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Julkaisuvapaa  
9.4.2015 kello 13.30 

 

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan juhlapuhe Suur-Savon reservipiirien 
yhteisessä maanpuolustusjuhlassa 9.4.2016, Joroisten Urheilutalo  
 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, arvoisat piirien puheenjohtajat, hyvä juhlayleisö, 

hyvät miehet ja naiset  

 

On suuri kunnia saada pitää juhlapuhe tässä perinteisessä maanpuolustusjuhlassa, jonka 

reserviläis- ja reserviupseeripiiri järjestävät yhdessä vuosittain. Juhlanne on yksi esimerkki 

siitä tiivistä ja toimivasta yhteistyöstä, jota Suomen suurimmat ja uskallan sanoa myös 

merkittävimmät maanpuolustusjärjestöt jatkuvasti tekevät.  Yhteistyö on ollut jo 

vuosikymmeniä niin tiivistä, että Suomen Reserviupseeriliittoa ja Reserviläisliittoa eli 

entistä Reservin Aliupseerien Liittoa nimitetään usein veljesjärjestöiksi.  

 

Eikä perusteetta, sillä onhan meillä lähes identtinen organisaatio, pitkälti yhtäläiset 

toimintatavat, paljon yhteistä palkattua henkilöstöä sekä erittäin tiivis ja useimmiten myös 

toimiva yhteistyö niin valtakunnallisella, maakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla. 

Julkaisemme yhteistä jäsenlehteä, Reserviläistä, joka on maan laajalevikkisin 

maanpuolustusjulkaisu. Lähes kaikissa piireissämme julkaistaan tämän lisäksi yhteistä 

piirilehteä ja useimmiten niissä on myös yhteinen toimisto tai ainakin toiminnanjohtaja.  

 

Yhteinen historiamme juontaa juurensa 1930-luvun alkuun saakka. Eri puolilla maata 

perustettiin tuolloin aliupseerikerhoja jo 1920-luvulla perustettujen reserviupseerikerhojen 

mallia mukaillen. Tuolloisesta yhteistyön määrästä ja tasosta minulla ei ole tietoa, mutta 

oletan, että yhteistyötä oli. Toimivathan molempien organisaatioiden aktiivijäsenet myös 

Suojeluskunnissa ja tutustuivat siellä toisiinsa.   

 

Sotien aikana toimintaa ei juuri ollut mutta ns. vaaran vuosien jälkeen reserviläistoiminta 

alkoi heräillä henkiin. Siellä täällä reserviupseerikerhot ja reservinaliupseeriyhdistykset 

käynnistivät toimintansa uudestaan. Niiden esimerkki synnytti uusia kerhoja ja yhdistyksiä 

eri puolille maata. 
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1950-luvun puolivälissä aliupseeriyhdistyksiä oli jo niin paljon, että tuli aika perustaa 

keskusjärjestö. Sitä tuskin olisi syntynyt ilman jo vuonna 1925 perustetun Suomen 

Reserviupseeriliiton kätilöintiä ja varsinkin taloudellista tukea. Reservin Aliupseerien Liittoa 

perustettaessa sen ensimmäisen talousarvion tuloista lähes puolet saatiin Suomen 

Reserviupseeriliiton kannatusyhdistykseltä.  

 

Vielä suurempi kädenojennus oli tämän kannatusyhdistyksen vuonna 1958 tapahtunut 

nimi- ja sääntömuutos. Sen myötä syntyi vielä tänäänkin valtakunnantasolla toimiva 

Maanpuolustuksen Tuki ry, jonka jäseneksi otettiin myös vastaperustettu Reservin 

Aliupseerien Liitto. On todennäköistä, että ilman tätä nykyisin Reserviläisliitto nimellä 

toimivan liittomme synty ei käytännössä olisi ollut mahdollista.  

 

Vuosikymmenten saatossa yhteistoimintamme on vain tiivistynyt. Järjestöjemme yhteistä 

liikunta- ja urheilutoimintaa organisoimaan perustettiin vuonna 1969 meidän kaikkien hyvin 

tuntema Reserviläisurheiluliitto. 1990-luvun alussa olimme yhdessä perustamassa 

nykyistä Maanpuolustuskoulutusyhdistystä, jolla on tänään erittäin tärkeä merkitys 

reserviläisten sodan ajan taitojen ylläpitäjänä. Meillä on myös yhteinen osakeyhtiö, joka 

tarjoaa liitoillemme hallintopalveluita ja hoitaa yhteistä jäsenrekisteriämme.  

 

Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton tiivis yhteistoiminta ja keskeinen rooli 

vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä tahtoo usein painua taustalle julkisessa 

keskustelussa. Puhutaan Reserviläisurheiluliiton järjestämistä kilpailuista ja 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämistä kursseista. Usein ei muisteta mainita 

sitä, että kilpailujen ja kurssien käytännön järjestelyistä vastaavat vapaaehtoiset tulevat 

useimmiten Reserviläisliitosta ja Suomen Reserviupseeriliitosta. 

 

Tämä näkyy hyvin mm. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen viime vuonna tekemästä 

kouluttajakyselystä. Sen mukaan 41 prosenttia MPK:n kouluttajista tulee Reserviläisliitosta 

ja 23 prosenttia kuuluu Reserviupseeriliittoon. Seuraavaksi suurimman joukon 

muodostavat kiltataustaiset kouluttajat viiden prosentin osuudellaan. Voikin hyvin sanoa, 

että MPK toimii pitkälti meidän varassamme. 

 

Yhdessä asiassa meillä on yhdessä parannettavaa. Tiedotuksemme ei ole ollut tarpeeksi 

hyvällä tasolla. Tämä näkyy siinä, että rivikansalaiset ja osa omista jäsenistämmekään 
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eivät tiedosta erittäin laajaa toimintaamme eri sektoreilla eivätkä myöskään sitä, että 

teemme jatkuvasti laajaa ja tärkeää sekä usein myös toimivaa edunvalvontaa 

maanpuolustukseen tavalla taikka toisella liittyvien asioiden osalta.  

 

Olemme viime vuosina antaneet paljon lausuntoja ja kannanottoja liittyen mm. 

puolustuksemme resursseihin, reserviläisten asemaan puolustusjärjestelmässämme, 

Puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan sekä ase- ja ampumaratalainsäädäntöön. 

Tällä hetkellä edunvalvontamme keskiössä on EU:n komission esitys asedirektiivin 

kiristämisestä, joka sekin näyttää loivenevan kannaltamme hyvään suuntaan EU-

parlamentin käsittelyssä. Tämä ei ole aivan pieni asia, sillä reservin valmiuden ylläpidossa 

reserviläiskiväärit ovat tärkeitä. 

 

Vähäinen ja osin heikkotasoinen tiedotus näkyy maanpuolustusjärjestöjen tunnettuudessa. 

Tämä tuli taas kerran hyvin ilmi liittomme alkuvuonna teettämästä puhelingallupista. 

Tutkimuksen mukaan Reserviläisliiton tuntee suomalaisista 57 prosenttia, 

Reserviupseeriliiton 43 prosenttia ja Maanpuolustuskiltojen liiton yhdeksän prosenttia. Ja 

aivan hämmästyttävää on se, että kolmen miljoonan vuosibudjetilla toimivan, lakisääteisen 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tuntee nimeltä vain 17 prosenttia suomalaisista.  

 

Erityisen huonosti meidät tunnetaan naisten ja nuorten keskuudessa. Avoimena 

maanpuolustusjärjestönä jo kaksi vuosikymmentä toimineen Reserviläisliiton tuntee 

nimeltä alle puolet suomalaisista naisista. Ja alle 25-vuotiaista ¾ ei ole koskaan 

kuullutkaan liitostamme. Muiden järjestöjen osalta tunnettuus on näissä ryhmissä vielä 

merkittävästi tätä alhaisempi.  

 

Miespuolisen väestönosan osalta tilanne paranee selvästi varusmiespalveluksen 

suorittamisen myötä ja samalla myös maanpuolustustahto alkaa kohota. Tämä on jo 

pitkään näkynyt selvästi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan vuosittaisissa 

kansalaistutkimuksissa. Naispuolisen väestön osalta vastaavaa kehitystä ei kuitenkaan 

valitettavasti tapahdu.  

 

Viime vuoden lopulla tehdyssä tutkimuksessa naispuolisista vastaajista vain 70 prosenttia 

ilmoitti, että Suomea tulisi puolustaa sotilaallisesti, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. 

Miespuolisista vastaajista 82 prosenttia antoi tähän kysymykseen myönteisen vastauksen.  
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Joka neljäs suomalainen nainen on siis sitä mieltä, että sotilaallinen maanpuolustus ei 

kannata. Tämä näkemys on väärä ja kertoo lähinnä puutteellisesta tietämyksestä liittyen 

Puolustusvoimiin ja puolustusjärjestelmäämme. Joka neljäs suomalainen nainen ei tiedä, 

että puolustuskykymme on nykyään parempi kuin koskaan historiamme aikana ja, että 

sodan ajan vahvuutemmekin on Euroopan kärkipäässä.  

 

Naiset ovatkin se ryhmä, johon meidän tulisi suunnata enemmän tiedotustamme ja muuta 

maanpuolustustahdon hyväksi tekemäämme työtä. On hyvä muistaa, kuinka merkittävä 

rooli naisilla oli viime sotien aikana. Laskelmien mukaan Lottajärjestö ja naisten muu 

toiminta kotirintamalla vapautti kolme divisioonaa miehiä rintamalle puolustamaan yhteistä 

isänmaatamme. 

 

Nykyään vastaavassa tilanteessa naisten rooli olisi vielä paljon tärkeämpi. Elämmehän 

yhteiskunnassa, joka on paljon aiempaa enemmän riippuvainen yhteiskunnan yleisen 

infrastruktuurin, tietoliikenteen ja internetin toimivuudesta. Nämä kaikki on kyettävä 

pitämään toiminnassa myös kriisitilanteessa, kun yli 200.000 nuorta miestä ja naista on 

astunut palvelukseen valmiuden kohottamisen myötä ja ovat siten poissa 

siviilitehtävistään. 

 

Tähän ongelmaan on Reserviläisliitossa havahduttu ja olemme hahmotelleet uusia keinoja 

naisten ja nuorten tavoittamiseksi. Alkuvuonna järjestimme Puolustamisen arvoinen maa -

kampanjan, joka tavoitti sosiaalisessa mediassa puoli miljoonaa suomalaista. Julkaisimme 

kaksi maksullista kampanjamainosta Facebookissa. Ne keräsivät 17.000 tykkäystä ja pari 

tuhatta jakoa, jotka molemmat ovat erittäin suuria lukuja. 

 

Kampanjamme menestys kertoo siitä, että myös naiset ja nuoret ovat vastaanottavaisia 

sanomallemme, kunhan löydämme oikean ja tehokkaan kanavan sen välittämiselle. Nyt 

kun tämä kanava on löytynyt, on työtämme suomalaisten maanpuolustustahdon 

ylläpitämiseksi alettava tehdä näiden kanavien kautta säännöllisemmin ja 

suunnitelmallisemmin.  
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Suosittelenkin molemmille reserviläisjärjestöille huomattavasti nykyistä vahvempaa 

läsnäoloa ja panostamista sosiaaliseen mediaan. Meidän on oltava läsnä ja vaikutettava 

siellä, missä suomalaisia parhaiten tavoitamme.  

 

Hyvät kuulijat,  

 

Reserviläisliitto juhli viime vuonna perustamisensa 60-vuotista taivalta. Juhlavuodestamme 

muodostui lopulta ennennäkemättömän hieno tapahtumakokonaisuus, jonka kruununa oli 

huhtikuussa järjestetty juhlaristeilymme. M/S Baltic Queenilla järjestetty yksityisristeily oli 

1.400 osallistujallaan liiton historian suurin tapahtuma. Kiitän kaikkia laivalla mukana 

olleita. 

 

Juhlavuotemme aikana muisteltiin paljon historiaa ja erityisesti liiton muutosta Reservin 

Aliupseerien Liitoksi, jossa yhteydessä jäsenyys avattiin kaikille täysi-ikäisille Suomen 

kansalaisille. Tämä linjantarkistus on nostanut kokonaisjäsenmääräämme noin 

kolmanneksen. Kasvu jatkuu yhä ja viime vuonna ylitimme ensimmäistä kertaa 37.000 

jäsenen rajapyykin. 

 

Vahva jäsenkasvu on muuttanut jäsenistömme rakennetta, mikä näkyy erityisesti 

miehistön suurena määränä. Miehistö muodostaakin jo lähes kolmanneksen ja sen osuus 

jäsenistöstämme kasvaa vuosittain. Aliupseerien suhteellinen määrä on samassa tahdissa 

laskenut ja on tällä hetkellä vajaat 60 prosenttia. 

 

Toinen iso asia oli naisten pääsy mukaan varsinaiseen reserviläistoimintaan. Ennen edellä 

kuvattua linjantarkastusta meidän naisten rooli oli lähinnä tuen ja resurssien antaminen 

miesten järjestämälle maanpuolustustoiminnalle. Nykypäivän hengessä toiminnassa ovat 

nykyisin rinta rinnan mukana miehet ja naiset.  

 

Vahva jäsenkasvu ja jäsenistön koostumuksen muutos näkyy myös toiminnallisuuden 

kasvuna. Viime vuonna yhdistyksissämme ja piireissämme järjestettiin yli 10.000 

ampumatilaisuutta ja yli 8.000 liikuntatilaisuutta, jotka molemmat ovat kautta aikojen 

korkeimpia lukuja.  
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Voidaan siis hyvillä mielin todeta, että kaksikymmentä vuotta sitten tehdyt linjaratkaisut 

olivat oikeita ja turvasivat liittomme elinvoiman. Kiitän Reserviläisliiton puolesta kaikkia 

niitä, jotka olivat näitä ratkaisuja aikanaan tekemässä.  

 

Hyvät kuulijat, 

 

Mainitsin aiemmin puheessani liittomme Puolustamisen arvoinen maa -kampanjan. 

Lähtölaukaus tälle kampanjalle olivat vuoden 2014 helmikuiset tapahtumat, jolloin Venäjä 

valtasi Krimin niemimaan. Ja jo ennen maaliskuun loppua Krimin niemimaa oli liitetty 

osaksi Venäjää duuman päätöksillä.  

 

Miehitys sujui pitkälti samaan malliin kuin vuonna 1938 Itävallassa, jonka Saksa liitti 

itseensä laukaustakaan ampumatta ja itävaltalaisten kerääntyessä katujen varsille 

tervehtimään miehittäjiä hakaristilippujen ja aplodien kera. Krimillä nähtiin saman 

tyyppinen näytelmä eikä juuri kukaan tehnyt vastarintaa. Kukaan ei ampunut 

maahantunkeutujia takaisin. 

 

Puolustamisen arvoinen maa -kampanjamme alkuperäisenä työnimenä olikin Täällä 

ammutaan takaisin. Tarkoituksena oli viestiä, että talvisodan malliin me suomalaiset 

tekisimme nytkin vastarintaa myös epätoivoisilta näyttävissä tilanteissa. Me suomalaiset 

ampuisimme takaisin, jos tätä maata yritettäisiin vallata.  

 

Puolustusvoimat vastaa Suomen puolustuksesta sodan ajan joukoilla, jotka koostuvat 

pitkälti reserviläisistä. Täydestä 230.000 hengen sodan ajan vahvuudesta reserviläiset 

muodostavat yli 95 prosenttia. Tätä joukkoa kutsutaan säännöllisesti kertausharjoituksiin, 

jonka lisäksi monet pitävät omaa kenttäkelpoisuuttaan ja sotilaallista osaamistaan yllä 

vapaaehtoistoiminnan ja -koulutuksen avulla. Reserviläisten maanpuolustushenki ja –tahto 

on tutkimusten mukaan korkealla. 

 

Vahvinkin puolustus voi kuitenkin joskus pettää. Hyvä on joskus miettiä sitäkin, mitä 

tällaisessa tilanteessa tapahtuisi. Alistummeko me suomalaiset vahvemman edessä vai 

panemmeko edelleen hanttiin? 
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Itse uskon jälkimmäiseen. Suuresti kunnioittamaani jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothia 

siteeraten: "Suomi on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen 

oma kansa".  

 

Uskon, että tarvittaessa suomalaiset taistelevat maahantunkeutujaa ja miehittäjää vastaan 

loppuun saakka. Niin miehet kuin naisetkin. 

 

Itsenäinen isänmaa on meille kaikille yhteinen ja pyhä asia. Nyt ja jatkossa. Pidetään siitä 

kiinni. 

 

 


