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Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe 15.11.2015 
Reserviläisliiton valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa, Porin lyseo 
 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisa kunniapuheenjohtajamme ja 

Maanpuolustusnaisten liiton puheenjohtaja, juhlayleisö, hyvät reserviläiset, siskot ja veljet 

 

Reserviläisliitto on viettänyt kuluvana vuonna ennennäkemättömän laajaa juhlavuotta, joka 

on sisältänyt sisällään tapahtumia niin liitto-, piiri- kuin yhdistystasollakin. Virallisen 60-

vuotisjuhlan pidimme huhtikuussa M/S Baltic Queen -laivalla. Noin puolitoista tuhatta 

henkeä koonnut juhlaristeilymme oli liiton historian suurin tapahtuma. Ja monen mielestä 

myös hienoin.  

 

Kuusi vuosikymmentä kestänyttä taivaltamme on juhlittu piireissä pitkin kesää ja syksyä. 

Liitto on tukenut näitä tapahtumia taloudellisesti. Jo juhlavuotemme suunnitteluvaiheessa 

linjasimme nimittäin, että liiton merkkivuotta pitää juhlia mahdollisimman näyttävästi ja 

laajasti eri puolilla maata. Halusimme, että se koskettaa mahdollisimman montaa 

jäsentämme ja muuta, maanpuolustusta tärkeänä pitävää suomalaista. 

 

Eivätkä juhlat tähän lopu, sillä edessä on lähivuosina paljon yhdistys- ja piiritason 60-

vuotisjuhlia. Kuten kunniapuheenjohtajamme sangen lennokkaassa juhlapuheessaan 

kertoi, lukuisia reservinaliupseeriyhdistyksiä ja -piirejä perustettiin liiton perustamista 

seuranneina vuosina eri puolilla maata. On itsestään selvää, että liitto pyrkii osallistumaan 

mahdollisimman moneen näistä tapahtumista.  

 

Alun perin linjasimme myös, että Reserviläisliiton viralliset liittotason 60-vuotistapahtumat 

päättyvät tähän Porin syyskokoustapahtumaan. Paikkavalinta ei ollut sattuma, sillä kuten 

eilen kuulimme, nykymuotoinen Reserviläisliitto syntyi kaksi vuosikymmentä sitten tässä 

samassa kaupungissa.  
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Tuolloin tehdyt päätökset olivat erittäin viisaita, sillä avoin jäsenyyslinja on tehnyt 

Reserviläisliitosta Suomen suurimman ja aktiivisimman maanpuolustusjärjestön. 

Hatunnosto ja kumarrus kaikille niille, jotka olivat näitä päätöksiä aikanaan 

valmistelemassa ja niistä päättämässä. 

 

Tämä puheenvuoroni päättää Porin syyskokoustapahtuman, joka on yhteinen 

Maanpuolustusnaisten liiton kanssa. Kiitän Maanpuolustusnaisten liittoa siitä, että saimme 

viettää tätä hienoa kokous- ja juhlatapahtumaa kanssanne. Yhteistyö liittojemme välillä 

onkin luonnollista, sillä kuten kunniapuheenjohtajamme puheessaan muistutti, meillä on 

osin yhteinen historia. Muistetaan tämä asia jatkossa paremmin ja tehdään enemmän 

yhteistyötä. 

 

Haluan kiittää myös muita syyskokoustapahtumamme järjestelyihin osallistuneita tahoja. 

Erityiskiitoksen ansaitsevat pääjärjestelyvastuun järjestelyistä kantanut Porin 

yhdistyksemme sekä liittojen Satakunnan piirit. Kiitos myös Porin kaupungille ja 

Puolustusvoimille yhteisen syyskokoustapahtumamme avokätisestä tukemisesta.  

 

Hyvät kuulijat, 

 

Reserviläisliitto on viimeiset pari vuotta tehnyt hartiavoimin töitä yleiseen 

asevelvollisuutteen ja suureen reserviin perustuvan puolustusjärjestelmämme 

turvaamiseksi. Olemme pitäneet kaikissa mahdollisissa yhteyksissä esillä sitä, että 

Puolustusvoimien toimintaedellytykset tulee turvata ja, että niiden tulee olla riittävällä 

tasolla itsenäisen, uskottavan ja koko valtakunnan kattavan puolustusjärjestelmämme 

ylläpitämiseksi. 

 

Kevään Eduskuntavaaleissa olimme liikkeellä Vahvaa puolustusta ylläpidettävä -

vaaliohjelmalla. Kiinnitimme siinä erityistä huomiota maanpuolustuksen resursseihin, jotta 

koko Suomea voitaisiin jatkossakin puolustaa. Kerroimme myös, ettei tämä ole mahdollista 

ilman yleistä asevelvollisuutta ja reserviläisiin pohjautuvia sodan ajan joukkoihin. 

 

Kampanjamme toimi hyvin. Liiton ohjelman hyväksyneitä ja Reserviläisliiton sertifioimia 

ehdokkaita kertyi lopulta lähes 170, joista 32 tuli valituksi Eduskuntaan. Lähdemme siitä, 

että he muodostavat tällä vaalikaudella vahvan ja yli puoluerajojen ulottuvan 
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maanpuolustusblokin Arkadianmäellä. Päättäjäjoukon, joille puolustuksemme asiat tulevat 

aina tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. 

 

Olimme tyytyväisiä myös sen johdosta, että maanpuolustus oli poikkeuksellisen hyvin 

esillä vaalikampanjoinnissa ja -keskusteluissa. Lisäksi vaaliohjelmamme näkyi ja puhutti 

vahvasti sosiaalisessa mediassa, jossa sitä erikseen markkinoimme. 

 

Uskallan myös väittää, että kykenimme vaikuttamaan hallitusohjelman sisältöön. Sieltä 

nimittäin löytyvät keskeiset tavoitteemme eli koko Suomen alueen puolustamisen 

periaatteen säilyttäminen, yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuvan 

puolustusjärjestelmän ylläpitäminen sekä riittävän rahoituksen turvaaminen 

Puolustusvoimille. Erityisen tärkeää oli se, että puolustusbudjettiin tehtiin 

hankintamäärärahojen osalta tarvittava tasokorotus ja, että kertausharjoituksia taas 

järjestetään suurelle joukolle reserviläisiä vuosittain. 

 

Edunvalvontatyölle on kuitenkin edelleen tarvetta. Parhaillaan väännämme 

Arkadianmäellä kättä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ja -työn rahoituksen 

tasosta sekä EU:n suunnitelmista rajoittaa puoliautomaattiaseiden saatavuutta. Uskon, 

että molempien osalta pääsemme ainakin osin meille myönteiseen lopputulokseen. 

 

Enkä malta tässä yhteydessä olla mainitsematta maatalousyrittäjien lomitusoikeuteen 

liittyvää edunvalvontaamme. Hallitus esittää nyt vastoin alkuperäisiä linjauksiaan, että 

maatalousyrittäjä saa jatkossakin sijaisapua maanpuolustusvelvollisuuksien hoitamista 

varten. Tämä on tärkeää niiden maataloudesta elantonsa hankkivien reserviläisten 

kannalta, jotka ovat sijoitettuina Puolustusvoimien sodan ajan kokoonpanoihin. 

 

Tulevaisuudessa edunvalvontaa ja vaikuttamista tarvitaan myös yleisen asevelvollisuuden 

turvaamiseksi. Vaikka yksikään vakavasti otettava taho ei tällä hetkellä esitä nykymallisen 

asevelvollisuuden lakkauttamista, käydään asiasta jatkuvasti keskustelua sosiaalisessa 

mediassa sekä ajoittain erilaisissa tiedotusvälineissä.  

 

Alleviivaan jälleen kerran sitä, että on meidän tehtävämme ja velvollisuutemme osallistua 

tähän keskusteluun. Meidän pitää herkeämättä muistuttaa suomalaisia siitä, että yleinen 

asevelvollisuus on tutkimusten mukaan edullisin ja tehokkain tapa järjestää Suomen 



  
Reservi	-	maanpuolustuksemme	perusta 

 
  

puolustus. Ja, että itsenäinen puolustuksemme rakentuu viime kädessä yleisen 

asevelvollisuuden varaan. 

 

Joka tätä ei usko, katsokoon mihin suuntaan asiat ovat edenneet läntisessä 

naapurimaassamme. Yleisestä asevelvollisuudesta luopuminen ajoi Ruotsin puolustuksen 

kriisiin, jota siellä ei ole kyetty ratkaisemaan. Halukkaita palkalliseen asepalvelukseen ei 

ole riittävästi ja merkittävä osa halukkaista on sellaisia, etteivät he kelpaa tai heitä ei 

haluta ottaa palvelukseen.  

 

Ruotsissa käydäänkin jo keskustelua yleisen asevelvollisuuden palauttamisesta mutta 

kuten muualta maailmasta tiedämme, tähän suuntaan tehtävä päätös on useimmiten hyvin 

hankala. Niinpä tätä päätöstä ei ole Ruotsissakaan kyetty tekemään, vaikka sille olisi 

heidän puolustuksensa näkökulmasta selkeä tarve. 

 

Yleisestä asevelvollisuudesta luopuminen on Ruotsissa selvästi nakertanut myös uskoa 

omaan puolustukseen. Vai mitä pitäisi ajatella siitä, että ennen puolueettomuuttaan ja 

vahvaa puolustuskykyään kehuneet ruotsalaiset ovat alkaneet yhä suuremmin joukoin 

puhua omien resurssien riittämättömyydestä ja NATO-jäsenyyden tarpeellisuudesta? 

Emmehän me itse pärjää, tuntuu olevan siellä puolustuksen ympärillä pyörivän 

kansalaiskeskustelu henki. 

 

Ennen oli tapana sanoa, että mitä Ruotsi edellä sitä Suomi perässä. Reserviläisliiton on 

pidettävä huolta siitä, että puolustuksemme kehittämisessä Ruotsin tie ei ole meidän 

tiemme. Yleisen asevelvollisuuden varaan rakentuva itsenäinen, uskottava ja vahva 

puolustus on meille tarpeen myös jatkossa. Pidetään siitä kiinni. 

 

Arvoisa juhlaväki, 

 

Takanamme on hieno juhlavuosi ja loistava syyskokoustapahtuma. Vielä kerran kiitos 

Maanpuolustusnaisten liitolle siitä, että saimme päättää juhlavuoden kanssanne. Teimme 

yhdessä mukavan, kotoisan ja näyttävän tapahtuman. 

 

Näillä sanoilla päätän Porin valtakunnallisen maanpuolustusjuhlan ja toivotan teille kaikille 

turvallista kotimatkaa. 


