Utopiaa Suomesta ilman asevelvollisuutta ei ole kovin vai-
kea kuvitella, sillä se on jo todellisuutta valtaosassa Euroopan 
maista. Niissä kun asevelvollisuus tai ainakin sen toimeen-
pano on lakkautettu ja korvattu vapaaehtoisuuteen perustu-
valla järjestelmällä. Lähimmät esimerkit löytyvät Norjasta ja 
Ruotsista, joiden "sukupuolineutraalissa asevelvollisuudes-
sa" kaikkia koskeva pakko rajoittuu armeijan nettisivuilta löy-
tyvän kutsuntalomakkeen täyttämiseen.

Tämän utopian toteuttaminen ei Suomessakaan edellyttäisi 
muuta kuin realiteettien huomioon ottamista. Suomen "ylei-
sessä" asevelvollisuudessa asepalveluksen suorittaa noin 
35 % kustakin ikäluokasta (noin kaksi kolmasosaa miehistä 
ja pari prosenttia naisista) ja jonkun asevelvollisuusjärjestel-
mään sisältyvän palveluksen kolmisen prosenttia enemmän. 
Sotilaita koulutetaan liikaa: tällä hetkellä armeijaan on sodan 
aikana tarkoitus kutsua 280 000 sotilasta, mutta reserviläi-
sikäisiä armeijan käyneitä on yli 900 000.

Osittain reservin valtava koko on seurausta siitä, että ase-
velvollisuusikä jatkuu Suomessa sotilasarvosta riippuen 50 
tai 60 ikävuoteen, vaikka hyvässä sotimisiässä (n. 20–40 v.) 
olevia armeijan käyneitäkin on aivan liikaa. Pikainen lasku-
toimitus kertoo, että nykyisen kokoinen joukko nuoria ja 
varhaiskeski-ikäisiä sotilaita saataisiin kouluttamalla vuodes-
sa noin 14 000 henkeä nykyisen vähän yli 20 000 sijaan. Li-
säksi lienee selvää, että sodanaikaisten joukkojen pienenty-
minen jatkuu tulevaisuudessa edelleen. Sotavarusteet kal-
listuvat huomattavasti yleistä hintatasoa nopeammin, joten 
suurempien joukkojen varustamiseen ei yksinkertaisesti ole 
resursseja.

Miksi asevelvollisuutta sitten ylläpidetään? Koska vaihtoeh-
toja ei haluta nähdä. Vaikka suomalaisten kovasta maanpuo-
lustustahdosta puhutaan paljon, armeija ja puolustushallin-

Suomi ilman asevelvollisuutta
to ei usko pystyvänsä houkuttelemaan riittävästi sotilaita il-
man pakkoa.

Loputtomasti tilanne ei kuitenkaan voi pysyä nykyisenlaisena. 
Liikakoulutuksen järjettömyys ymmärretään koko ajan laa-
jemmin samaan aikaan kun asevelvollisuuden sukupuolittu-
neisuuteen perustuva kritiikki kasvaa. Kyseistä ongelmaa on 
mahdoton korjata muuten kuin vähentämällä dramaattises-
ti asevelvollisuuden suorittavien miesten määrää. Armeijas-
sa palvelevien määrää ei voida kasvattaa ja suuremman jou-
kon palveluttaminen armeijan ulkopuolella taas törmää ih-
misoikeussopimusten pakkotyökieltoon ja yleiseen tarkoituk-
settomuuteensa.

Antimilitaristien kannalta asevelvollisuuden lakkaaminen on 
tavoiteltavaa, koska sen myötä menisi suomalaisen militaris-
min peruskivi; armeijan käyminen ei olisi enää miesoletettu-
jen kansalaiskelpoisuuden mittari, sen suorittamatta jättäviä 
ei enää marginalisoitaisi eikä loputtomia kamppailuja aseis-
takieltäytymisoikeuden ihmisoikeussopimusten mukaisen to-
teuttamisen puolesta tarvitsisi enää käydä. Ja tietysti se olisi 
suuri askel yksilönvapaudelle.

Asevelvollisuuden loppu ei tietenkään merkitsisi loppua anti-
militaristiselle työlle, se olisi vasta alku. Armeija aloittaisi to-
dennäköisesti laajoja kampanjoita saadakseen nuoria kiin-
nostumaan siitä – kuten se ehkä tulevaa ennakoidessaan te-
kee jo nyt kouluvierailuillaan, festivaaleja sponsoroidessaan 
tai tosi-tv-ohjelmissaan. Kampanjointi nuorten militarisoimis-
ta vastaan on tällä hetkellä yksi antimilitarististen järjestöjen 
tärkeimmistä toimintatavoista, ja siihen tulee kiinnittää paljon 
huomiota myös Suomessa.

TEKSTI: KAJ RANINEN
KUVA: WIKIMEDIA COMMONS

Suomi kuuluu yhä harvalukuisemmaksi käyvään joukkoon 
maita, joissa yhä on voimassa yleinen asevelvollisuus.

Ei armeijaa 

Ei toimeenpantua  
asevelvollisuutta 

Kutsunnat käytössä,  
mutta alle 20 % koko  
ikäluokasta käsketään  
palvelukseen 

Asevelvollisuuden  
poistaminen suunnitteilla 

Asevelvollisuus 

Ei tietoa
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Mistä koostuisi täydellinen maailma?
Suzi Sabotage: Se koostuisi tasa-arvosta, rauhasta yksit-
täisten ihmisten ja kansojen välillä. Yhtäläisistä mahdolli-
suuksista.
Jacques Saph: Ikävä kyllä - niin kauan kun on kyse ihmi-
sistä - en usko, että täydellinen maailma olisi mahdolli-
nen. Itsetuhoisuus on meidän luontomme.

Mitä siinä ei olisi?
Suzi: Köyhyyttä, sortoa, kärsimystä. Eläimiä ei jätettäi-
si heitteille eikä niiden tehotuotantoa tai kaltoinkohte-
lua olisi.
Jacques: Minua häiritsee nykyhetkessä eniten kiusaami-
nen ja ennakkoluuloisuus, joka esiintyy sananvapauden 
valeasussa.

Mikä nykymaailmassa on toimivaa?
Jacques: Se, että veganismi ja kasvissyönti on kovassa 
nousussa juuri nyt. Vielä 10 vuotta sitten oli vaikeaa löy-
tää paikkoja, joissa voi syödä aiheuttamatta kärsimystä 
eläimille.
Suzi: Yhteydenpito ihmisten välillä on helpompaa tekno-
logian avulla vaikka asuisimmekin eri puolilla maailmaa.

Ja mikä on paskaa?
Suzi: Sama teknologia on muuttanut meidät hyvin passii-
visiksi ja myöskin raukkamaisuus on lisääntynyt, kun nyky-
ään voi panetella yksittäisiä henkilöitä ja ihmisryhmiä tur-
vallisen välimatkan päässä ja/tai anonyymisti joutumatta 
koskaan tilille siitä.
Jacques: Se fakta, että me ihmisinä kieltäydymme oppi-
masta virheistämme. Emme voi muuttaa menneisyyttä, 
mutta voimme estää historiaa toistamasta itseään.

Sipsejä ja rauhaa  
- punkyhtyeiden parempi maailma
Antimilitaristi haastatteli utopioihin liittyen kahta suomalaista punk-yhtyettä,  

vuonna 2013 perustettua Masqueradea ja vuonna 2016 
perustettua DÖDiä. Utopiassa vallitsisi rauha ja tasa-arvo ja 

ruuaksi voisi syödä voileipiä ja sipsejä joka päivä.

Mistä koostuisi täydellinen maailma?
Sara: Semmonen, jossa osattaisiin ymmärtää enemmän toisia ja erilai-
sia näkökulmia, ja sellainen jossa sais syödä voileipiä ja sipsejä joka päi-
vä ruuaksi.
Heidi: Sellanen missä “kaikki" ei pyöris rahan ja tuottavuuden ympärillä. 
Ihmisarvo mitattaisiin sen perusteella, miten kohtelet muita ihmisiä. Mun 
henkilökohtainen täydellinen maailma: et olis lämmintä, meri lähellä, ai-
kaa lukea kirjoja ja töiden tekeminen sopivasti uupumatta.

Mitä siinä ei olisi?
Sara: Minkäänlaista syrjintää. Ja ihmiset kuluttaisi vähemmän ja kunni-
oittaisi luontoa. 
Heidi: Empatiakyvyttömiä, tietämättömiä ja epätoivoisia ihmisiä.

Mikä nykymaailmassa on toimivaa?
Sara: Monenlainen kehitys parempaan suuntaan, vaikka monissa asiois-
sa on silti edelleen parantamisen varaa. Ihmiset on avarakatseisempia ja 
asioista on helppo ottaa selvää, etsiä tietoa ja löytää samanhenkisiä ih-
misiä, jotka on kiinnostuneita samoista asioista.

Heidi: Tietoa melkein mistä vaan on saatavilla niin paljon! Inter-
net rules, kunhan muistaa lähdekritiikin ja kohtuuden, hehe. Jon-
kinlainen ihmisten “roolien" avartuminen ja mahdollisuus edes 
yrittää elää omien arvojen mukaan.

Ja mikä on paskaa?
Sara: Tän hetkinen hallitus ja sen typerät ja lannistavat päätökset.
Heidi: Tuota tuota... Aivan liian moni asia. Suomessa nyt aina-
kin sosiaaliturvan ja terveydenhuollon alasajaminen, mitä ei vaan 
pysty käsittämään. Mä oon sitä mieltä vähän päivästä riippuen, 
et maailmanloppu on lähellä. On huoli siitä, miten maapallo kes-
tää tätä menoa.

TEKSTI: NELLI TOLONEN 
KUVAT: DÖD, MASQUERADE

Masquerade

DÖD
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Rauhanaseman kevään punk-keikalla 28.4. nähtiin neljä yhtyettä. Illan monimuotoinen 
lineup tarjosi kuultavaa hardcore- ja crust-punkista tummia sävyjä maalaaviin post-
punkin kaikuihin ja takarivistä asti kantautuviin juomalauluihin.  

Boston HC -tyylinen helsinkiläisyhtye Silver Speed avasi keikan ryminällä. Bändi on  
tähän mennessä julkaissut yhden EP:n viime vuonna, s/t2017. Bändin kannustavat  
sanoitukset luovat kontrastia ja sisältöä HC-musatyylille. Jyväskyläläinen kaikuisa 
post-punk-yhtye Sister Disaster jatkoi ottaen tunnelman haltuun.

Bändi on julkaissut kaksi EP:tä ja yhden täyspitkän albumin, Away:n, joka ilmestyi tänä 
vuonna. Aistilliset, synkät sävyt lumoavat sekä livenä että äänitettä kuunnellessa ja ek-
sistentiaalisen kolkot bassoriffit värähtelevät tälläkin hetkellä sydämessä. Lisää melan-
kolisia soundeja pääsee kuulemaan livenä esim. heinäkuussa Puntalassa. 

Sister Disasterin jälkeen säröinen HC-pakkaus nimellä Harhat veti 
oman keikkansa kaikella mahdilla ja toi uskottavuutta sanoituksil-
leen. Harhat oli yhtyeistä myös selkeästi sodanvastaisin; sota-ahdin-
ko-teema on läsnä yhtyeen EP:llä Henkinen Ydintuho, joka julkais-
tiin joulukuussa 2016. Tänä kesänä Harhat nähdään muun muassa 
Riihimäki Hardcore Fest -tapahtumassa.

Kliinein mutta ei lattein "huuruista punkrokkia" soittava Korkkivika 
soitti ensimmäisen keikkansa ikinä ja päätti repertuaarin karismaat-
tisesti. Biisejä kuultiin bändin uudelta Vituttaa jo nyt -EP:ltä. Mei-
ninki oli koko tapahtuman läpi intensiivinen – Korkkivian samaan ai-
kaan rennossa ja energisessä esiintymisessä tämä näkyi muun mu-
assa yleisön hulluna joraamisena, johon saattoi vaikuttaa myös kel-
lonaika. Korkkivika esiintyy seuraavaksi Helsinki Punk festissä. 
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Ensimmäinen Rauhanaseman punk-keikka järjestettiin vuonna 1994 AKL:n 20-vuotissynttäreiden kunniaksi. Rauhanliikettä, akti-
vismia ja punkkia yhteen kietovia tukikeikkoja on järjestetty Rauhiksella aina siitä lähtien. Ensikertalaisena Rauhiksen keikalla ollee-
na ei voi tarpeeksi ylistää keikkapaikkaa, -tilaa ja sen tunnelmallisuutta. Valoshown värittämät antimilitaristiset bannerit ja paikkaan 
nähden hyvin miksattu äänentoisto olivat omaa luokkaansa tunnelman tuojina. Kävijöitä oli lähemmäs 130, eli tila oli suhteellisen 
täysi, joskaan tämä ei haitannut viihtyvyyttä, vaan keikka oli pieneen täyteen tilaan nähden suhteellisen epähikinen.

Keikkatyöntekijöille ja esiintyjille oli tarjolla vegaaniruokaa ja AKL:stä ja Kapinatyöläisestä oltiin tavan mukaan pitämässä pöytiä. 
Keikka oli siis kaiken kaikkiaan työntekijöiltä huikea panostus. Syksyn keikkaa odotellen.

TEKSTI: MEENA LINDROOS, KUVAT: KRISTIAN AUTIO
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"Vastoin  
Hollywoodin  

tarjoamia stereotypioita 
suuri osa Amerikan 

alkuperäiskansoista oli 
hyvin rauhanomaisia. 

Rauhanomaisen intiaani- 
kansan tuhoamisesta  

ei kuitenkaan  
perinteisesti ole ollut  

lännenelokuvan  
aiheeksi."

MYYTTI 
METSÄSTÄJÄKERÄILIJÖIDEN 

SOTAISUUDESTA
Nykytiedon mukaan ihmislaji on suurimman 
osan esihistoriastaan elänyt melko pienissä 

metsästäjäkeräilijöiden ryhmissä. Evoluutiopsykologian 
näkökulmasta ihmismieli on kehittynyt nykyiseen 

muotoonsa juuri tällaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa 
oloissa. Tämän vuoksi metsästäjäkeräilijöiden sosiaalista 

dynamiikkaa tutkimalla yritetään saada otetta 
ihmisluontoa koskeviin kysymyksiin. Eräs tiedeyhteisöä 

jakava keskustelu koskee käsitystä metsästäjäkeräilijöiden 
sodankäynnistä ja sen laajuudesta.
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Osa tutkijoista pitää metsästäjäkeräilijöiden nyt jo pitkälti ka-
donnutta elämäntapaa varsin rauhanomaisena. Toiset taas 
ovat nähneet metsästäjäkeräilijät huomattavasti sotaisempi-
na. Esimerkiksi tunnettu kognitiotieteilijä Steven Pinker on 
puolustanut ajatusta ihmisen luontaisesta taipumuksesta vä-
kivaltaan ja sodankäyntiin. Tämän näkemyksen mukaan met-
sästäjäkeräilijät kävivät varsin raakoja sotia, joiden motiivina 
oli kamppailu elintilasta ja joiden tarkoituksena oli kilpailevi-
en ryhmien syrjäyttäminen. Pinkerin mukaan ihmisen luon-
taisen väkivaltaisuuden ja sodankäyntialttiuden kiistäminen 
on vaarallinen ideologinen kuvitelma, joka voi pahimmillaan 
jopa vaikeuttaa reaalimaailman konfliktien ratkaisemista ja 
ennaltaehkäisemistä.

Vastakkaista näkökulmaa edustava antropologi Douglas Fry 
taas pitää erityisesti metsästäjäkeräilijöistä puhuttaessa so-
dan käsitettä jo lähtökohtaisesti harhaanjohtavana. Jos so-
dankäynti määritellään hyvin laajasti, voidaan päätyä varsin 
erikoisiin ja heikosti perusteltuihin tulkintoihin sodankäynnin 
universaaliudesta.  Pahimmillaan jonkin tietyn metsästäjäke-
räilijäyhteisön parissa satunnaisesti tapahtuneet ja tuon yh-
teisön lähtökohtaisesti tuomitsemat henkirikokset saatetaan 
tulkita osoitukseksi kyseisen yhteisön sotaisuudesta. 

Esimerkiksi useimpien inuiittiryhmien parissa väkivaltaan suh-
taudutaan kielteisesti eikä laajamittaista ryhmien välistä väki-
valtaa juuri esiinny. Jotkut tutkijat ovat kuitenkin halunneet 
nähdä näiden kansojen parissa harvakseltaan tapahtuneet 
henkirikokset eräänlaisena paikallisena matalan intensitee-
tin sodankäynnin muotona. Fryn mielestä tällaiset esimer-
kit osoittavat, että antropologit ja historioitsijat ovat luoki-
telleet sodaksi toimintaa, joka ei oikeastaan ole sotaa. Se ei 
ole yhteisön koordinoimaa ja siihen osallistuu ryhmän jäse-
nistä vain murto-osa. Fry sanoo, että tällaisen väkivallan kut-
suminen sodaksi on suurin piirtein yhtä mielekästä kuin esit-
tää, että yksittäinen henkirikos on eräs länsimaisista sodan-
käynnin muodoista. Fryn mukaan sota on aivan erityinen vä-
kivallan muoto.

Metsästäjäkeräilijöille ominaisen sodankäyntialttiuden selvit-
tämistä on vaikeuttanut se, että suurin osa metsästäjäkeräili-
jäväestöistä on jo vuosituhansia ollut tekemisissä maanvilje-
lyn omaksuneiden kulttuurien kanssa. Tällöin voi olla hanka-
la sanoa, mikä on lainaa maanviljelyväestöltä ja mitkä ilmiöt 
taas ovat ominaisia metsästäjäkeräilijöille. Monien historial-
lisena aikana tunnettujen metsästäjäkeräilijäryhmien kulttuu-
rit saattavat olla varsin kaukana esineoliittisen kauden met-
sästäjäkeräilijöiden kulttuureista. Esimerkiksi alttius sodan-
käyntiin voi olla kulttuurista lainaa ympäröiviltä kansoilta, joi-
den sosiaalinen hierarkia on eriytyneempi. Myös kolonialismi 
on usein lisännyt alkuperäiskansojen sodankäyntiä. Tämä vai-
kutusmekanismi tunnetaan hyvin esimerkiksi Pohjois-Ameri-
kasta. Eurooppalaisten kanssa käyty turkiskauppa lisäsi inti-
aanikansojen keskinäistä sodankäyntiä 1600-luvulta lähtien. 
Toisaalta vastoin Hollywoodin tarjoamia stereotypioita suu-
ri osa Amerikan alkuperäiskansoista oli hyvin rauhanomaisia. 
Rauhanomaisen intiaanikansan tuhoamisesta ei kuitenkaan 
perinteisesti ole ollut lännenelokuvan aiheeksi.

Eräs kiinnostava metsästäjäkeräilijöille ominaista sodankäyn-
tialttiutta valottava maantieteellinen alue on Australia. Ennen 
1700-luvun lopulla alkanutta brittiläistä asuttajakolonialismia 

Australia oli käytännössä yksinomaan metsästäjäkeräilijöiden 
asuttama alue. Siinä missä esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Ame-
rikassa maanviljely oli varsin laajalle levinnyttä jo esikolumbi-
aanisena aikana, Australian aboriginaalit elivät juuri sellaisis-
sa metsästäjäkeräilijöiden ryhmissä, joissa ihmisen on ajatel-
tu lajina kehittyneen. Vaikka aboriginaalien perinteinen elä-
mäntapa on jo nykyään lähes kadonnut, sitä ehdittiin tutkia 
melko paljon 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Nämä et-
nografiset kuvaukset tarjoavat ikkunan siihen, millaista met-
sästäjäkeräilijöille ominainen sodankäynti on saattanut olla 
myös muualla maailmassa ennen neoliittistä vallankumousta.

Fryn mukaan Australian aboriginaalien sodankäynti oli hy-
vin kaukana siitä, mitä me sodalla ymmärrämme. Laajamittai-
sen sodan sijasta kyse oli korkeintaan yksittäisistä taisteluis-
ta. Taistelujen taustalta ei löytynyt poliittisia tai taloudellisia 
intressejä. Aboriginaalien uskomusten mukaan maaoikeudet 
kuuluivat luovuttamattomina tiettyjen paikallisryhmien jäse-
nille, joten ei voitu ajatella tilannetta, jossa toisen ryhmän 
alue olisi voitu valloittaa. Toisaalta vakiintuneet kulttuuriset 
käytännöt sallivat tilanteen vaatiessa vieraiden alueiden hyö-
dyntämisen, joten luonnonresursseihin liittyneet kiistat eivät 
juuri aiheuttaneet konflikteja eri aboriginaaliryhmien välille. 
Konfliktien motiivina olivat lähes yksinomaan yksilöiden vä-
liset ristiriidat.

Näitä ristiriitoja yritettiin mahdollisuuksien mukaan ratkaista 
väkivallattomasti. Ristiriidat ovat osa ihmiselämää, mutta vä-
kivalta ei ole ainoa ratkaisu konfliktien ratkaisemiseen.  Abo-
riginaalit suosivat esimerkiksi neuvonpitoa, jossa loukattu 
osapuoli sai tuoda oman näkemyksensä esille.  Jos rauhan-
omaiseen ratkaisuun ei päästy, taistelun tavoitteena oli en-
nemminkin loukatun osapuolen kunnian palauttaminen kuin 
vihollisryhmän tuhoaminen tai mahdollisimman monen ihmi-
sen tappaminen. Taisteluissa ei pyritty maksimaalliseen tu-
hoon. Fryn mukaan aboriginaalimiehet olivat taitavia sekä 
heittämään keihäänsä vihollisen ohi että väistämään itse osu-
mia. Taistelu loppui usein ensimmäiseen haavoittumiseen.

Näiden esimerkkien valossa metsästäjäkeräilijöiden ja "kehit-
tyneempien" kulttuurien sodankäyntiä on ongelmallista ver-
rata toisiinsa.  Fryn mielestä metsästäjäkeräilijöiden sodan-
käyntiä koskevaa keskustelua vie jo lähtökohtaisesti harhapo-
luille se, että tutkijat kutsuvat sodaksi sellaista, mikä ei ole so-
taa. Tutkijat heijastavat oman kulttuurinsa käsityksiä vieraisiin 
kulttuurisiin konteksteihin ja näin leimaavat tutkimansa yhtei-
söt väkivaltaisemmiksi kuin ne ovatkaan. Samalla myös vah-
vistetaan vaarallista myyttiä ihmisen luontaisesta sotaisuu-
desta. Ne tarinat, joita itsestämme kerromme, vaikuttavat sii-
hen millaisia olemme. Ajatus sodankäynnin luonnollisuudes-
ta muuttuu helposti itseään toteuttavaksi profetiaksi.

TEKSTI: JUUSO KOPONEN
KUVA: AKU KERVINEN

LUETTAVAA:

Pinker, Steven. 2002. The Blank Slate – The modern denial of 
human nature. Penguin Books.

Fry, Douglas P. 2007. Beyond War : The Human Potential for 
Peace. Oxford University Press.
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Yhdysvaltojen synnystä puhuttaessa tavallisesti suurimman huomion saa 
vuosina 1775-1783 käyty sota itsenäisyyttä tavoitelleiden siirtokuntien ja 

Brittiläisen imperiumin välillä. Sen sijaan vähemmälle huomiolle on usein 
jäänyt sotaa edeltänyt siirtokuntien väkivallaton itsenäisyyskamppailu.

Voittoisa sota nostatti brittimieliset tuntemukset siirtokunnis-
sa huippuunsa, mutta tilanne muuttui pian. Britannian halli-
tus halusi palkita puolellaan sotineita alkuperäiskansoja kiel-
tämällä siirtokuntien perustamisen sen hallintaan siirtyneelle 
uudelle alueelle, mikä esti uudisasutuksen leviämistä ja häi-
ritsi maakeinottelijoiden toimintaa. Säädöstä höllennettiin jo 
1760-luvulla pariin otteeseen, mutta se jäi silti hiertämään 
siirtokuntien ja hallituksen välejä.

Sota oli ajanut Britannian valtiontalouden kaaokseen, ja vel-
kojen peittämiseksi hallitus pyrki saamaan lisää verotuloja 
siirtokunnista. Keskeisimpiä uusia lakeja olivat vuoden 1765 
leimaverolaki, jonka mukaan paperituotteet oli painettava 
veroleimalla varustetulle paperille sekä vuoden 1767 Town-
sendin lait, joiden mukaan useille siirtokuntien tuomille ta-
varoille asetettiin tullit. Nämä säännökset olivat siirtokunta-
laisille liikaa ja vastarinta Britannian mielivaltaisena pidettyä 
toimintaa kohtaan kehittyi nopeasti. Se ilmeni useilla eri ta-
voilla. Toisaalta siirtokunnat kehittivät omia brittihallituksesta 

VÄKIVALLATTOMUUS 
YHDYSVALTOJEN 

ITSENÄISTYMISESSÄ

VASTARINNAN SYNTY

Pohjois-Amerikan siirtokuntien valkoiselle väestölle alkoi ke-
hittyä oma brittiläisyydestä poikkeava identiteetti jo ennen 
itsenäisyyteen johtaneen prosessin alkua. Sen tärkeä lähtö-
kohta oli omanlainen poliittinen järjestelmä. Brittivallan aika-
nakin siirtokunnat olivat poliittisesti pitkälle itsehallinnollisia. 
Poliittiset oikeudet koskivat vain vähemmistöä väestöstä – 
osaa eurooppalaisperäisistä miehistä – mutta silti suurempaa 
osaa kuin todennäköisesti missään muualla samaan aikaan.

Itsenäistymiseen johtanut prosessi käynnistyi vuosina 1756-
1763 käydystä seitsemän vuoden sodasta Britannian ja Rans-
kan välillä. Ranskan tappio teki lopun sen kolonisaatiohank-
keista Pohjois-Amerikassa. Meksikonlahdelta Quebeciin 
ulottunut valtava nimellisesti Ranskan hallitsema, mutta to-
siasiassa muutamaa kaupunkia lukuun ottamatta alkuperäis-
väestön hallinnassa oleva alue siirrettiin yhtä nimellisesti Bri-
tannian alaisuuteen.
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riippumattomia hallintoelimiä ja alkoivat toimia yhdessä. En-
nen vastarintakampanjaa Pohjois-Amerikan siirtokunnat eivät 
olleet mikään yhtenäinen kokonaisuus vaan kolmetoista eril-
listä siirtokuntaa, ja niiden virallinen yhteys syntyi vasta vasta-
rintakampanjan myötä. Toisaalta aktivistit kehittivät ruohon-
juuritason vastarintaa: mielenosoituksia, boikotteja ja suoraa 
toimintaa. Niitä organisoi keskeisimpänä Sons of Liberty -jär-
jestö.

Vastarinnan alkuvaiheen keskeisin iskulause kuului: "Ei ve-
rotusta ilman osallistumista!" Tavoitteena ei siis ollut itse-
näisyys vaan yhtäläiset oikeudet imperiumissa ja poliittinen 
edustus Britannian parlamentissa. Brittihallitus vastasi kuvaa-
vasti, että eihän emämaassakaan 99 prosentilla ihmisistä ole 
äänioikeutta.

Vastarinnan ensimmäinen laaja kampanja leimaverolakia vas-
taan oli menestys. Siirtokunnat kieltäytyivät maksamasta ve-
roja. Organisoitiin boikotteja sekä brittiläisiä tuotteita että 
lain hyväksyneiden siirtokuntalaisten liiketoimintaa vastaan. 
Lehtiä julkaistiin leimaverottomalle paperille, ja jotkut tuo-
mioistuimet suljettiin, kun tuomarit kieltäytyvät käyttämästä 
leimalla varustettua paperia. Vuonna 1765 siirtokunnat jär-
jestivät yhteisen leimaverokokouksen, mikä oli niiden ensim-
mäinen yhteinen esiintyminen. Lopulta leimaverolain tuotto 
oli noin 5 % brittien asettamasta tavoitteesta. Townsendin la-
kien vastainen kampanja puolestaan johti lakien kumoami-
seen 1770.

TILANNE KÄRJISTYY

Tilannetta kiristi kuitenkin vastarinnan keskuksessa maalis-
kuussa 1770 tapahtunut "Bostonin verilöyly", jossa paikallis-
ten asukkaiden ja brittisotilaan nahinointi päättyi siihen, että 
paikalle saapuneet brittisotilaat avasivat tulen ja viisi kaupun-
kilaista kuoli. Tapahtuman merkitystä siirtokuntien ja brittihal-
lituksen välirikon kehityksessä pidetään valtavana.

Seuraavina vuosina tilanne kärjistyi edelleen. Vuonna 1773 
brittihallinto määräsi teeveron. Taloudellisesti kysymys ei ol-
lut kovin isosta asiasta, mutta verotus oli periaatekysymys. 
Seurauksena oli legendaariseksi noussut Bostonin teekutsut 
-protesti, jossa Mohawk-sotureiksi naamioituneet Sons of Li-
bertyn aktiivit tunkeutuivat teelaivoihin ja heittivät teen me-
reen.

Vastarinta kehittyi myös institutionaalisella tasolla. Vuosi-
na 1772–1774 muodostui siirtokuntien välinen pysyvä yh-
teydenpitoverkosto, "kommunikaatiokomitea". Lokakuussa 
1774 järjestettiin ensimmäinen virallinen siirtokuntien valtuu-
tettujen tapaaminen.

Brittihallituksen vuonna 1774 julistamat pakkolait kiristivät 
tilannetta edelleen. Lait sulkivat Bostonin sataman, kunnes 
mereen kaadettu tee oli maksettu ja Massachusettsin siirto-
kunta siirrettiin suoraan brittien hallintoon. Määrättiin myös, 
että brittiläisiä sotilaita ei voida määrätä amerikkalaisiin tuo-
mioistuimiin, vaan tuomioistuinkäsittely järjestettäisiin Bri-

tanniassa. Lisäksi laki velvoitti siirtokuntalaiset majoittamaan 
brittisotilaita koteihinsa. Vastatoimena siirtokuntalaiset julisti-
vat boikotin. Kaikki tuonti Brittein saarilta ja Brittiläisestä Län-
si-Intiasta lopetettiin. Siirtokuntalaiset uhkasivat tuonnin li-
säksi lopettaa myös viennin muualle imperiumiin.

Tammikussa 1775 brittihallitus julisti pidätysmääräyksen Mas-
sachusettsin johtajista. Huhtikuussa britit yrittivät ottaa hal-
tuunsa Massachusettsin miliisin asevaraston Concordissa, ja 
siitä seurasi alkavan sodan ensimmäinen yhteydenotto. Siir-
tokunnat alkoivat varustautua sodan varalle ja toukokuussa 
ne muodostivat militioistaan yhteisen armeijan, jonka ylipääl-
likkönä toimi George Washington.

VASTARINNAN MERKITYS

Walter H. Conser kirjoitti vuonna 2013, että todellisuudes-
sa siirtokunnat olivat poliittisesti riippumattomia jo ennen it-
senäisyyssodan alkua. Niillä oli oma hallinto toteuttamassa 
siirtokuntien yhteisten lainsäädäntöelinten määräyksiä. Miksi 
väkivallaton kamppailu sitten muuttui sodaksi?

Conser kirjoittaa, että siirtokuntalaiset eivät ymmärtäneet, 
mitä olisivat vielä voineet saavuttaa väkivallattomilla keinoil-
la – heidän tuntemiaan ennakkotapauksia ei ollut. Väkivallat-
tomuus oli myös käytännöllinen, ei periaatteellinen valinta: 
vaikka Sons of Liberty ja muut toimijat eivät olleet kovin vä-
kivaltaisia ennen sotaa, ne kuitenkin muun muassa polttivat 
brittihallinnon edustajien koteja ja häpäisivät amerikkalaisia 
lojalisteja. Tämä taas antoi brittihallitukselle tilaisuuksia kiris-
tää tilannetta kohti sotaa.

Itsenäisyyskamppailun muuttuminen sodaksi vaikutti myös 
sen luonteeseen. Boikottien tarkoitus oli saada brittiläiset 
kauppiaat painostamaan maan hallitusta, mutta sodan alet-
tua yhteydet katkesivat. Osallistuminen vastarintaan väheni: 
väkivallaton vastarinta oli yhdistänyt suuria ihmismääriä suku-
puoleen ja ikään katsomatta, mutta sotaan osallistui etupääs-
sä nuoria miehiä. Sodan myötä siirtokunnissa siirryttiin epä-
demokraattisempaan päätöksentekoon, mikä heijastui myös 
sodanjälkeiseen Yhdysvaltoihin. Arvioiden mukaan korkein-
taan puolet amerikkalaisista osallistui tai tuki aktiivisesti so-
taa, kun väkivallaton liike oli saanut tukea koko väestöltä lu-
kuun ottamatta 20 % lojalistivähemmistöä.

Aikalaiset joka tapauksessa ymmärsivät väkivallattomuuden 
merkityksen. USA:n toinen presidentti John Adams kirjoit-
ti vuonna 1815: “Amerikan vallankumouksen historia (…) ei 
ole sotilaallisten operaatioiden historia. Vallankumous tapah-
tui ihmisten mielissä ja sydämissä ja siirtokuntien yhdistymi-
sen myötä, ja molemmat tapahtuivat ennen vihollisuuksien 
alkua."

 
TEKSTI: KAJ RANINEN

KUVA: WIKIMEDIA COMMONS
ESITYS PERUSTUU SIVIILIEN PUOLUSTUS -OPINTOPIIRISSÄ 

HUHTIKUUSSA 2018 PIDETTYYN ALUSTUKSEEN.
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• ARTIKKELIT •



Suomen nykyinen 
asevelvollisuus 
kannattajineen 

ei kunnioita 
transihmisiä

Kun kirjoitan tätä artikkelia, lämmin kevät on 
jo pitkällä, ja kesän pride-juhlinnat lähestyvät. 

Omasta seksuaalisuudesta ja sukupuoli-
identiteetistä saakin olla ylpeä ja marssia 

kadulla – toki mahdollisesti väistellen natsin 
heittämää pussitettua ulostetta. Osaatteko 

arvata, mistä en ole ylpeä? Maamme 
asevelvollisuusjärjestelmästä. Tämän 

järjestelmän kurjuuden esittelen tällä kertaa 
sukupuolivähemmistöön kuuluvien näkökulmasta.

Kun asevelvollisuus oli minulle ajankohtainen, minultakaan ei 
kysytty, mikä sukupuoleni on. Noihin aikoihin sukupuoleni ky-
seenalaistamisprosessi oli vasta alkutekijöissä. Havaitsin itses-
säni tiettyä ulkopuolisuuden tunnetta sivarikeskuksella. Olen 
lisäksi huomannut, että moni transihminen on tunnistanut 
kuuluvansa sukupuolivähemmistöön selvästi nuoremmalla iäl-
lä kuin minä. Useat transnuoret joutuisivat siis asevelvollisuu-
tensa voimaan tultua kohtaamaan edellä mainittuja ongelmia.

LAKEJA UUDISTETTAVA!

Translain uudistus, jota monet aktivistit ajavat Suomessa, 
poistaisi tämän ongelman. Transsukupuoliset pääsisivät kor-
jaamaan sukupuolensa ja sen jälkeen päättäisivät, menevät-
kö armeijaan vai eivät. Tosin silloinkin asevelvollisuus syrjisi 
yhä ainakin yhtä ihmisryhmää – cis-miehiä, sukupuolivähem-
mistöihin kuulumattomia miehiä. Lienee sanomattakin sel-
vää, että kyseessä ei ole mikään merkityksetön ryhmä.

Translain uudistamista vastustavat tahot melko varmasti esit-
tävät, tai ovat jo esittäneet, että kyseinen lakimuutos sai-
si jotkut yksilöt vaihtamaan juridisen sukupuolimerkintänsä 
vain välttyäkseen armeijan ja muiden palvelusmuotojen suo-
rittamiselta. Tätä on vaikea nähdä laajana uhkana ja lisäksi 
se puolustaa sitä näkökulmaa, että asevelvollisuudesta pitäisi 
luopua kokonaan. Epämotivoituneiden asevelvollisten palve-
luksen välttely ei olisi ongelma, jos heitä ei pakotettaisi pal-
velukseen.

Asevelvollisuuden suorittaminen on niin vahva normi synty-
mässä mieheksi määritellyille, että useat transihmiset eivät 
uskalla poiketa siitä, vaan pysyvät kaapissa. Translain uudis-
tus siis auttaisi tätä vähemmistöryhmää selviämään Suomen 
maanpuolustusmallin ongelmallisuudesta 

TEKSTI: MATIAS KASKILUOTO, KUVA:TIIA SAINIO

JÄRJESTELMÄN ONGELMAT

Suomen nykyinen lainsäädäntö vaatii täysi-ikäisyyttä suku-
puolen korjaamiseksi. Kutsuntoihin määrätään sinä vuonna 
kun juridisesti miessukupuolinen Suomen kansalainen täyt-
tää 18 vuotta. Kun nämä kaksi seikkaa yhdistetään, syntyy ti-
lanne, jossa mieheksi syntymässä määritellyt transihmiset ei-
vät voi välttää kutsuntoja huolimatta niissä esiintyvän toksi-
sen maskuliinisuuden luotaantyöntävyydestä. Jos ei saavu 
kutsuntoihin, saa sakot, minkä jälkeen seuraa uudet kutsun-
nat. Tämä ei anna asevelvolliseksi määritellylle paljon vaih-
toehtoja.

Asevelvollisuudesta vapautuminen kutsuntojen jälkeen 
transsukupuolisuuteen vedoten vaikuttaa lähes mahdotto-
malta. Asevelvollisuuslaissa ei mainita tällaisesta mahdolli-
suudesta enkä ole myöskään kuullut tällaisista vapautuksis-
ta. Kutsuntojen vuoksi pidettävässä terveystarkastuksessa ei 
oteta aina vakavasti sukupuoliristiriitaa, jota transihmiset ko-
kevat. Huono kohtelu ja pelko siitä ovat varmasti syitä, jon-
ka takia suuri osa sukupuolivähemmistöihin kuuluvista pysyy 
kaapissa, kunnes palvelus on jossain muodossa suoritettu – 
näin tein itsekin.

MIKSEI SIVARI KELPAA?

Armeijassa maskuliinisuutta korostetaan heti kutsuntojen toi-
minnantäyteisistä propagandavideoista aina upseerien nai-
sia aliarvioiviin vitseihin asti. Maskuliinisuus korostuu sivaris-
sakin. Tämä näkyy jopa termitasolla, kun puhutaan siviilipal-
velusmiehistä. Henkilö, joka ei koe itseään mieheksi, mutta 
joksi muut ihmiset hänet automaattisesti luokittelevat, kokee 
tilanteen epämukavaksi. Auktoriteetit niputtavat syntymässä 
mieheksi määritellyt transihmiset samaan ryhmään miesten 
kanssa, joihin he eivät samaistu eivätkä halua tulla samaiste-
tuksi sukupuolellisesti.
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• KIRJAT •

RAUHANKONE
Professori Timo Honkelan Rauhankone – Tekoälytutkijan tes-
tamentti on enemmän kuin kirja rauhasta ja maailmanrau-
haan pyrkimisestä. Se on myös omakuva oppineesta, jon-
ka ajatuksissa yhtyy ajallemme epätyypillisesti äly ja viisa-
us. Vuonna 2014 parantumattomaan aivosyöpään sairastu-
nut Honkela ei arkaile käydä läpi kipeitäkään asioita ja tämä 
syvästi henkilökohtainen ote saa lukijan sympatisoimaan pro-
fessorin rauhanutopiaa, vaikkei hänen teknologiauskoaan ja-
kaisikaan.

Tekoälytutkimuksen ja koneoppimisen parissa vuosikymme-
nien uran tehnyt Honkela hahmottelee kirjassaan ”rauhan-
konetta”, joka poistaa maailmasta ihmisten välisten eripuri-
en alkulähteet. Honkela ei tarkemmin määrittele ”rauhanko-
neen” ominaisuuksia, sillä hän katsoo sen olevan hänen jäl-
keensä tulevien työ. Testamentti toimii idean liikkeellelaski-
jana.  Ajatuksena kuitenkin on, että ”rauhankone” ponnis-
taa ruohonjuuritasolta yksilöiden välisistä arkipäiväisistä risti-
riidoista kohti laajempia yhteyksiä. ”Rauhankone” onkin yk-

sinkertaisimmillaan kuin kännykkä-aplikaatio, joka muistut-
taa, ettei vihastuksissa kannata sanoa toiselle kaikkea mitä 
mieli tekisi.

Vallan ja politiikan näkökulmat saavat kirjassa vähänlaisesti ti-
laa. Nämä uuden teknologian soveltamisessa keskeiset ih-
mistoiminnan osa-alueet jäävät muutaman sivulausemainin-
nan varaan. Honkela kyllä tiedostaa digitalisoitumisen muka-
naan tuomat ongelmat, mutta luottaa itsestään selvästi, että 
demokraattinen prosessi korjaa syntyvät epäkohdat. Ajatus 
valtaa rajoittaviin poliittisiin päätöksiin tuosta vain suostuvis-
ta megakorporaatioista tuntuu todellisuuden valossa kaukaa 
haetulta.

Honkela ei pääse pakoon omaa asemaansa kansainvälisen 
uran tehneenä akateemikkona pohtiessaan epäkohtia, joita 
”rauhankoneen” avulla puretaan. Hän tuntuu ajattelevan tie-
don ja vuorovaikutuksen lisäämisen riittävän poistamaan po-
liittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja uskonnollista syistä 
johtuvaa eripuraa. Honkela tuntuu ottavan annettuna ajatte-
lumallin, jonka mukaisesti maailma olisi parempi paikka, kun-
han ihmiskunnan enemmistö omaksuisi länsimaisen sekulaa-
rin liberalismin. Tämän elämäntavan oma taipumus kylvää 
eripuraa jää tässäkin yhteydessä käsittelemättä.

Edellä esitetystä kritiikistä huolimatta Honkela arvostaa ja ot-
taa huomioon myös ihmistieteiden näkökulmia. Hän ei ole 
fakkiintunut ”kovien tieteiden” ylistäjä vaan ymmärtää eri 
tieteenalat toisiaan täydentäviksi. Jo se, että hän mainitsee 
(edes ohimennen) politiikan ja yhteiskuntatieteiden tuotta-
man tiedon tärkeyden uutta teknologiaa sovellettaessa, on 
poikkeuksellista, kun sitä vertaa suurimpaan osaan teknolo-
giaoptimismin sävyttämistä puheenvuoroista.

Saatan olla liian kriittinen Honkelaa kohtaan, kirjanhan on 
tarkoitus olla vasta perusta. Ehkä vallan, politiikan ja tekno-
logian suhteita olisikin hedelmällisempää problematisoida 
omassa teoksessa, sillä valta-aspekti määrittelee tulevaa yh-
teiskuntaa ja maailmaa vähintään yhtä paljon kuin käyttöön 
otettavat teknologiset innovaatiot. Honkelan testamentti tar-
joaa siihenkin kyllä eväitä, vaikka olisin toivonut, että hän oli-
si käsitellyt kysymystä rohkeammin. 

Myönnän, että yhteiskuntatieteilijänä luen Honkelan kirjaa 
kuin piru Raamattua, omia tärkeinä pitämiäni seikkoja ko-
rostaen ja niihin kritiikkini nojaten. Toinen lukija löytää jo-
tain muuta mihin tarttua, jotain muuta, joka innostaa ajatte-
lemaan ja ehkä juuri siksi Honkelan testamentti onnistuu pyr-
kimyksessään. Silti sen suurin ansio on tekijän henkilökohtai-
sessa otteessa. Honkela ei ole kaukainen teknokraatti vaan 
auki lukijalle tavalla, joka paljastaa niin heikkoudet kuin vah-
vuudet, epävarmuuden ja varmuuden. Kirjoittaja tulee ihmi-
senä lähelle.

TEKSTI: JONI KALLIOMÄKI
KUVA: GAUDEAMUS

TIMO HONKELA:  
RAUHANKONE - Tekoälytutkijan testamentti 
(2017). 285 sivua. Gaudeamus.
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EPÄASIALLINEN  
LÄÄKÄRI

"Kutsuntoja edeltävässä terveystarkastuksessa kerroin lääkärille suunnittelevani 
siviilipalvelusta. Lääkäri sanoi, ettei missään tapauksessa kannata, alkoi 
suositella minulle mielestään sopivaa paikkaa varusmiespalvelukselle 

ja sanoi, että olen liian tervehenkinen Lapinjärven koulutuskeskukseen, 
jossa on vain kaiken maailman kannabiskerhon kannatusjäseniä. 

Rikkoiko lääkäri jotain lakia, ja jos rikkoi, mitä voin tehdä asialle?"

Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä 
opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen.”

Lakeja on rikottu. Laki potilaan oikeuksista on hankalahko so-
veltaa, mutta ehkä sitäkin. Mahdollisia keinoja ovat kantelut, 
esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehelle. Järeämpikin kei-
no saattaisi tulla kysymykseen:

Rikoslain 40: luku 9 §: ”Jos virkamies virkaansa toimittaes-
saan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 
9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa nouda-
tettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvol-
lisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja va-
hingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuu-
tena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvol-
lisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yh-
deksi vuodeksi.” Teko voi olla myös tuottamuksellinen (10 §). 
Virkamiehellä tarkoitetaan mm. henkilöä, joka on virka- tai 
siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan 
taikka kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelli-
seen yhteistoimintaelimeen (11 §).

Kenties ei kannata kuitenkaan ampua tykillä hyttysiä, tai mi-
tään muutakaan. Kysymykseen voisi tulla jokin pehmeämpi 
keino, kuten asian vieminen kollegojen käsiteltäväksi Lääkäri-
liittoon lääkärin eettisten ohjeiden rikkomuksena. Tehokkain 
vastalääke taitaa tässäkin tapauksessa olla julkisuus.

 
JUHA KELTTI

Viranomaisten tiedonantovelvollisuudesta on säädetty Sivii-
lipalveluslain 104 §:ssä: ”Työ- ja elinkeinoministeriön, siviili-
palveluskeskuksen ja puolustusvoimien on annettava kutsun-
nanalaisille riittävät tiedot mahdollisuudesta hakeutua siviili-
palvelukseen ja siviilipalveluksen sisällöstä.”

Asevelvollisuuslain 12 §:ssä säädetään kutsunnan tarkoituk-
sesta: ”Kutsunnassa määritetään asevelvollisen palveluskel-
poisuus, ja sen perusteella päätetään palveluksesta. Lisäk-
si annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta ja ediste-
tään kansanterveystyötä."

Saman lain 14 §:n mukaan kutsunnanalainen on eräin poik-
keuksin velvollinen palveluskelpoisuuden selvittämisek-
si osallistumaan kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen 
terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvas-
sa paikassa kutsuntavuonna. Sivilipalvelukseen hyväksymi-
nen samoin kuin palveluskelpoisuudesta päättäminen kuuluu 
20 §:n mukaan kutsuntalautakunnalle.

Hallintolain 7 §:ssä säädetään mm. seuraavaa: ”Asiointi ja 
asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään si-
ten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon 
palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksel-
lisesti.”

Hallintolain 8 §: ”Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa an-
nettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoita-
miseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koske-
viin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. 
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PETRI KOIKKALAINEN
Milloin ja minkä ikäisenä suoritit siviilipalveluksen?
Suoritin sivarin muistaakseni 18-vuotiaana. Nyt olen 35-vuo-
tias, joten vuosi oli varmaan 2001. Menin sivariin heti valmis-
tuttuani mielenterveys- ja päihdepuolen lähihoitajaksi.

Kuinka pitkä palvelus oli tuolloin?
13 kuukautta.

Missä suoritit työpalveluksesi?
Olin töissä Näkövammaisten liitossa Helsingissä.

Millaisia tehtäviä palvelukseen sisältyi?
Keskusliitto järjesti kuntoutuksia näkövammaisille, ja autoin 
asiakkaita heidän noin viikon kestävillä jaksoillaan. Työpäivä 
alkoi pitämilläni herätyskuulutuksilla, jotka järjestin aina jon-
kin teeman mukaisesti. Lisäksi avustin ja ohjasin ruokailuissa 
ja muissa asioinneissa. Autoin satunnaisesti myös verensoke-
rin mittauksessa ja muissa kevyemmissä lähihoitajan tehtävis-
sä. Olin työskennellyt aikaisemmin laitoshoitajana, joten teh-
tävä tuntui siihen verrattuna leppoisalta. 

Sain muuten pitää kaikki kuntoisuuslomat ammuttuani niin 
hyvin työpaikan äänitähtäyksellä toimivalla laserkiväärillä. On 

myös mahdollista, että kuntsareiden myöntämiseen vaikutti 
korkea työmotivaationi.

Mitä olet tehnyt sivarin jälkeen?
Olen työskennellyt lasten- ja nuorten parissa. Pisimmän työ-
putkeni tein Suomen sarjakuvaseurassa nuorisotyö- ja toi-
mintavastaavana ja nyt työskentelen nuoriso-ohjaajana Hel-
singin kaupungilla. Kulttuurin saralla olen tehnyt sarjakuvia, 
musiikkia ja erilaisia performanssijuttuja. Vaikutan Non-Fic-
tional Koikkalainen bändissä, päivitän Vittuilublogia ja olen 
jäsen Naurunkaivajat-nimisessä stand up -kollektiivissa. Joi-
tain epäsuoria yhteyksiä minulla on myös Juhani Nevalainen 
-nimiseen artistiin.

Oliko sivarista hyötyä? Mitä palvelusajasta jäi käteen?
Sain kokemusta, jonka ansiosta sain töitä heti sivarin jälkeen. 
Siviilipalvelus vahvisti omaa identiteettiäni, kun tein asioita, 
joihin uskoin ja joista pidin. Näkönsä menettäneiden ihmis-
ten keskellä työskentely oli silmiä avaavaa kuvataiteesta kiin-
nostuneelle teinille. Sivarin aikana ymmärsin myös, että lai-
tostyö ei ole kuitenkaan minua varten. 

Taiteellisen urani kannalta ehdottomia merkkipaaluja oli, kun 
laitoin omia piirustuksiani esille Näkövammaisten liiton seinille. 

Miksi valitsit sivarin?
Olen pasifisti. Halusin myös suoraa työkokemusta, enkä näh-
nyt armeijassa kiinnostavia vaihtoehtoja. Myös vapaa liikku-
minen iltaisin sopi elämäntilanteeseeni.

Joillekin sukulaisille sivariin menemiseni oli vaikea paikka. 
Yksi pelotteli, että pettyisin sivarissa kun kaikki eivät olisikaan 
siellä yhtä aattellisia kuin ”meidän Petri”. Vastasin, että siellä 
armeijassako sitten niitä hengenheimolaisia olisi?

Toinen taas koetti muuttaa kantaani vetoamalla ”niin mutta 
katsos Petri kun armeijassa oppii erätaitoja ja ensiaputaito-
ja”, minuun, joka olin asunut koko elämäni korvessa Pohjois-
Karjalassa ja juuri valmistunut lähihoitajaksi.

Onko vakaumuksesi muuttunut? Mitä tekisit nyt jos 
joutuisit kutsuntoihin?
Vakaumukseni on yhä samanlainen. Varmaan nyt pohtisin 
sitä, kuinka voisin vaikuttaa valinnallani enemmän yhteiskun-
nallisesti. Hmm, ehkä aseistariisumiseen yllyttäminen armei-
jan sisällä ei kuitenkaan onnistuisi. Todennäköisesti menisin 
jälleen sivariin, mutta vaatisin palveluspaikalta nykyiseen elä-
määni sopivia haasteita, ja lisäksi koettaisin vaikuttaa ihmis-
ten asenteisiin somen kautta.

Kerro jokin hauska sattumus sivariajoiltasi?
Niitä on useita. Esimerkiksi omat ennakkoluuloni sivarei-
ta kohtaan tulivat esiin, kun kysyin onko avustamani asiakas 
ihan varma siitä, että haluaa antaa luottokorttinsa tunnuslu-
kuineen minun käyttööni. 

Ikuisesti minua jäi kaihertamaan kutsuntatilaisuus. Asuin sat-
tumalta samassa rakennuksessa, jossa kutsunnat järjestettiin. 
Tarkoitukseni oli laittaa Pelle Miljoonan Ei oo järkee mennä 
armeijaan -laulu soimaan täysillä ja kiinnittää kommunistilip-
pu heilumaan ikkunastani. Hanke jäi toteuttamatta kun nukuin 
pommiin ja jouduin lopulta juoksemaan sukkasillani alakertaan. 

ESA NORESVUO

Herättäjästä  

kulttuuri- 

häiriköksi

 Mitä sivari 

  duunaa 

  NYT?
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Kauriinmetsästäjä oli vain 15-vuotias,  
kun hän ensimmäisen kerran näki 

Kennedyn pään räjähtävän 
tv-lähetyksessä.

Hän ei tiennyt vietkongeista mitään. 
Hän ei tiennyt huumeista mitään. 

Eikä Sodan Koirista eikä 
Lyndon Johnsonin suunnitelmista.

Viisi vuotta myöhemmin hän lähti Vietnamiin… 
Kolmessa kuukaudessa hän luhistui kokonaan ja 

oppi kaiken vietkongeista, huumeista,  
Sodan Koirista ja  

Lyndon Johnsonin suunnitelmista.

Puolen vuoden kuluttua hän oli niin  
romahtanut että kauriinmetsästäjä 

lähetettiin Vietnamista kotiin.

Hän oli nähnyt vietkongit silmästä silmään, 
hän oli tottunut huumeisiin, 

hän oli nähnyt Kennedyn pään räjähtävän  
tv-lähetyksessä, ja Sodan Koirat tulivat hänen 

perässään, kun kauriinmetsästäjä saapui  
Vietnamista kotiin.

Hän meni metsästämään kauriita 
keskelle New Yorkin ruuhkametrojunaa. 

Kauriit katsoivat hämmästyneinä 
Kun metsästäjä työnsi rynnäkkökiväärin 
Heidän kasvoihinsa, ja ampui kymmeniä  

luoteja Sodan Koirien haukkuessa  
hänen 21-vuotiaissa 

Vietnamin sodan räjäyttämissä aivoissaan.

Koirat räksyttivät niin kuin luodit 
metrossa olijoiden kasvoille, 

Kunnes kohtaus meni ohitse ja 
hän huomasi, että ne eivät olleetkaan  

mitään kauriita, vaan ihmisten … naamoja.

KAURIINMETSÄSTÄJÄ
Hän pääsi pakoon. 

Hän oli oppinut juoksemaan 
tarpeeksi kovaa ja väistelemään… 

Hän oli kokenut sen saman jo  
sata kertaa aiemmin viidakossa.

Seuraavana päivänä  
koirat alkoivat taas räksyttämään  

hirvittävällä voimalla hänen päässään. 
Amfetamiinin vahvistamana hän ryntäsi  

kadulle “kauriita metsästämään". 
Eräs kauris piti poliisihaulikkoa kädessään, 

ampui häneltä jalan murskaksi, 
ennen kuin hän ehti tehdä mitään.

Nyt hän hourailee suljetulla osastolla  
jalat murskana, mutta mieli  

tuhat kertaa murskatumpana, ja  
joku työntää injektioneulan hänen  

käsivarteensa, aina kun hänen tekee mieli  
lähteä “metsästämään kauriita".

Siitä on nyt kolmekymmentä vuotta, 
kun hän ensimmäisen kerran näki  

Kennedyn pään räjähtävän tv-ruudussa.

- - - -

Tänään televisiossa tuli 
Oliver Stonen elokuva 

Platoon - nuoret sotilaat 
ja hän muisti taas kaiken. 

Hän hermostui ja 
hoitaja pisti 

piikin hänen käsivarteensa. 
Hän oli jälleen rauhallinen.

 
 

RUNO: HEIKKI PIETAS
KUVA: WIKIPEDIA
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ANTIMILITARISTIN NUMEROSSA 1/2018 JUTUSSA  
RAUHAA SISÄLLISSODAN KESKELLÄ ESIINTYY 
PAIKANNIMI SUVIAINEN. KYSEESSÄ ON KIRJOITUSVIRHE, 
PAIKKAKUNNAN OIKEA NIMI ON SUMIAINEN.

• TOIMINTA •
Antimilitaristi 
tahtoo kuulla 
inttijuttuja!
 
Karseimpien inttikokemusten keräysaikaa on  
päätetty jatkaa. Lähetä karseimmat  
inttikokemuksesi 1.8. mennessä osoitteeseen 
paatoimittaja@antimilitaristi.fi, niin koostamme 
niistä juttuja seuraavaan lehteen.

Matkaan lähdetään perjantaiaamuna Helsingistä ja paluumatka  
alkaa festivaalin ohjelman päätyttyä sunnuntai-iltana.  
 
Matkan hinta on jäsenille 30 euroa muille 40 euroa.  
Varaa paikkasi osoitteesta  
toimisto@akl-web.fi tai  
numerosta 040 836 2786.  
 
Maksu 10.7. mennessä AKL:n tilille  
FI87 8000 1700 7505 41. Lisätietoja 
osoitteesta www.akl-web.fi/ilosaari.

6.-7.7. AKL:n infokoju Oulun Hässäkkäpäivillä

13.7.-16.7. AKL:n infokoju Ilosaarirockissa Joensuussa

27.-28.7. AKL:n infokoju Puntala-rockissa Lempäälässä

3.-4.8. AKL:n infokoju LPRHC Festeillä Lappeenrannassa

4.8. AKL:n infokoju Mahdollisuuksien torilla Loviisassa

9.-12.8. Baltic Glory -rauhanharjoitus Loviisassa

1.-2.9. AKL:n virkistys- ja  
ideointiviikonloppu Kellokoskella

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

HELSINGISTÄ 
ILOSAARIROCKIIN
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OSALLISTU KANSAINVÄLISEEN RAUHAN-
HARJOITUKSEEN LOVIISASSA 9.-12.8.

Kymmenet rauhanaktivistit 
yhteiskuntien eri sektoreilta 
Ruotsista, Suomesta ja  
Venäjältä kokoontuvat  
harjoittelemaan toiminta- 
tapoja kiristyneessä ilma- 
piirissä toimimiseksi  
sekä etsimään vaihto- 
ehtoja militarismille ja  
kasvaville jännitteille.

Tule mukaan  
lähettämällä kirjallinen  
esittely itsestäsi ja  
motivaatiostasi  
osoitteeseen  
balticglory18@gmail.com  
ennen kesäkuun 25. päivää. 

Lue tapahtumasta lisää  
osoitteesta www.balticglory.org


