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Reserviläisliiton puheenjohtajan Mikko Savolan tervehdys Ähtärin 
Reservinaliupseerit ry:n 50-vuotisjuhlassa 30.11.2013, Ähtärin veljeskoti 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, kotirintamalla palvelleet, herra kenraali, juhlivan 
yhdistyksen perustajajäsenet ja arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät miehet ja naiset 
 
Olemme tänään talvisodan alkamispäivänä kokoontuneet Ähtärin Reservinaliupseerit ry:n 
50-vuotisjuhlaan. Yhdistyksenne kuuluu jäsenenä Reserviläisliittoon, joka näki päivänvalon 
keväällä 1955 Reservin Aliupseerien Liittona. Liiton perustivat paikalliset 
reservinaliupseeriyhdistykset, joita maassa toimi tuolloin runsaat kuusikymmentä. 
 
Osa näistä yhdistyksistä oli perustettu jo ennen talvisotaa mutta niiden toiminta oli ollut 
sotien ajan pysähdyksissä. Toiminta käynnistyi kuitenkin monella paikkakunnalla 
uudestaan heti vaaran vuosien jälkeen. Tämän innoittamana uusiakin 
reservinaliupseeriyhdistyksiä alkoi syntyä pikkuhiljaa eri puolelle Suomea. 
 
Liiton perustamisen jälkeen yhdistyksiä syntyi yhä nopeammassa tahdissa. Vuosina 1955-
1965 perustettiin yli sata uutta reservinaliupseeriyhdistystä. Ähtärin Reservinaliupseeritkin 
kuuluu tähän joukkoon. 
 
Tällä hetkellä jäsenyhdistyksiä on 350 ja niihin kuuluu noin 36.000 suomalaista. Jäsenistä 
60 prosenttia on reservinaliupseereita, 27 prosenttia kuuluu miehistöön, neljä prosenttia on 
reservinupseereita ja kymmenisen prosenttia ei ole suorittanut varusmiespalvelusta tai 
naisten vapaaehtoista asepalvelusta.  
 
Jäsenistön monimuotoisuuden taustalla on 1990-luvun puolivälin linjantarkistus, jonka 
myötä Reservin Aliupseerien Liitto muuttui Reserviläisliitoksi. Samalla jäsenyys avattiin 
kaikille täysi-ikäisille Suomen kansalaisille. Jokainen liittoon kuuluva jäsenyhdistys sai 
tuolloin itse linjata edellyttääkö se jäseniltään jatkossa armeijan käymistä vai ei ja millä 
nimellä se toimii.  
 
Yli 300 Reserviläisliiton jäsenyhdistystä on 1990-luvun puolivälin jälkeen avannut 
sääntönsä ja muuttanut nimensä. Nelisenkymmentä yhdistystä on pysyttäytynyt 
aliupseerilinjalla ja -nimessä. Kokonaan uusia yhdistyksiä on syntynyt toistakymmentä. 
 
Täällä Ähtärissä toiminta jatkuu perinteiseen tapaan aliupseeripohjalta. Tästä huolimatta 
1990-puolivälin jäsenyyslinjaus on heijastunut myös tänne. Yhdistyksen noin 80 jäsenestä 
16 prosenttia kuuluu miehistöön. Voi tietysti kysyä, miksei tapahtunutta kehitystä ole 
täälläkin huomioitu yhdistyksen säännöissä ja nimessä. Kannustan ja oikeastaan 
vetoankin myös tämän kotiyhdistykseni osalta siihen, että myös täällä tehdään 
sääntöuudistus ja nimenvaihdos pikaisella aikataululla. 
 
Hyvät kuulijat,  
 
Reserviläisliiton perustamisesta tulee pian kuluneeksi kuusi vuosikymmentä. Siitä 
huolimatta tehtävämme ei ole aikojen saatossa juuri muuttunut. Paikalliset 
reservinaliupseeriyhdistykset syntyivät aikanaan osaltaan täyttämään sitä aukkoa, jonka 



Suojeluskuntien lakkauttaminen jätti suomalaiseen puolustusjärjestelmään. 
Reservinaliupseerin koulutuksen saaneet reserviläiset saattoivat yhdistyksissä ylläpitää 
omia johtamistaitojaan sekä fyysistä kuntoaan ja ampumataitojaan. 
 
Lisäksi aliupseeriyhdistysten puitteissa tehtiin paljon maanpuolustustahdon ylläpitämiseen 
tähdännyttä työtä, joka kohdistui laajempaan joukkoon suomalaisia. Tälle oli tuolloin 
erityisen suuri tarve, sillä sodanjälkeiset vuosikymmenet eivät suosineet maanpuolustusta. 
Täytyykin nostaa hattua niille miehille ja naisille, jotka jaksoivat pitää itsenäisyyden ja 
maanpuolustuksen lippua korkealla noina vaikeina aikoina. Kiitos teille kaikille. 
 
Vielä tänäänkin teemme pitkälti noita samoja asioita. Meillä ammuntaan, harrastetaan 
liikuntaa ja urheilua, järjestetään erilaista koulutusta sekä tämän kaltaisia 
maanpuolustusjuhlia ja paljon muuta toimintaa, joka liittyy maanpuolustukseen. Myös 
suuren yleisön maanpuolustusasenteisiin vaikuttaminen on edelleen keskeistä.  
 
Uutta on oikeastaan vain suoranainen sotilaskoulutus, joka tuli mahdolliseksi 
Neuvostoliiton hajoamisen myötä 1990-luvun alussa. Tätä vapaaehtoiseksi 
maanpuolustuskoulutukseksi kutsuttua koulutustoimintaa järjestetään nykyään 
julkisoikeudellisen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puitteissa. Reserviläisliitto on yksi 
MPK:n jäsenjärjestöistä ja perustajista.  
 
On hyvä muistaa, että ennen MPK:n perustamista vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta järjestettiin Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton 
lippujen alla. Edelleen roolimme MPK:n toiminnassa on ylitse muiden. Tuoreen 
kouluttajatutkimuksen mukaan lähes puolet eli 47 prosenttia MPK:n kouluttajista tulee 
Reserviläisliiton riveistä. Veljesjärjestömme Reserviupseeriliitto tuottaa kouluttajista 32 
prosenttia. Tämä fakta on hyvä tuoda aina välillä esiin. 
 
Jatkossa omaehtoisen toiminnan ja koulutuksen rooli puolustusjärjestelmässämme tulee 
edelleen kasvamaan. Maakuntajoukkoja laajennetaan ja ne liitetään osaksi perustettavia 
paikallispataljoonia, jotka pyritään kokoamaan mahdollisimman pitkälle vapaaehtoisista 
reserviläisistä. Reserviläisliiton ja sen piirien sekä yhdistysten tehtävänä on tukea 
paikallispataljoonia mm. tiedotukseen ja rekrytointiin liittyen. Tätä kautta saamme selkeän 
ja virallisen roolin paikallispuolustuksemme osana. 
 
Myös reserviläisyhdistysten puitteissa tapahtuva toiminta huomioidaan jatkossa paremmin. 
Puolustusvoimien ylennysnormeja suunnitellaan muutettavaksi niin, että reserviläisen 
aktiivinen ammunta- ja liikuntaharrastus voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon sodan 
ajan sijoituksista ja ylennyksistä päätettäessä. Nythän tätä jossain määrin jo tapahtuu 
mutta käytännöt vaihtelevat erittäin paljon eri puolilla maata.  
 
Reserviläisliitto on seurannut tätä kehitystä ilolla ja tyydytyksellä. Ovathan monet nyt 
suunnittelupöydällä pyörivät asiat sellaisia, joista Reserviläisliitto on puhunut jo pitkään. 
Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen edunvalvontamme näyttääkin nyt tuottavat tulosta. 
 
On kuitenkin muistettava, ettei omaehtoinen toiminta ja koulutus voi korvata 
kertausharjoituskoulutusta. Puolustusvoimien järjestämän, riittävän laajan 
kertausharjoituskoulutuksen tulee olla jatkossakin pääkeino sodan ajan tehtäviin 
sijoitettujen reserviläisten osaamisen ylläpitämisessä. Jokaisen reserviläisen pitää 
mielestäni päästä kertaamaan viiden vuoden välein. 



Kertausharjoituskoulutuksen tärkeyttä ja tarvetta on syytä pitää esillä niin liitto-, piiri- kuin 
yhdistystasollakin. Muutoin saattaa käydä niin, että omaehtoisuuden varaan lasketaan 
liikaa. Niin paljon, ettei kertausharjoitusten järjestämistä enää nähdä niin kovin tärkeänä.  
 
Pahimmillaan saatamme ajautua tilanteeseen, jossa Suomen puolustus on hölkkäämällä 
vääpeleiksi edenneiden reserviläisten varassa. Pidetään yhdessä huolta siitä, ettei meille 
käy näin. Ylennys on kuitenkin aina sotilaallisista taidoista ja koulutuksesta ansaittu 
arvonnousu. 
 
Arvoisat juhlivan yhdistyksen jäsenet sekä juhlayleisö, 
 
Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää ja onnitella Ähtärin Reservinaliupseereita, omaa 
yhdistystäni, siitä merkittävästi työstä, jota olette jo yli puolen vuosisadan ajan tehneet 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön saralla. Aina työstämme ei ole tullut kiitosta mutta silti 
se on aina ollut tarpeellista ja tärkeä osa suomalaista puolustusjärjestelmää.  
 
Tänään voimme yhdessä olla ylpeitä merkittävästä työstämme isänmaan ja 
maanpuolustuksen hyväksi. Itsenäinen isänmaa ja maanpuolustus on jatkossakin yhteinen 
asiamme. 
 
Muistoksi näistä sanoista ja tästä tilaisuudesta luovutan Ähtärin Reservinaliupseerit ry:lle 
liittomme pöytämitalin numero 205. Mitali kuvaa Kymijokea sekä maamme puolustuksen 
viimeiseksi lukoksi aikanaan rakennettua Salpa-linjaa. Tämä kuva-aihe symboloi hyvin 
Reserviläisliittoa, sillä meillä reserviläisillä on nykypäivänä samantyyppinen rooli maamme 
puolustuksessa. Olemme Suomen puolustuksen kivijalka ja vahvin voimavara. 
 
Toivotan teille vielä kerran paljon onnea sekä voimia jatkaa arvokasta työtänne itsenäisen 
isänmaamme hyväksi myös tulevaisuudessa. Pyydän yhdistyksen puheenjohtajaa Tapio 
Makkosta vastaanottamaan huomionosoituksen. 


