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Armeijaan hakee koko ajan 
enemmän ja enemmän naisia, 
vuonna 2014 hakijoita oli 
ennätysmäärä, yli 800. Armeijaa 
harkitsevilla tytöillä on 
kumminkin paljon kysymyksiä 
siitä, minkälaista armeijassa 
oikeasti on ja kannattaako sinne 
ylipäätään mennä. Minkälaista 
on viettää aikaansa paikassa, 
joka on sekä asenteiltaan että 
ihmisiltään niin miesvaltainen? 
 

Ei mene aikaa hukkaan 
 

Ajatus armeijaan lähdöstä oli ollut pidempään jo Heidi Tolosen, 19, mielessä. “Halusin myös pitää 
välivuoden ja armeija on ihan hyvä tapa siihen. Ei tunnu, että aikaa menee hukkaan.” Alku oli Heidin 
mielestä fyysisesti paljon helpompaa, kuin hän oli kuvitellut, “Ensimmäinen rankka suoritus oli cooper. 
”Rankimmat asiat ovat loppujen lopuksi olleet ihan muita, esimerkiksi nälkä, väsymys ja se, että siitä 
huolimatta pitää pysyä skarppina.” Ylipäätään armeijaan arkeen totuttelu on ollut hankalaa, esimerkiksi “se, 
että sä oot yhtäkkiä yhdessä huoneessa kahdeksan muun ihmisen kanssa. Koko ajan joku on siellä 
vieressä, vessassakin on koko ajan joku eikä ole paljoa omaa  rauhaa.” Sekin on hankalaa, että ei pysy 
mukana siinä, mitä ulkomaailmassa tapahtuu: “Se armeija on niin oma maailma.”  

Päällimmäisenä armeijan maailmasta tulee mieleen uudet kaverit. ”Vaikka aikaa on kulunut vasta 
muutama kuukausi, tuntuu siltä kuin olisi tuntenut ikuisuuden. Se on jopa vähän outoa”, Heidi sanoo. 
Samassa huoneessa nukkuvat tytöt ovat suunnilleen samanikäisiä ja urheilutaustan yhdistää: “Ei me kaikki 
mitenkään huippukuntoisia olla, mutta kaikilla urheilu on lähellä sydäntä. Ja kaikilla on ihan eri lajit, on 
jääkiekkoilijoita, tanssijoita, taitoluistelijoita…” Pärjääkö armeijassa sitten ollenkaan ilman urheilutaustaa? 
Heidin mielestä pärjää. Enemmän auttaa asenne, jonka on oppinut urheilusta. ”Voihan sulla olla hyvä kunto 
ilman urheilutaustaa, mutta jos olet urheilija, olet oppinut siihen, että osaat haastaa itseäsi. Mutta pelkällä 
lenkkeilyharrastuksellakin pitäisi pärjätä. Jos juoksee cooperissa 2200-2400 m, niin pärjää ihan hyvin.” 

 



 
Ne on niin ylpeitä meistä 

 
Parasta armeijassa on ollut porukan yhteishenki, ja myös poikien kanssa on ystävystytty helposti. “Aluksi ne 
katselivat vähän ennakkoluuloisesti, mutta kun on tutustunut paremmin, me ollaan vaan yhtä suurta 
porukkaa. Ei siellä niin katsota, ketkä on tyttöjä ja ketkä poikia. Pojat on kuin veljiä. Ne puhuu aina, että 
nämä ‘meidän naiset täällä’. Ja kun joskus marssiessa meidän varusteet painaa enemmän kuin me itse, 
pojat taputtelee meitä selkään ja sanoo, että kun niitäkin painaa hartioista, niin ollaan me kyllä aika kovia 
mimmejä kun jaksetaan. Ne on aina niin ylpeitä meistä.” Jätkähuumoriinkaan ei ole vaikea päästä mukaan, 
ainakaan jos ei ota herkästi vitsejä itseensä: “Suosituimmat puheenaiheet siellä ovat kumminkin piereskely 
ja paskallakäynti. Ne on aika sukupuolineutraaleja aiheita.” 

Kyllä poikien kanssa tulee välillä riitojakin, mutta suuria ongelmia ei ole ollut.  ”Minuun on 
suhtauduttu hyvin, mutta tiedän, ettei kaikkiin todellakaan olla suhtauduttu yhtä hyvin”, sanoo Rosanna 
Weurlander, 19, Heidin huonekaveri, “Kaikki naiset käyttäytyvät eri tavalla, niin on siinäkin sitten on eroja, 
miten heihin suhtaudutaan. Jotkut pojat ei esimerkiksi halua yhtään apua, varsinkaan naisilta. Toiset ovat 
taas tosi kiitollisia. Apua ei kannata sillä tavalla tyrkyttää, vaan kannattaa mennä auttamaan kaverina, että 
jos joku haluaa apua niin autetaan” Rosannan mukaan sekin kannattaa hyväksyä, että armeijassa kaikki 
ovat silti miehiä ja naisia, eikä sekään tule yhtäkkiä muuttumaan: “Jotkut ajattelee, että me ollaan kaikki 
samalla tasolla kaikissa jutuissa, mutta kyllä eroja oikeasti on. Kyllä naisia välillä kohdellaan naisina. Sitä sai 
esimerkiksi kuulla, ettei muka jaksaisi. Tiedän, että joillekin on sanottu, että koska sä olet nainen sä et tule 
pärjäämään tässä jutussa. Minulle ei olla onneksi sanottu niin. Pitää silti olla valmis siihen, että tuollaista 
tulee, ja  tajuta myös se, ettet sä voi olettaa, että koska sä olet nainen ja pienempi, sun ei tarvitse kantaa 
tuota juttua. Jos sä oot sillä tavalla vähintään puolet ei enää arvosta sua samalla tavalla.” Mitä muita 
neuvoja tytöt haluavat antaa niille, jotka ovat menossa armeijaan? “Yleisesti ottaen kannattaa olla vaan tosi 
rehellinen. Mitä rehellisempi sä oot, sitä paremmin se menee. Kun hoitaa omat hommansa hyvin, niin kaikki 
sujuu. Autat jos voit ja pyydät apua, kun et pärjää. Jos on vaikka huonompi kunto, kannattaa sanoa se 
suoraan”, Rosanna sanoo. 



 Heidi taas ei ole törmännyt siihen, että naisia kohdeltaisiin naisina, mutta sen hän on kyllä 
huomannut, että joillekin voi olla vaikeaa hyväksyä esimerkiksi se, että nainen auttaa kantamaan miehen 
tavaroita. “Yhdellä marssilla yksi poika pyörtyi ja mä kannoin sen rynnäkkökivääriä vähän aikaa, se sano 
koko ajan, että ei sun tarvitse, ei sun tarvitse, mutta mä sanoin, että mä kannan, laita vaan jalkaa toisen 
eteen niin päästään joskus perillekin.” 

Suuria eroja naisten ja miesten arjessa ei kumminkaan ole. Ohjelma on samaa, ja suurimmilta osin 
kaikkiin pätee samat säännöt. Pieniä eroja kuitenkin on, kuntotesteissä on eri luokitukset ja esimerkiksi 
vaatteita vaihtaessa poikien huoneen oven kuuluu olla auki, kun taas tyttöjen kiinni. “Kerrankin kun joku 
vaihtoi paitaa urheilurintsikat päällä niin käytävältä kuuluu huuto, että ovi kiinni jos vaihdatte siellä vaatteita!” 
Vaatteidenvaihto ei kumminkaan ole mikään ongelma, vaikka esimerkiksi leireillä nukutaan samoissa 
teltoissa. “Ei porukkaa siellä hirveesti kiinnosta. Jos ne pojat haluaa siinä viiden päivän leirin jälkeen 
tuijotella niin siinäpäs tuijottelee.” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niin paljon opittavaa 

 
 Porukan yhteishengen lisäksi parasta on ollut se, että oppii paljon uutta. Tytöt ovat päässeet kokeilemaan 
kaasunaamareita, juoksemaan palavan napalmiradan läpi ja oppineet ampumaan ja huoltamaan aseen. 
“Harva nainen osaa esimerkiksi rakentaa telamiinan ja käyttää asetta. Minäkin voin nyt sanoa, että osaan 
ampuu rynkyllä ja kevyellä kertasingolla. Teoriassa osaisin jonkun panssarivaunun räjäyttää”, Heidi sanoo. 

Armeijassa oppii myös paljon taitoja, joita tarvitaan muualla kuin sodankäynnissä.  “Oppii 
kestämään ärsytystä paremmin. “, Heidi  sanoo, “Ja senkin oppii, että osaa olla erilaisten ihmisten kanssa. 
Jos sä et vaikka pitäisikään jostain niin silti pitää saada ne asiat hoidettua sen tyypin kanssa. Oppii 
luottamaan omaan mielipiteeseensä. Mä olin jo aika itsevarma ennen armeijaa, mutta kyllä siellä kaikki oppii 
luottamaan itseensä ja myös muihin. Esimerkiksi ampumaharjoituksissa pitää luottaa siihen, ettei kukaan 
häslää niiden aseiden kanssa, koska silloin muillekin kävisi huonosti.” 

Rosannan mukaan armeijassa oppii myös toisenlaisen asenteen: “Sen huomaa esimerkiksi silloin, 
kun kaverit selittää, että kamalaa kun on niin kylmä eikä pärjää nahkatakilla, ja itse on nukkunut viime yön 
teltassa. Se tuntuu vähän oudolta. Siitäkin saa vähän eri näkökulmaa asioihin, kun ei siellä oikeasti ole 



sellaista omaa aluetta. Esimerkiksi sille ei voi mitään, että joku kuorsaa ahtaassa teltassa sun korvan 
vieressä. Sitten sitä yrittää lyödä kyynärpäällä ja se kääntyykin vain vähän enemmän sun korvaan päin. Sille 
ei vain voi mitään.” 

 Samalla kun stressinsietokyky nousee, tajuaa myös, että yleensä jaksaa paljon enemmän kuin olisi 
kuvitellut: “Jostain niitä voimia vaan tulee. Minullekin tuli yhdessä marssissa ihan hirvittävä rakko. Sitä vaan 
itkua pidätellen ja hammasta purren käveltiin eteenpäin, mutta sitten kun pääsee maaliin se on niin ihana 
tunne, kun voi vain heittäytyä maahan ja on niin helpottunut olo. Kyllä sitä kumminkin jaksaa, vaikkei aina 
uskoisi.”, Rosanna sanoo. Rankkojenkin kokemusten jälkeen näkyy valoa tunnelin päässä. 

 

Lähtö ei kaduta 
 

Kumpaakaan ei kaduta armeijaan meneminen yhtään. “Joskus sitä on niin väsynyt tai nälkäinen, että miettii 
mitä ihmettä minä teen täällä. Mutta aina se menee ohi”, Rosanna sanoo, “Esimerkiksi silloin kun me 
laitettiin taisteluliivit päälle ja siitä tulee painoa niin paljon, että me käveltiin itkukurkussa ne päällä ja 
ajateltiin ettei oikeasti jakseta. Mutta seuraavana päivänä oli niin hyvä fiilis kun oli selvinnyt, ja ajatteli, ettei 
se nyt niin rankkaa ollutkaan.” 
 Sitten kun pitää taas palata siviiliin, käteen jää lisää itseluottamusta, hienoja kokemuksia, 
uusi asenne ja uusia rakkaita kavereita. “Vähän jännää siitä tulee, kun meidän pitäisi ruveta kutsumaan 
toisiamme etunimillä”, Heidi sanoo. “Monet armeijakaverit kuulemma kutsuvat toisiaan sukunimillä vielä 
monien vuosien jälkeen.”, Rosanna lisää. 

Vielä viimeinen kysymys, ennen kuin aliupseerioppilaat Tolonen ja Weurlander lähtevät takaisin 
palvelukseen: Tuleeko armeijasta naisista miehiä? “Ei mun mielestä tule miehiä, mutta siveettömämpiä”, 
Rosanna sanoo, “Estot lähtee. Siellä ei voi olla niin, ettei vaihda vaatteita, koska me nukutaan samassa 
teltassa poikien kanssa. Jos et vaihda miesten edessä, niin et vaihda ollenkaan, ja sitten alkaa haista. Sä et 
laita mitään hajuvettä siihen päälle. Se ei toimi niin.“  
 



 




