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Haastattelija: Mutta jos siirrytään sitten aiheesta seuraavaan, niin, minkälaisia maanpuolustus 
itsessään herättää? Nyt ehkä vähän henkilökohtasemmalla tasolla. Ja sitä tukeva 

järjestötoiminta. Enemmänkin tämän yhteiskunnan ja valtion toiminnan osa-alueena. Tämä 
maanpuolustus ja sitten tämä järjestötoiminta. Se on aika liki sitten asevoimia ja valtiota, niin 

miten kuvaisit tätä vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja järjestötoiminnan kenttää suhteessa 

sitten valtioon ja puolustusvoimiin? 
 

Haastateltava: Sitä tässä siis tehdään, maanpuolustustyötä. Minulle henkilökohtasesti se on kai 
joku vanha asia jo kodin perua. Että se on ollut minun matkassani aina. Että siksi olen tässä, 

näissä tehtävissä ihan mielelläni. Ja suhtaudun niihin ulkoisiin juhlatilaisuuksiin ja muihin 

hyvin sillä tavalla, että ”nyt me teemme tätä ja tää on hienoa”. Että mulla ei oo siihen 
suurempaa perustetta, mutta näin olen aina ajatellut. 

 
Haastattelija: Mutta että se on yks juttu, mikä motivoi tässä? Tämmönen me-henki. Tulkitsenko 

oikein? 

 
Haastateltava: Niin, että sitä ei oo tarvinnu luoda uudestaan, vaan se on ollu minussa aina. 

 
Haastattelija: Joo, joo. No viime aikoina on keskusteltu tämmösestä niin kutsutusta 

kansalaispalveluksesta, jossa… no siitä on tietysti eri keskustelijoilla eri ideoita. Mutta että 

määritellään se nyt tän keskustelun tarpeeks semmoseks, että siinä koko ikäluokka, nuori 
ikäluokka, sekä miehet että naiset, velvotettaisiin suorittamaan joko asepalvelus tai sitte sille 

rinnasteinen varautumiskoulutus. Mutta minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Tälläisenä 
yhteiskunnallisen keskustelun kohteena, ideana, ei tarvitse edetä suureen konkretiaan. 

 

Haastateltava: Niin. Siis aina kun tästä on puhuttu, niin sitähän on ruvennu itsekin miettimään, 
että miksi se nyt näin on, että vain pojat ja sitten vapaaehtoset tytöt suorittaa tän asepalveluksen. 

Että tota, jotenkin mä en nyt suoraan ole tiettyä mieltä, mutta kyllä minusta vois olla kaikilla 
jonkinlainen palvelus. Että tytöillä olisi, sen ei nyt tartte olla siellä pyssyn kanssa kulkemista, 

mutta niin kuin on näitä siviilipalveluja ja muita, niin kuitenkin. Että ois tämmönen 

palvelustoimi. Että kyllä mä olen sen kannalla. En siis vastusta niin, että ei tyttöjä tarvitte 
velvottaa. Yhtä hyvin heitäkin. 

 


