
Toimittaja Emma Heikkilä: Joka vuosihan kaikki 18-vuotiaat miehet kutsutaan suorittamaan 

asevelvollisuutensa ja nykyään myös naiset voi suorittaa asevelvollisuuden vapaaehtoisesti. Niin 

oletko sinä itse käynyt armeijan tai suorittanut siviilipalveluksen?  

Haastateltava Anna Helminen: En  
Haastateltava Hanna Koivisto: En  

Haastateltava Roope Härmälä: Suorittanut siviilipalveluksen. 

Haastateltava Miika Abelsson: Armeijan käyny. 

Toimittaja E.H: Minkälainen mielikuva sinulla on armeijasta tai siviilipalveluksesta? 

Anna Helminen: No varmaan se joillekin on semmonen hieno kokemus jostain ryhmähengestä ja 

joku aikuistumisriitti ja jotain, mutta joillekin se on varmaan vaan sitten ihan kauheata pakkopullaa 

joka on... täytyy vaan suorittaa. 

Hanna Koivisto: Mun pojat on käynyt armeijan. Se oli asiallisesti hoidettu... ööh... juttu. 

Käsittääkseni lyhyemmässäkin ajassa olis ehkä selvinnyt, että loppu.. loppuaika oli vähän semmoista 

odottelua. 

Toimittaja E.H: Minkälaista oli armeijassa tai siviilipalveluksessa? 

Roope Härmälä: Siviilipalvelus oli pakollinen. Varmaan olisin C-paperit myös saanut, mutta päätin 

että pitää tässä nyt tota jotakin aktiviteettia elämässä olla, niin kävi poimimassa vähän tomaatteja, 

Haltia-luontokeskuksessa markkinointijuttuja, myytiin tota... huutokaupattiin hauskoja luontotauluja 

ja muuta niin ihan... Siinähän se meni. 

Miika Abelsson: Vuoden olin siellä, että se oli aika pitkä aika. Siinä oli monenmoisia vaiheita. Ei se 

nyt jäänyt minään niinku parhaana vuotena mieleen, mutta tota saihan siinä monenlaista kokemusta 

ja pääsin ajaan kaikenlaisilla vempeleillä, kuorma-autoilla ja viestipasilla, niin tota... olihan se 

semmoinen niinku tietenkin hyvin ainutkertainen kokemus. 

Toimittaja E.H: Onko nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä sinusta tasa-arvoinen? 

Anna Helminen: Ei todellakaan.  

Hanna Koivisto: Kai se käsittääkseni on. Pojat valittaa sitä, että se on niille pakollinen, että eihän se 

siltä osin tietenkään ole tasa-arvoinen. Joo, mut että. Aina tulee ajateltua naisten kannalta näitä 

tasa-arvo-asioita. Joo, se on hankalassa kohdassa elämää tietysti opintojen kannalta ja tolleen. 



Roope Härmälä: Miehet sen enimmäkseen käy, et siinä mielessä varmaan ei oo tasa-arvoinen, mutta 

tota mielestäni miehet on fyysisesti, ööh.. lahjakkaampia siinä hommassa. Öö, vaikka 

tulevaisuudessa tietenkin teknologiallahan sitä hommaa enemmän se pyöritetään, että naisetkin 

siihen ihan olisi niin kuin kykeneviä.  

Miika Abelsson: No ei, ei siinä mielessä, että se on vaan miehille, mutta mulla on toi sama, että en 

mä nyt sit, siinä sitten taas se ongelma, että en mäkään näkisi, että niinku budjetista resursseja 

kannattaisi siihen hirveästi enempääkään käyttää ja se voisi vaatia sitä jos se olisi ihan kaikille.  

Toimittaja E.H: Mitä siinä sun mielestä voisi muuttaa? 

Anna Helminen: No en mä ehkä oo oikea henkilö vastaamaan siihen kysymykseen. Mä ymmärrän 

vaan, että reilua se ei oo, että sukupuolen perusteella aletaan silleen jaottelemaan. Varmaan sitten 

vapaaehtoista kaikille tai pakollista kaikille. 

Hanna Koivisto: se on se, että jos se yleinen asevelvollisuus on, niin ei sille ole tota mitään sopivaa 

kohtaa. Ja sitten aikaisemmin mä ajattelin aika suoraviivaisesti, että tota naisilla on niin paljon 

enemmän hävikkiä tossa työurien suhteen niinku lasten lasten tota saamisesta ja hoitamisesta, että 

siinä mielessä niinku se ei ihan heti tasoihin tuu kuitenkaan se epätasa-arvo. Mutta että kyllä mulla 

on ehkä vähän ajatukset muuttu kun omat pojat siinä niinku siinä kohdassa kävi sen armeijan kun 

olisi ollut hyvä suuntautua jo opintoihin. 

Roope Härmälä: Mulla ei oo kauheest lisättävää. Mun mielestä mun sivari oli ihan hyvä ja se 

alkukoulutus, sielläkin tapasi sellaisia ihmisiä jotka oli tosi fiksuja ja tajusi sen, että tällainen niin kuin 

itsensä sivistäminen, ajan seuraaminen, niin on todella tärkeetä. Itsessään se siviilipalvelus, niin tota 

kai se oli tavallaan turhaa, että 12 kuukautta siellä sitten vaan tehdään jotakin tavallaan vähän 

tarpeetonta. En mä tiedä mitä siinä voisi parantaa. Voisko siviilipalvelus olla vähän lyhyempi? 

Miika Abelsson: No ehkä jotenkin tota monipuolistaa. Ehkä olla siinä ajatuksessa, että naisiakin 

saataisi tähän enemmän mukaan, niin sitä voisi jotenkin monipuolistaa sitä tota... valmentamista 

niinku mahdolliseen kriisiaikaan ja että tota myös naisille ehkä olis tarjolla, en tiedä armeija, mutta 

jotakin tämmöistä vastaavaa,  niinku valmentamista kriisiin. Mutta tota on nykysysteemissä paljon 

hyvääkin. Kuitenkin miehetkin voi valita myös sen sivarin ja se on mun mielestä se sivari tota on tosi 

hyvä juttu, että siinä pääsee sit tutustuun työelämään. 
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