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Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakolan juhlapuhe Vantaan Reserviläiset ry:n 
60-vuotisjuhlassa Pukinmäen VPK ry:n juhlasalissa 10.11.2018 klo 17.30 
 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja 

ja jäsenet, hyvät naiset ja herrat. 
 

Tunnen olevani etuoikeutettu, kun saan pitää juhlapuheen Vantaan Reserviläisten 60-

vuotisjuhlassa. Hienoa, että olette osa Suomen suurinta maanpuolustusjärjestöä, 

Reserviläisliittoa, joka ehti viettää oman 60-vuotisjuhlaansa kolmisen vuotta sitten. 
 
Tässä juhlavassa yhteydessä haluan kuitenkin muistuttaa, että toimintamme juuret 

ulottuvat paljon 1950-luvun perustamisvuosia kauemmas. Ensimmäiset 

reservinaliupseeriyhdistykset syntyivät jo 1930-luvun alkuvuosina ja nämä perustivat 

tuolloin keskusjärjestönkin, joka toimi nimellä Suomen Aliupseeriliitto. Aktiivinen 

vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta 1930-luvulla takasi osaltaan sen, että puolustus 

kesti raskaina sotavuosina ja säilytimme itsenäisyytemme. 
 

Reserviläisyhdistyksille sotavuodet tarkoittivat kuitenkin toiminnallista katkosta. Paikallisten 

aliupseerikerhojen ja keskusjärjestön toiminta päättyi pääosin talvisodan myötä, eivätkä 

sodan jälkeiset vuodet olleet erityisen suotuisia toiminnan jatkamisen kannalta. 
Maanpuolustushenki pysyi kuitenkin elossa läpi niin sanottujen vaaran vuosien.  

 

Toiminta elpyi 1950-luvulla olojen vakiinnuttua Pariisin rauhansopimuksen ja YYA-

sopimuksen myötä. Sotakorvaukset oli saatu maksettua ja Porkkalan palauttamisestakin 

päästiin yhteisymmärrykseen. Olosuhteisiin nähden reserviläisaktiiveilta vaadittiin kuitenkin 

rohkeutta perustaa omia paikallisyhdistyksiä sekä niiden keskusjärjestöksi huhtikuussa 

1955 muodostettu Reservin Aliupseerien liitto. 
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Keskusjärjestön synty vauhditti reservinaliupseerien järjestäytymistä ja paikallisyhdistyksiä 

alkoi syntyä kiihtyvällä tahdilla eri puolille Suomea. Kolme vuotta liiton perustamisen 

jälkeen, 27.3.1958, perustettiin Vantaan Reservinaliupseerit. Toiminta käynnistyi tuolloin 

Helsingin yhdistyksen alaosastona kuten pääkaupunkiseudulla oli tuolloin tapana. 
 

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry, johon Vantaan yhdistyskin nykyään kuuluu, 

perustettiin kuusi vuotta myöhemmin, 26.2.1964. Vantaan Reservinaliupseerit muutti 

nimensä nykyiseen muotoonsa Vantaan Reserviläiset ry vuonna 1995. Seuraavana 

vuonna Vantaan yhdistys avasi varsinaisen jäsenyyden kaikille kansalaisille tuoden 

reserviläistoimintaan kasvavassa määrin mukaan myös varusmiespalvelusta 

suorittamattomia, maanpuolustustyöstä kiinnostuneita suomalaisia. Jäsenkasvu on 

sittemmin jatkunut vahvana ja jäseniä yhdistyksellänne on tällä hetkellä jo kuusi ja puoli 

sataa. Vantaan Reserviläiset ry on jäsenmäärällä mitattuna liiton kolmanneksi suurin 

paikallisyhdistys. 
 

Vantaan Reserviläiset on paitsi suuri myös toiminnaltaan monipuolinen yhdistys, jonka 

oma koulutustoiminta on aktiivista. Toimintaa löytyy myös nuorille ja maanpuolustustyötä 

aiemmin harrastamattomille naisille sopivassa muodossa. Huomattavaa on, että jäsenistä 

lähes viidennes on varusmiespalvelusta suorittamattomia henkilöitä. 

  

Kaikkein tunnetuin Vantaan Reserviläiset on kuitenkin ampumatoiminnastaan. Vantaan 

reserviläiset järjestää joka vuosi Vares Cupin, joka oli yhdistyksen juhlavuonna peräti 

viisiosainen SRA-kilpailu. Vares Cupin pääkisassa tehtiin 60-vuotisjuhlavuonna yhteensä 

peräti 250 ampumasuoritusta. 
 

Huomattavaa on myös, että kilpailun vauhdista ja kilpailijoiden osaamisesta on saatu 

nauttia myös laadukkaan ja runsaan videomateriaalin muodossa, jota on julkaistu mm. 

Youtubessa. Ylipäätään yhdistyksen viestinnässä on ollut myös positiivista huomata 

aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa eli lähinnä Facebookissa että Instagramissa. Tämä onkin 

nykyään välttämätöntä kasvuhakuiselle yhdistykselle. 
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Tärkeää on ollut myös, että Vantaan reserviläiset on viime aikoina tuonut paikallisessa 

mediassa esiin myös mm. naisten ampumapäiviä ja osaltaan näin alentaneet kynnystä 

tulla mukaan yhdistyksen toimintaan. On hyvä muistaa, että elämme huomiotaloudessa. 

Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että jos et näy mediassa, et ole monelle ihmiselle 

käytännössä edes olemassa. Tämän johdosta myös Reserviläisliitto on viimeisinä vuosina 

panostanut poikkeuksellisen paljon tiedottamiseen, mediatyöhön sekä näkyvyyteen 

sosiaalisessa mediassa. 
 

Jälkimmäisen osalta on vielä tämän vuoden aikana luvassa laaja Facebook-kampanja, 

jonka avulla tavoitamme satoja tuhansia suomalaisia nuoria, sekä miehiä että naisia. 

Uskon, että kampanjamme vaikutus tuntuu myös Vantaan yhdistyksen toiminnassa ja tuo 

mukaan tärkeään reserviläistoimintaamme runsaasti uusia toimijoita. 
 

Hyvät kuulijat, 
 

Kuten jo aiemmin kerroin, yhdistyksenne on erittäin aktiivinen ammunnan saralla. Niinpä 

uskon, että olette tarkasti seuranneet EU:n asedirektiivin valmistelua ja sittemmin sen 

soveltamisprosessia kansalliseen lainsäädäntöön. Komission alkuperäisessä esityksessä 

haluttiin kieltää kaikki sotilasaseita ulkoisesti muistuttavat aseet, joiden piiriin olisivat 

kuuluneet myös reserviläisten Suomessa laajasti käyttämät puoliautomaattikiväärit. 

Näitähän me kutsumme arkikielessä reserviläiskivääreiksi. Jäsenkyselyidemme mukaan 

niillä harjoittelee yli 40 prosenttia niistä jäsenistämme, jotka ammuntaa harrastavat. Niinpä 

asedirektiivi oli ja on yhä meille edunvalvonnallisesti erittäin suuri haaste. 
 

Pyrimme heti Pariisin terroritapahtumien jälkeen ja yhdessä muiden reserviläisjärjestöjen 

kanssa vaikuttamaan Eduskuntaan, jotta se päättäisi vaatia asedirektiiviin vähintään 

kansallista poikkeamaa puolustusratkaisumme johdosta. Suomessahan on monesta 

muusta maasta poiketen edelleen käytössä yleinen asevelvollisuus, jonka kautta 

syntyvästä reservistä muodostetaan tarvittaessa Puolustusvoimien sodan ajan joukot. 

Tämän joukon osaamista ylläpidetään paitsi kertausharjoituskoulutuksella myös laajalla 

vapaaehtoistoiminnalla ja -koulutuksella. Reservin ampumataito on Suomessa pitkälti 

omaehtoisen ampumaharjoittelun varassa, joka onkin reserviläisjärjestöjen laajin 

toimintamuoto. 
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Eduskunta hyväksyi yksimielisesti tämän tavoitteen ja siitä tuli kansallinen 

edunvalvontatavoitteemme. Tämä käynnisti EU:ssa edunvalvonta- ja neuvotteluprosessin, 

joka oli käynnissä puolitoista vuotta. Työstä vastasivat pääosin sisä- ja 

puolustusministeriön virkahenkilöt, jotka myös kuulivat useasti reserviläisjärjestöjen 

luottamus- ja toimihenkilöitä. Tärkeää edunvalvontatyötä tekivät myös monet 

europarlamentaarikkomme, joiden käyttöön laadittiin liitoissa taustamateriaalia kaikilla 

EU:n suurilla kielillä. 
 

Tälle materiaalille olikin paljon tarvetta, sillä yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen 

reserviin pohjautuva puolustusjärjestelmämme on Euroopassa nykyään harvinaisuus. 

Pääosin EU:n jäsenmaiden armeijat ovat henkilövahvuudelta pieniä eikä Suomen mallista, 

yleistä ja laajaa asevelvollisuutta ole enää juuri käytössä. Ja vielä harvinaisempaa on se, 

että reserviläiset osallistuvat laajoin joukoin vapaaehtoistoimintaan ja -koulutukseen, jolla 

pyritään ylläpitämään tämän joukon sotilaallista osaamista ja yleistä kenttäkelpoisuutta. Ja 

aivan erityisen paljon selittämistä vaati se, että Suomessa monet reserviläiset 

harjoittelevat säännöllisesti ammuntaa omilla aseilla ja moni heistä harjoittelee myös 

reserviläiskivääreillä ja muilla puoliautomaattiaseilla. 
 

Edunvalvontaoperaatio oli reserviläisjärjestöjen historian suurimpia. Koskaan ennen 

edunvalvontaa ei olla tehty näin suuressa mittakaavassa eikä varsinkaan EU:n puitteissa. 

Erityisesti haastava lähtötilanne huomioiden lopputulos oli hyvä. Vuosi sitten toukokuussa 

hyväksytty, lopullinen asedirektiivi sisältää ns. puolustuspoikkeaman eikä mitään 

asetyyppejä kategorisesti kielletty. Rajoitukset koskevat lähinnä puoliautomaattiaseiden ja 

pitkien lippaiden yhdistelmiä, jotka direktiivin mukaan kuuluvat ns. A-luokan aseisiin.  

 

On lisäksi syytä korostaa, että direktiivi sisältää urheiluammuntapoikkeaman. Tämä 

saattaa hyvin olla meille jatkossa paljon merkittävämpi kuin puolustuspoikkeama, sillä 

reserviläisten nykyiset aseluvat on pääosin myönnetty urheiluammunnan harjoittamista 

varten. Näin saattaa olla myös tulevaisuudessa, sillä nyt eduskuntakäsittelyssä olevan 
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aselain muutosesityksen perusteluosassa on erikseen maininta Reserviläisurheiluliitosta ja 

sen puitteissa harjoitetuista lajeista liittyen urheiluammuntapoikkeamaan.   
 

Tämän perusteella myönnettävä A-luokan aselupa on sidottu ampumaseuran jäsenyyteen 

ja 12 kuukauden mittaiseen ennakkoharjoitteluun seurassa. Mikäli henkilö on suorittanut 

asepalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen, puolet palveluajasta 

rinnastetaan harjoitteluaikaan. Eli mikäli henkilö on suorittanut pisimmän palveluksen, on 

ennakkoharjoittelun pituus käytännössä puoli vuotta. 
 

Jatkossa reserviläisyhdistykset tulevatkin todennäköisesti olemaan yksi pääkanava A-

luokan aseluville, sillä valtaosa Reserviläisliiton jäsenyhdistyksistä on juridisesti 

ampumaseuroja ja meillä ammutaan jo nyt laajasti A-luokkaan siirtyvillä aseilla. 

Yhdistyksillä on näitä aseita myös omistuksessaan, joten harjoitteluaseitakin meiltä löytyy. 
 

Harjoittelu- ja koulutusaseita voidaan myös hankkia lisää, sillä nyt eduskuntakäsittelyyn 

jätetyssä aselain muutosesityksessä on mukana  A-luokan aseita koskeva 

yhteisölupamahdollisuus. Vielä alkukesän luonnosversiossahan sitä ei mukana ollut, mitä 

laajasti kritisoitiin. 

 

Tämä väylä A-luokan aseluvalle tuonee meille lisää jäseniä, koska ampumaseuraan 

kuuluminen on nyt säädetty pakolliseksi A-luokan aselupien myöntämisen ja hallussapidon 

osalta. Edelleen on hyvä huomata, että tämä väylä tarjoaa mahdollisuuden A-luokan 

aselupiin myös niille henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta eivätkä siten 

kuulu reserviin sekä niille reserviläisille, jotka eivät ikänsä puolesta enää kuulu reserviin. 
 

Reserviläisliitto on kutsuttu kahden viikon päästä Eduskunnan puolustusvaliokunnan 

kuultavaksi aselain muutosesitykseen liittyen. Ensimmäisen lakiluonnoksen saimme 

käsittelyymme jo alkukesästä mutta se ei sisällöltään meitä alkuunkaan tyydyttänyt. 

Reserviläisliiton ja monien muiden tahojen edunvalvontatyön seurauksena alkusyksystä 

saatu, hallituksen varsinainen lain muutosesitys on jo kannaltamme paljon parempi kuten 

olenkin tässä jo kuvaillut. 

 

Urakka ei kuitenkaan ole vielä valmis. Parhaillaan työn alla olevassa lausunnossamme 

nostamme esiin niitä asioita, jotka mielestämme vaativat vähintäänkin tarkennuksia lain 
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perusteluosaan tai sen tueksi laadittaviin asetuksiin ja ohjeisiin. Näistä ehkä merkittävin 

asia ovat tulevat viranomaisohjeistukset siitä, millä linjauksilla A-luokan aselupia 

käytännössä myönnetään. Näiden osalta lupaviranomaisena toimii jatkossa Poliisihallitus, 

joka tekee asiassa omat linjauksensa ja soveltamisohjeensa. Tärkeää on myös se, 

millaisen normin Puolustusvoimat laatii niille lausunnoille, joita siltä jatkossa pyydetään 

kansallisen puolustuksen perusteella haettaville A-luokan luville. Näiden molempien osalta 

meidän pitää olla hereillä ja pyrkiä vaikuttamaan normien ja ohjeiden sisältöön jo niiden 

laatimisvaiheessa. 

 

Edelleen tarkennusta vaatii myös lipasproblematiikka. Jatkossahan ns. pitkien lippaiden 

hallussapito on laitonta, jos henkilölle ei ole myönnetty lupaa pitkän lippaan ja aseen 

yhdistelmään. Kiellon piiristä on rajattu pois ennen vuotta 1946 valmistetut lippaat, mikä 

selventää tätä asiaa historiallisten lippaiden osalta. Edelleen toivomme kuitenkin 

tarkempaa määrittelyä erityisesti sen osalta, minkäkokoisia lippaita missäkin aseessa saa 

käytännön ampumatilanteissa käyttää. 
 

Edelleen lähdemme siitä, että pitkän lippaan luvaton hallussapito voi olla rangaistavaa 

vain, jos hallussapito on selkeän tahallista.  Yksityishenkilöiden hallussahan on tällä 

hetkellä paljon lippaita eikä niitä ole rekisteröity mihinkään, koska niitä ei ole koskenut 

lupa- eikä ilmoitusmenettely. Ei ole kohtuullista eikä suomalaisen oikeustaju mukaista, että 

yhdenkin luvattoman lippaan tahaton hallussapito johtaa automaattisesti kaikkien 

aselupien peruuttamiseen. 
 

Lisäksi lähdemme siitä, että lain muutosesityksen ns. siirtymäsäännöksen piiriin pitää 

saada myös direktiivin voimaantulon jälkeen eli kesäkuun 2017 jälkeen myönnetyt  A-

luokan aseluvat, joita poliisilaitokset ovat eri puolilla maata myöntäneet sekä 

määräaikaisina että toistaiseksi voimassa olevina. On vaikea nähdä, miksi tämä ei olisi 

mahdollista, koska nämä luvat lienee pääosin myönnetty urheiluammunnan harjoittamista 

varten ja menevät siten direktiivin urheiluammuntapoikkeaman alle.   
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Arvoisa juhlayleisö, 
 

Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää kutsusta tähän tapahtumaan ja samalla onnitella 

vielä kerran Vantaan reserviläisiä. Olette yksi liiton suurimmista, aktiivisimmista ja 

toiminnan laadulla sekä monipuolisuudella mitattuna parhaista yhdistyksistä. Olkaa ylpeitä 

saavutuksistanne. 
 

Muistoksi näistä sanoista ja tästä tilaisuudesta luovutan yhdistykselle Reserviläisliiton 

standaarin hopealaatalla. Pyydän yhdistyksen puheenjohtajaa vastaanottamaan 

huomionosoituksen. Kiitos! 
 


