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Reserviläisliiton puheenjohtajan Mikko Savolan tervehdys Reserviläisurheiluliiton ilma-
asemestaruuskilpailuiden avajaisissa, Alavuden liikuntahalli, Alavus 
 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöjen jäsenet, 

hyvät kilpailijat 

 

Kiitän mahdollisuudesta päästä tuomaan tervehdyksen tänne kotikulmille, omalle seutukun-

nalle Alavudelle järjestettäviin Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskisoihin.  Kisoissa 

on mukana ampujia Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöistä, jotka ovat Reserviläisliitto, 

Suomen Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto ja Suomen Rauhanturvaajaliitto. 

On kaikkien kannalta parempi, että liittokohtaisten kisojen sijasta järjestetään yksi yhteinen 

kilpailu. Yhteistyöllä saadaan tässäkin enemmän aikaan. 

 

Ampumatoiminta ja -urheilu yhdistää meitä kaikkia, koska jokainen järjestö kantaa osaltaan 

vastuuta Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen ampumataidoista. Vasta valmiutta koho-

tettaessa muodostettavat, tämän hetkiset 350.000 henkilön suuruiset sodan ajan joukot 

koostuvat pitkälti reserviläisistä. Näin suuren joukon ampumataitojen ylläpitäminen pelkäs-

tään kertausharjoituksilla ei ole mahdollista. 

 

Hyvät ystävät, 

 

Ammuntatoimintamme on erittäin laajaa. Yksinomaan Reserviläisliitossa järjestettiin viime 

vuonna lähes 9.000 erilaista ampumatilaisuutta, joissa kirjattiin noin 60.000 osallistumisker-

taa. Käytettävät aseet ulottuivat ilma-aseista puoliautomaattikivääreihin. Eniten ampuma-

suoritteita tehtiin erilaisilla käsiaseilla. 
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Valtaosalla jäsenyhdistyksistämme on säännöllisiä ratavuoroja, joilla niiden jäsenet voivat 

käydä ampumassa. Monilla yhdistyksillä ja kerhoilla on myös laina-aseita, joiden avulla 

ammuntaharrastuksen voi aloittaa. Lisäksi aloitteleville harrastajille järjestetään ammuntaan 

liittyvää koulutusta ja heitä avustetaan aselupa-asioissa.  

 

Pari vuotta sitten uudistunut aselaki on tuonut meille omat haasteensa. Yhdistyksiin ja ker-

hoihin on liittojen tuella muodostettu ampuma-asekouluttajien verkosto, jotta uusilla harras-

tajilla olisi mahdollisuus lain edellyttämään ennakkoharjoitteluun ja sitä kautta omaan kä-

siaselupaan. Lisäksi on tuettu yhdistysten ja kerhojen asehankintoja. 

 

Tähän on palanut paljon rahaa. Yksinomaan Reserviläisliitolle aselain muutos aiheutti yli 

35.000 euron ylimääräiset kulut. Periaatteena oli, että liitto hyvitti muutoksesta aiheutuneet 

kulut yhdistyksilleen ja piireilleen. Suomen Reserviupseeriliiton puolella periaate oli sama. 

 

Hyvät kuulijat, 

 

Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että mahdollisimman monen reserviläisen olisi 

hyvä ylläpitää oma ampumataitoja säännöllisen ampumaharjoittelun avulla. Tämä edellyttää 

paitsi mahdollisuutta oman aseen hankintaan myös riittävän tiheää ampumarataverkostoa. 

Viime vuosina ampumaratojen määrä on kuitenkin jatkuvasti vähentynyt ja useiden varus-

kuntien sulkemisten myötä uhka lisävähennyksiin on rajusti kasvanut. 

 

Rataverkosto supistuu lähinnä ympäristölupavaatimusten kiristymisen sekä asuintaajamien 

laajenemisen johdosta. Aivan viime aikoina verkosto on supistunut myös puolustusbudjettiin 

kohdistuneiden, aivan kohtuuttomien leikkausten johdosta. Valtionhallinnon leikkausten ta-

kia Puolustusvoimat on ollut pakotettu etsimään säästöjä myös ratojen ja harjoitusalueiden-

sa osalta. 
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Puolustusvoimien radat ja harjoitusalueet ovat poikkeuksellisen tärkeitä meille reserviläisil-

le. Paitsi, että niillä voi ampua sotilaskaliberisilla aseilla, ne mahdollistavat useimmiten am-

munnat erittäin lyhyille ja erittäin pitkille matkoille. Sotilaallisen ampumataidon ylläpitämi-

seen tähtäävässä ampumatoiminnassa tämäntyyppinen harjoittelu on tärkeää. 

 

Olemme heti alkuvuodesta vedonneet voimakkaasti niin puolustusvoimiin, valtioneuvostoon 

kuin eduskuntaankin näiden ratojen ja alueiden säilyttämiseksi. Lisäksi olemme jo pidem-

pään tehneet töitä sen puolesta, että kunnat ja kaupungit vastaisivat jatkossa ampumarato-

jen ylläpidosta. Olemme yhdessä urheiluampujia, metsästäjiä ja reserviläisiä edustavien 

järjestöjen kanssa esittäneet, että ampumaradat rinnastettaisiin kunnallisiin liikuntapaikkoi-

hin. Tätä puoltaa jo sekin, että ammunnan harrastajia on Suomessa useita satoja tuhansia. 

 

Tämä työ on ollut haastavaa mm. valtion ja kuntien vaikean taloustilanteen johdosta. Silti 

tätä tärkeää edunvalvontatyötä pitää edelleen jaksaa tehdä. Meidän pitää yhdessä jokaisel-

la tasolla haastaa kunnat, kaupungit ja myös yksityiset yritykset ampumaratojen säilytystal-

koisiin. Laajamittaisella yhteistyöllä tästäkin asiasta on mahdollisuus selvitä. 

 

Reserviläisjärjestöjä on tietysti huolettanut eniten maanpuolustus. Suomen puolustus on 

rakennettu yleisen asevelvollisuuden ja sen avulla syntyvän, suuren reservin varaan. Sodan 

ajan joukkojemme vahvuus on 350.000 henkilöä, joista yli 95 prosenttia on reserviläisiä. 

Pääosa tästä joukosta joutuu ylläpitämään ampumataitojaan itse. 

 

Tämä fakta tahtoo usein unohtua. Niinpä meidän on jatkossakin pidettävä esillä sitä, että 

reserviläisten omaehtoinen, säännöllinen ja riittävän kattava ampumaharjoittelu edellyttää 

tiheää ampumataraverkostoa. On nähtävä ja tunnustettava, että tämä on yksi uskottavan ja 

itsenäisen puolustuksemme osatekijöistä. 
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Arvoisat kilpailijat, 

 

Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskisoihin. Sa-

malla kiitän jo tässä vaiheessa Alavuden reserviläisyhdistystä, reserviupseerikerhoa ja am-

pumaseuraa erinomaisista kisajärjestelyistä. Olette tehneet hienoa talkootyötä isänmaan-

rakkauden ja maanpuolustustahdon innoittamina.  

 

Tämä päivä on tärkeä päivä myös siksi, että reserviläisjärjestöt järjestävät tänään ympäri 

maata perinteisen varainkeruun sotaveteraanien tukemiseksi. Laitetaan kaikki myös siihen 

oma panoksemme mukaan. 

 

Toivotan kaikille kilpailijoille tarkkoja laukauksia ja hyvää kisamenestystä. Täten julistan 

Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskisat avatuiksi. 

 

Kiitos! 
 


