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     Julkaisuvapaa  
21.11.2015 klo 17.00 

 
 
Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savolan juhlapuhe Uudenmaan piirineuvoston 30-
vuotisjuhlassa 21.11.2015, Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula 
 
 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Uudenmaan Reserviläispiirin piirineuvoston arvoisa herra 

puheenjohtaja ja jäsenet, arvoisa maanpuolustusväki, hyvät naiset ja miehet 

 

Olemme kokoontuneet tänään tänne hotelli Gustavelundiin juhlimaan Uudenmaan piirineu-

voston kolme vuosikymmentä kestänyttä taivalta. Muistellaanpa aluksi hieman niitä aikoja, 

jolloin toimintanne lähti liikkeelle. 

 

Neuvoston perustamisen aikoihin elimme vielä kovin toisenlaisessa maailmassa kuin nyt. 

Neuvostoliitto oli maailman toinen supervalta ja varsinkin Euroopassa vallitsi vahva, soti-

laallinen vastakkainasettelu ja kylmä sota. Suurvaltojen ja niiden liittolaisten miljoona-

armeijat tuijottivat toisiin Itä- ja Länsi-Saksan rajalla. Globaalia ydinsotaa pelättiin, puhuttiin 

kauhun tasapainosta.  

 

Pieni Suomemme yritti sinnitellä siinä ahtaassa liikkumatilassa, jonka suuri ja mahtava 

Neuvostoliitto meille salli. Alueellisella puolustusjärjestelmällä ja 700.000 miehen vahvuisilla 

sodan ajan joukoilla valmistauduimme tarvittaessa puolustamaan valtioaluettamme riippu-

matta siitä, mistä suunnasta hyökkäys tulisi. 

 

Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli voimassa alun perin vuonna 1948 solmittu YYA –

sopimus, eli Ystävyys-, Yhteistyö- ja Avunantosopimus, jossa luvattiin molemminpuolisesti 

paljon hyviä ja kauniita asioita sekä tarvittaessa tukea toinen toiselle. Tosiasiassa tämän 

sopimuksen kautta maamme oli sidottu osaksi Neuvostoliiton luoteista puolustusvyöhykettä. 
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Vaikka asemamme oli hankala, oli se silti ratkaisevan paljon parempi kuin Varsovan Liittoon 

pakotetuilla itäisen Euroopan valtioilla.  

 

Tuskin kukaan Uudenmaan piirineuvostoa perustamassa tuolloin ollut oletti, että kaikki tä-

mä olisi taakse jäänyttä elämää vain muutaman vuoden päästä. Me muistamme kaikki, mi-

ten muutoksen tuulet pyyhkäisivät 1980-luvun lopulla läpi koko entisen itäblokin ja lopulta 

kaatoivat ikuiseksi väitetyn, suuren ja mahtavan Neuvostoliiton. Lopulta Sosialististen Neu-

vostotasavaltojen Liitto purettiin tasavaltojen yhteisellä päätöksellä joulukuun lopulla 1991. 

Ja kaikkien hämmästykseksi tämä tapahtui rauhanomaisesti. 

 

Neuvostoliiton hajoamisprosessi heijastui vahvasti myös meille Suomeen. Saksojen yhdis-

tyminen sai valtioneuvoston linjaamaan jo lokakuussa 1990, etteivät Pariisin rauhansopi-

muksen kaikki määräykset enää sido meitä. Suomen ja Neuvostoliiton välinen YYA-

sopimus sovittiin molemminpuolisilla nooteilla purkautuneeksi vuonna 1992. Euroopan 

Unionin jäseneksi meidät hyväksyttiin kolme vuotta myöhemmin. Yhteisvaluutta euroon lii-

tyimme vuonna 2002. Nämä päätökset muuttivat perustavanlaatuisella tavalla maamme 

ulko- ja turvallisuuspoliittista asemaa.  

 

Edellä kuvatut muutokset ja päätökset heijastuivat vahvasti myös vapaaehtoiseen maan-

puolustukseen. Reservin Aliupseerien Liitosta tuli 1990-luvun puolivälissä Reserviläisliitto, 

joka on kahdessa vuosikymmenessä kasvanut Suomen suurimmaksi maanpuolustusjärjes-

töksi. Yli 10.000 uutta suomalaista on saatu mukaan maanpuolustustyön pariin. Valtaosa 

heistä on miehistöä, mutta runsaasti myös naisia ja armeijan käymättömiä kansalaisia on 

tänään toiminnassamme mukana.  

 

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus käynnistyi liittomme aloitteesta jo vuonna 1992. 

Nykyisin koulutustoimintaa järjestetään julkisoikeudellisen Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-

sen puitteissa, jonka jäsenenä myös Reserviläisliitto toimii.  

 

Koulutus on kuitenkin edelleen vahvasti reserviläisjärjestövetoista, sillä 41 prosenttia MPK:n 

kouluttajista tulee Reserviläisliiton riveistä ja veljesjärjestömme Reserviupseeriliitto tuottaa 

heistä 23 prosenttia. Näin kertoi viime keväänä tehty kouluttajatutkimus, joita tehdään 

säännöllisesti. 
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Reserviläistoiminnalla ja vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella on nykyään suuri 

merkitys maamme yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin perustavassa puolus-

tusjärjestelmässämme. Pelkillä kertausharjoituksilla emme mitenkään kykene ylläpitämään 

sodan ajan joukkoihin sijoitettujen reserviläisten sotilaallista osaamista, kenttäkelpoisuutta 

ja maanpuolustustahtoa. Siihen tarvitaan meidän maanpuolustusjärjestöjen työtä. 

 

Hyvät ystävät, 

 

Reserviläisliitto on viettänyt kuluvana vuonna ennennäkemättömän laajaa juhlavuotta, joka 

on sisältänyt 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.   

 

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

suunnitteluvaiheessa linjasimme nimittäin, että juhlavuotemme pitää koskettaa mahdolli-

simman montaa jäsentämme ja muuta, maanpuolustusta tärkeänä pitävää suomalaista. 

Alun perin linjasimme myös, että liittotason 60-vuotistapahtumat päättyvät Porin syysko-

koustapahtumaan, joka järjestettiinkin viime viikonloppuna, yhdessä Maanpuolustusnaisten 

liiton kanssa. 

 

Ollaan ylpeitä tästä liitosta ja upeasta juhlavuodestamme, joka on ollut liiton historian suurin 

ja näyttävin tapahtuma. Kiitos tästä kaikille asianosaisille.  

 

Juhlavuotemme päättyi surullisissa merkeissä. Porin syyskokoustapahtumamme sai traagi-

sen alun kun juhlaseminaariamme edeltävänä iltana ISIS-järjestön terroristit surmasivat 

lähes 130 viatonta siviiliä eri puolilla Pariisia. Tämä hirveä terroriteko liittyy Lähi-Idän jo pit-

kään jatkuneeseen kaaokseen, joka on vuosi vuodelta vain pahentunut ja laajentunut. 

 

Reserviläisliiton puheenjohtajana haluan ilmaista myötätuntoni ranskalaisia kohtaan. 

Otamme osaa kaikkien niiden suruun, jotka menettivät omaisiaan ja läheisiään Pariisin ter-

rori-iskuissa. Tuomitsemme tämänkaltaisen terrorin ja taistelemme tarvittaessa sitä vastaan 

kaikin käytössämme olevin keinoin sekä yhdessä muiden kanssa. 
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Yhteistyö onkin terrorismin vastaisessa taistelussa avainasia. Euroopassa on toimittava 

entistä vahvemmalla yhteistyöllä terrorismia vastaan. Ranska onkin tällä viikolla esittänyt 

EU:n yhteisten turvatakuiden käyttöönottoa, joka velvoittaa unionin maat auttamaan hä-

dänalaista jäsentään. EU-maat ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti yhteisessä puolus-

tusministerikokouksessaan.  

 

Myös meidän on tärkeää olla mukana terrorisminvastaisessa taistelussa. Suomen osalta se 

tarkoittaa ensisijaisesti tiedonvaihdon ja poliisin resurssien lisäämistä yhteiseen käyttöön. 

Myös lainsäädäntömme vaatii pikaista korjaamista erityisesti tiedusteluun liittyvien asioiden 

osalta. Erilaisissa tietoverkoissa ja internetissä liikkuva tieto on saatava tarvittaessa tiedus-

telun piiriin, jotta voimme ehkäistä Pariisin kaltaisia tapahtumia. Toki asiaan liittyy myös yk-

silönvapauteen liittyviä kysymyksiä, joista on pidettävä huolta.  

 

Suomessa ei ole tapahtunut Lähi-Idän tapahtumiin liittyviä terroritekoja mutta täysin ongel-

mitta emme ole säilyneet. Maassamme on tälläkin hetkellä yksittäisiä, ääriajatteluun kyt-

köksissä olevia henkilöitä, joita Suojelupoliisi seuraa tarkasti. Osa heistä on ollut mukana 

Syyrian taisteluissa ja siellä hankkinut terroriteoissa tarvittavaa osaamista. Resursseja tarvi-

taan siten tällekin puolelle lisää. 

 

Korostan kuitenkin sitä, ettemme saa vetää yhtäläisyysmerkkejä turvapaikanhakijoiden ja 

terroristien välille. On muistettava, että nyt Suomesta turvapaikkaa hakevat pakenevat pää-

sääntöisesti juuri sen kaltaisia tahoja ja toimijoita, jotka olivat Pariisin verilöylyn takana. On 

hyvä pitää mielessä, että maastamuutto koskettaa vahvasti myös meitä suomalaisia. Suo-

mesta on viimeisen parin sadan vuoden aikana muuttanut lähes miljoona ihmistä Yhdysval-

toihin, Ruotsiin ja muihin maihin paremman elintason perään. 

 

Toisaalta ei pidä myöskään olla sinisilmäinen. On hyvin tärkeää panostaa jokaisen turva-

paikanhakijan rekisteröintiin ja prosessin huolellisuuteen. Tänne pakolaisina saapuvien 

henkilöiden taustojen ja henkilöllisyyksien varmistamisesta emme saa tinkiä. 
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Hyvät reserviläiset, 

 

Yhteiskunnan tärkein tehtävä on huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Jälkim-

mäinen on Suomessa rakennettu yleisen asevelvollisuuden ja suuren reservin varaan. Puo-

lustusvoimien sodan ajan joukkojen vahvuus on 230.000 henkilöä, joista yli 97 prosenttia 

koostuu reserviläisistä. Tämän joukon sotilaallisia taitoja ylläpidetään vuosittaisilla kertaus-

harjoituksilla mutta myös laajalla, omaehtoisella koulutuksella ja toiminnalla. 

 

Suomalainen puolustusratkaisu on tämän päivän Euroopassa harvinainen. Valtaosa länti-

sen Euroopan maista lakkautti asevelvollisuuden tai ainakin rajasi sitä merkittävästi Neu-

vostoliiton hajoamisen jälkeen. Näissä maissa nykyisenä puolustusratkaisuna on useimmi-

ten pieni ammattiarmeija ja NATO-jäsenyys.  

 

Suomalaista puolustusratkaisua ja siitä aiheutuvia erityistarpeita ei näissä maissa oikein 

ymmärretä. Tämä näkyy hyvin EU:n komission keskiviikkona julkaistussa esityksessä, joka 

kieltäisi monipatruunaiset puoliautomaattiaseet, jotka muistuttavat monipatruunaisia sarjatu-

liaseita. Suomelle tämä esitys on hyvin ongelmallinen, sillä juuri tämänkaltaisia aseita käy-

tetään paljon reserviläisten laajassa ampumatoiminnassa eri puolella maata.  

 

Hyvä ampumataito on yksi sotilaan tärkeimmistä, jollei tärkein taito. Reserviläisliiton puit-

teissa järjestetään vuositasolla noin 10.000 erilaista ampumakilpailua ja -harjoitusta, joissa 

käytetään laajasti erilaisia puoliautomaattipistooleita ja -kivääreitä. Nämä aseet muistuttavat 

Puolustusvoimien käytössä olevaa kalustoa, koska se on reserviläisten ampumataitojen 

ylläpidon kannalta tehokkainta.  

 

Reserviläisliitto onkin seurannut huolestuneena komission kaavailuja puoliautomaattikivää-

reiden saatavuuden rajoittamisesta. Olemme antaneet tästä yhdessä Suomen Reserviup-

seeriliiton kanssa lausunnon eduskunnan hallintovaliokunnalle, puolustusministeriölle, sisä-

asianministeriölle ja puolustusvoimille. Lisäksi olemme olleet yhteydessä pää- ja puolus-

tusministeriin. Jälkimmäisen tapasin virallisemmin RUL:n ja MPKL:n puheenjohtajakollego-

jeni kanssa itse asiassa nyt torstaina. 
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Viestimme on ollut joka suuntaan sama. Eduskunnan ja Suomen viranomaisten on tehtävä 

EU:n komissiolle selväksi, että tämä on Suomessa kansalliseen turvallisuuteen liittyvä asia. 

Puolustusvoimat ei mitenkään kertausharjoituksilla tai muilla toimenpiteillä kykene pitämään 

yllä suuren reservimme ampumataitoja. Siihen tarvitaan reserviläisten omaehtoista ampu-

maharjoittelua. 

 

On myös hyvä muistaa kertoa, että niin puoliautomaattikiväärien kuin itse asiassa kaikkien 

muidenkin tuliaseiden saatavuutta on meillä aselupakäytännöillä rajoitettu, eivätkä mitkään 

rikostilastot puhu lisärajoitteiden puolesta. Puolustusvoimien aseiden käyttö taas on mah-

dollista vain sen henkilöstön valvonnassa. 

 

Haluankin tehdä nyt yksiselitteisen selväksi, että Pariisin karmeiden terrori-iskujen tekijöillä 

ja varustautumisella ei ole mitään tekemistä suomalaisten rehellisten reserviläisten, met-

sästäjien tai muiden laillisten ja luvanalaisten harrastusmuotojen kanssa. 

 

Puhuin aiemmin yhteistyön tarpeesta. Me tarvitsemme nyt yhteistyötä tämän asian tiimoilta. 

Viranomaisten, kansalaisten ja erilaisten järjestöjen yhteistyötä, jolla turvaamme Suomen 

yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin pohjautuvan puolustusjärjestelmämme tu-

levaisuuden. Meidän yhteinen viestimme Brysselin suuntaan tulee olla se, että reserviläis-

ten omaehtoinen ja mahdollisimman laaja ampumaharjoittelu on Suomen puolustuskyvyn 

kannalta tärkeää. 

 

Evästimme eilen Eduskunnan Suuressa valiokunnassa Sisäministeri Petteri Orpon ministe-

rineuvoston kokoukseen liittyen. Kävi ilmi, että tiukennuksia tulee Eurooppaan. Ampuma-

asedirektiivi tulee kuitenkin erilliseen käsittelyyn. Luultavasti jo ensi viikolla. Huolestuttavaa 

on nyt se, että muut maat ovat EU:ssa lähes yksimielisesti tiukennusten kannalla. Hyvä 

asia on se, että niin Ministeri Orpo kuin hallituspuolueiden kansanedustajat ovat kanssam-

me samalla linjalla. Puolustusministeriö ja sisäministeriö toimivat tässä nyt yhdessä. Suo-

men kansallinen puolustuskyky on otettava mielestäni asian kiistattomaksi lähtökohdaksi. 
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Arvoisa juhlaväki, 

 

Puheeni aluksi kuvasin sitä, millaisessa maailmassa me Uudenmaan piirineuvoston perus-

tamisen aikoihin elimme.  Tuolloin vapaaehtoinen maanpuolustustyö ei ollut muodissa eikä 

sitä luettu yhteiskunnassamme ansioksi. Haluakin nostaa hattua niille miehille ja naisille, 

jotka olivat tuolloin piirineuvostoa perustamassa ja sen toimintaa pyörittämässä. 

 

Piirineuvostonne koostuu vanhoista Uudenmaan piirin aktiivitoimijoista, joilla on korvaama-

tonta tietoa, osaamista ja kokemusta reserviläistoiminnan sekä vapaaehtoisen maanpuolus-

tustyön osalta. Tämän osaaminen ja kokemus kantaa osaltaan myös tämän päivän reservi-

läistoimintaa ja -koulutusta. Toimintanne on malliesimerkki siitä, miten sukupolvien tulee 

tukea toisiaan asioiden kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä.  

 

Tästä toiminnasta olisi varmasti syytä ottaa myös muiden piirien mallia. Mielekäs tekemi-

nen, toiminta ja perinteiden ylläpito on kaikkien meidän reserviläisten työtä. On tärkeää, että 

niin sanotuilla entisillä aktiivitoimijoilla on näin hyvä foorumi osallistua omalla tavallaan 

maanpuolustusaatteen ylläpitoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.  

 

Haluan Reserviläisliiton puolesta kiittää kaikkia Uudenmaan piirineuvoston työhön osallistu-

neita ja toivottaa toiminnallenne mitä parhainta jatkoa.  Olkoon toimintanne jatkotaival myö-

täisten tuulien siivittämä. Paljon onnea täytetyn tasavuosikymmenen johdosta. 

 
 
 
 


