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Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savolan päätöspuhe Reserviläisliiton, Suomen 
Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton, Maanpuolustusnaisten Liiton ja 
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa 24.11.2013, Oulun 
Rauhanyhdistyksen juhlasali 
 
 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisa puolustusministeri, hyvä juhlaväki 
 
Tämä Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton, 
Maanpuolustusnaisten Liiton ja Reserviläisurheiluliiton yhteinen liittokokoustapahtuma on 
nyt päättymäisillään. On aika kiittää paikallisia kokousjärjestäjiä hienosti sujuneesta 
liittokokoustapahtumasta. Tästä saamme kiittää Pohjois-Pohjanmaan ja erityisesti Oulun 
alueen kaikkien viiden järjestön piirejä, niiden yhdistyksiä ja kerhoja sekä kaikkia muita 
järjestelyihin osallistuneita henkilöitä ja yhteisöjä.  
 
Kiitos teille kaikille. Teitte tästä hienon ja ainutkertaisen liittokokoustapahtuman. Tällä 
Oulussa oli ilo olla. 
 
Erityinen kiitos kuuluu myös niille yrityksille ja yhteisöille, jotka tukivat tapahtumaamme 
taloudellisesti sekä Oulun kaupungille hyvästä yhteistyöstä sekä hienosta ja avokätisestä 
tuestanne. Nöyrän kiitoksen ansaitsee myös Puolustusvoimat sekä erityisesti Pohjan 
sotilassoittokunta, jonka hienot musiikkiesitykset kruunasivat tämän maanpuolustusjuhlan.  
 
Unohtaa ei sovi myöskään korkeatasoista juhlapuhujaamme. Kiitänkin teitä, herra 
puolustusministeri Carl Haglund juhlapuheestanne.  Uskon, että ajatuksia herättänyttä 
puhettanne käydään meillä vielä pitkään läpi. 
 
Täällä Oulussa pidetty viiden järjestön yhteinen liittokokoustapahtuma oli 
maanpuolustusjärjestökentällä ensimmäinen laatuaan. Yhteistyö kannatti, sillä yhdessä 
saimme aikaan isomman ja näyttävämmän tapahtuman. Mielestäni tätä käytäntöä 
kannattaa jatkaa ainakin niinä vuosina, jolloin Suomen Reserviupseeriliitto järjestää 
sääntömääräisen liittokokouksensa.  Tämähän on ohjelmassa joka kolmas vuosi. Ja miksi 
ei tietysti välivuosinakin, sillä me muuthan järjestämme vuosittain liittokokouksia. 
 
Oulun yhteistapahtuma on hyvä esimerkki siitä, että yhdessä saamme aikaan enemmän. 
Tässä hengessä Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskiltojen 
liitto ovat runsaan vuoden selvittäneet erilaisia yhteistyön kehittämiskohteita. Näistä 
ensimmäisenä on toteutumassa järjestöjen yhteinen jäsenrekisteri.  
 
Maanpuolustusrekisteriksi nimetty rekisteri tulee käyttöön heti vuodenvaihteen jälkeen. 
Yhteisessä rekisterissämme hallinnoidaan jatkossa ainakin em. kolmen järjestön noin 
80.000 henkilöjäsenen jäsentietoja. Liittojen toimihenkilöiden lisäksi järjestämää 
hyödyntävät jatkossa päivittäisessä järjestötyössään tuhannet luottamushenkilömme 
piireissä sekä yhdistyksissä, kerhoissa ja killoissa. Kyse on suuresta edistysaskeleesta.  
 
On mahdollista, että tiiviimpää yhteistyötä aletaan lähitulevaisuudessa tehdä myös muilla 
aloilla. Järkevää ja toivottavaakin tämä olisi, sillä, kuten jo totesin, yhdessä saamme 
aikaan enemmän. Jatketaan siis tällä tiellä. 
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Hyvät kuulijat, 
 
Tämän tapahtuman käynnisti mukana olevien maanpuolustusjärjestöjen yhteisen, 
puolustuspoliittisen julkilausuman julkaisu. Päädyimme yhteiseen ulostuloon, koska 
jaamme kaikki syvän huolen puolustuksemme tulevaisuudesta. Puolustusvoimat on ilman 
omaa syytään ahdingossa, jonka taustalla ovat ylimitoitetut leikkaukset 
puolustusbudjettiimme. Leikkaukset, jotka ovat suuremmat kuin millään muulla 
hallinnonalalla. 
 
Me vaadimme, että Puolustusvoimille on mahdollisimman pikaisesti turvattava sen 
tarvitsemat resurssit. Vaadimme päättäjiä sitoutumaan Eduskunnan hyväksymässä 
turvallisuus- ja puolustusselonteossa määriteltyyn minimikorotustarpeeseen, joka on 
vuonna 2016 noin 50 miljoonaa ja vuoteen 2020 mennessä asteittain 150 miljoonaa euroa 
indeksikorotusten lisäksi. 
 
Me kaikki viisi järjestöä näemme, että Puolustusvoimien tehtävänä on myös jatkossa 
itsenäisesti ja uskottavasti puolustaa koko Suomen aluetta. Tämän edellytyksenä ovat 
riittävän suuret, hyvin varustetut ja koulutetut sodan ajan joukot sekä suomalaisten korkea 
maanpuolustustahto. Vaadimme, että näitä perustekijöitä ylläpidetään myös jatkossa. 
 
Haluamme julkilausumallemme myös kumota puolustusvoimista ja erityisesti yleisestä 
asevelvollisuudesta esitettyjä vääriä ja tarkoitushakuisia väittämiä. On hyvä sanoa ääneen, 
että itsenäinen ja uskottava puolustus on käytännössä mahdollista rakentaa vain yleisen 
asevelvollisuuden varaan. Muunlaiset puolustusratkaisut edellyttävät joko 
puolustusbudjettimme moninkertaistamista tai merkittäviä muutoksia puolustusvoimien 
tehtäviin. Siirtyminen vapaaehtoiseen asepalvelukseen tai ammattiarmeijaan edellyttäisikin 
käytännössä luopumista itsenäisestä puolustuksesta. 
 
Paikkaansa eivät myöskään pidä väitteet, joiden mukaan ammattiarmeija olisi 
automaattisesti korkeatasoisempi kuin yleisen asevelvollisuuden kautta syntyvä 
reserviläisarmeija. Kokemukset vaikkapa Puolustusvoimien kansainvälisistä operaatioista 
todistavat aivan muusta. Niissähän reserviläisistä koostuvat joukkomme saavat yleensä 
kehuja osaamisestaan, asenteestaan ja kielitaidostaan.  
 
On myös hyvä muistaa, että yleisellä asevelvollisuudella on laajempi yhteiskunnallinen 
vaikutus. Se mm. sitouttaa suomalaiset laajasti maanpuolustukseen ja edistää 
kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä osaamista. Pitkälti yleisen asevelvollisuuden vuoksi 
maanpuolustus on Suomessa edelleen koko kansan asia, joka lisää puolustuksemme 
uskottavuutta. 
 
Uskon puhuvani kaikkien meidän puolesta kun totean, että kaikki täällä edustettuina olevat 
maanpuolustusjärjestöt haluavat jatkossakin pitää maanpuolustuksen koko kansan asiana. 
Maanpuolustustahtoinen ja yhtenäinen kansa on jatkossakin itsenäisyytemme paras turva. 
Pidetään siitä kiinni. 
 
Näillä sanoilla totean tämän Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, 
Maanpuolustuskiltojen liiton, Maanpuolustusnaisten Liiton ja Reserviläisurheiluliiton 
yhteisen liittokokoustapahtuman päättyneeksi. Toivotan teille kaikille hyvää ja turvallista 
kotimatkaa.    


