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Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Suur-Savon Maanpuolustuksen 
Kannatusrahaston 50-vuotisjuhlassa, Mikkelin upseerikerho 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisa kannatussäätiön herra puheenjohtaja, hy-
vät kutsuvieraat, arvoisa juhlaväki 
 
Kiitän mahdollisuudesta tuoda Reserviläisliiton tervehdys Suur-Savon Maanpuolustuksen 

kannatussäätiön tasavuosijuhlaan. Puolivuosisatainen taival on mille tahansa yhteisölle 

erityisen juhlan paikka. Niin myös tänään täällä Mikkelissä. Onnittelut kannatussäätiölle. 

 

Reserviläisliitolla on takanaan eurooppalaisia reservinaliupseerijärjestöjä yhdistävän CI-

SOR-järjestön puheenjohtajuus. Kaksivuotinen puheenjohtajakausi sisälsi seitsemän ta-

pahtumaa, joiden aikana tutustuttiin Suomen puolustusratkaisuun, eri puolustushaaroihin 

sekä sisäministeriön toimintaan ja Venäjän vastaisen rajamme valvontajärjestelyihin sekä 

yleiseen rajaturvallisuuteen. Eurooppalaiset reserviläiset hämmästelivät kautta linjan sitä, 

että meillä Suomessa on uskottava ja itsenäinen puolustusjärjestelmä, jonka hintalappu ei 

ole kuin runsaat kolme miljardia euroa vuositasolla.  

 

Pääsääntöisesti Euroopan valtiot käyttävät puolustukseensa paljon enemmän euroja kuin 

me suomalaiset mutta saavat aikaan paljon vähemmän sotilaallista suorituskykyä. Erityi-

sesti NATO-mailta saattaa puuttua joku puolustushaara kokonaan, koska sen on ajateltu 

hoituvan liittolaissuhteen kautta. Koko valtioalueen puolustamisessa tarvittavia sodan ajan 

vahvuuksia ei löydy enää oikein mistään. Euroopassa on paljon erilaisia, pienehköjä am-

mattiarmeijoita, jotka kykenevät hoitamaan lähinnä rajallisia, kansainvälisiä operaatioita. 

 

Euroopan puolustus ajautui tähän jamaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkimainingeissa. 

Lännessä ajateltiin 1990-luvulla, että historia on ohi kuten eräs tutkija asian aikanaan il-

maisi. Nähtiin, että läntiset demokratiat voittivat ja, että läntinen demokratia, sananvapaus 
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ja markkinatalous valtaisivat pikkuhiljaa koko maailman. Nyt näemme, että vain markkina-

taloudesta on tullut globaali ratkaisu mutta länsimaisesta demokratiasta ja sananvapau-

desta ei niinkään.   

 

Täällä Suomessa oltiin tuolloin paljon viisaampia. Vaikka meilläkin sodan ajan vahvuutta 

merkittävästi supistettiin, koko maan puolustamiseen suunnitellusta järjestelmästä ei kui-

tenkaan luovuttu. Niinpä meillä on edelleen iskukykyiset ilmavoimat, torjuntakykyiset meri-

voimat ja koko valtioalueemme puolustamiseen kykenevät maavoimat. Puolustusvoimien 

sodan ajan vahvuus on 280.000 henkilöä, joista yli 96 prosenttia on reserviläisiä. Lisäksi 

meillä on yli 600.000 reserviläistä, jotka voidaan tarvittaessa kutsua palvelukseen.  

 

Kokemuksesta tiedän, ettei juuri mistään muualta Euroopasta löydy mitään vastaavaa. 

Voimmekin olla ylpeitä vahvasta ja itsenäisestä puolustuksestamme, jota ihaillaan eri puo-

lilla Eurooppaa ja myös ison valtameren takana. Pidetään tästä yhdessä kiinni. 

 

Hyvät kuulijat,  

  

Vahva ja erityisen kustannustehokas puolustuksemme nojautuu yleiseen asevelvollisuu-

teen ja sen tuottamaan suureen reserviin. Tätä tukee laaja vapaaehtoistoiminta ja -koulu-

tus. Ja peruskallio tälle kaikelle on suomalaisten vahva maanpuolustustahto.  

 

Näiden neljän perusjalan lisäksi on kuitenkin myös viiden osatekijä. Tämä viides perus-

jalka ovat erilaiset säätiöt ja tukiyhdistykset, jotka rahoittavat vapaaehtoista maanpuolus-

tustyötä ja osin myös maanpuolustuskoulutusta. Erilaisia tukiyhteisöjä toimii niin valtakun-

nallisella, maakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.  

 

Näistä yksi on tänään puolivuosisataista taivaltaan juhliva Suur-Savon maanpuolustuksen 

kannatusrahasto, jolla on erittäin merkittävä rooli maakunnan reserviläistoiminnan ja muun 

maanpuolustustyön sekä tähän liittyvän, muun toiminnan, hankintojen ja aktiivisuuden ra-

hoittamisessa. Reserviläisliiton, Suur-Savon Reserviläispiirin ja maakunnassa toimivien jä-

senyhdistystemme puolesta haluankin kiittää kannatussäätiötä siitä pitkäaikaisesta ja mer-

kittävästä tuestanne, jota olemme teiltä vuosikymmenten saatossa saaneet. 
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Tässä yhteydessä en malta olla toteamatta, että vaikka puolustusjärjestelmässämme mo-

net asiat on hoidettu hyvin ja kustannustehokkaasti, riittää joissain osatekijöissä myös ke-

hittämistä. Yksi tällainen kehittämisalue on vapaaehtoisen maanpuolustustyön rahoitus.  

 

Valtion ensi vuoden talousarviossa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puolustusministe-

riön pääluokasta saama tuki kaksinkertaistuu noin neljän miljoonan euron tasolle. Tämä on 

hyvä ja kannatettava asia. Samaan aikaan reserviläisjärjestöjen ministeriöltä saamaan tu-

keen ei kuitenkaan ole tulossa edes indeksikorotusta. Reserviläisliiton ensi vuoden talous-

arviossa on varauduttu 32.000 euron suuruiseen tukeen ministeriöstä, jolla katetaan 3,5 

prosenttia varsinaisen toiminnan kuluistamme.  

 

Voikin hyvin kysyä, onko tämä hyvä ja oikein näin? Reserviläisliitto ja Suomen Reserviup-

seeriliitto ovat kuitenkin ne kaksi järjestöä, joiden varassa vapaaehtoinen maanpuolustus-

työ ja koulutus maassamme viime kädessä toimii. Meillä molemmilla on laaja jäsenistö ja 

koko maan kattava, paikalliselle tasolle ulottuva organisaatio. Oman, laajan toimintamme 

ja koulutuksemme lisäksi olemme keskeisessä roolissa myös Maanpuolustuskoulutusyh-

distyksessä. MPK:n tuoreen kouluttajakyselyn mukaan kolmella vapaaehtoiskouluttajalla 

neljästä on taskussaan Reserviläisliiton tai Suomen Reserviupseeriliiton jäsenkortti. 

 

Viime kevään hallitusohjelman puolustusta koskevassa osuudessa rooliamme kuvaillaan 

seuraavasti, suora sitaatti alkaa:  

 

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta vapaaehtoisilla maanpuolustusjärjestöillä 

on tärkeä rooli. Maanpuolustusjärjestöjen aktiivinen toiminta reserviläisten kenttäkelpoi-

suuden ja maanpuolustustahdon ylläpidossa on merkityksellistä kansallisen puolustuksen 

suorituskyvyn näkökulmasta. Maanpuolustusjärjestöjen riittävät resurssit varmistetaan ja 

ampumaharjoittelun edellytykset koko Suomessa turvataan, sitaatti päättyy. 

 

Esitänkin, että nyt tähän huutoon vastataan ja reserviläisjärjestöjen riittäviin resursseihin 

kiinnitetään erityistä huomiota tulevassa puolustusselonteossa. Sen kirjoitustyöhän on 

juuri käynnistymässä. 
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Arvoisa juhlayleisö, 
 

Reserviläisliiton puolesta kiitän Suur-Savon Maanpuolustuksen Kannatussäätiötä tämän 

juhlan järjestämisestä ja onnittelen säätiötä vielä kerran. Olemme toimineet muistamisten 

osalta toivomallanne tavalla. 

 

Maanpuolustus on Suomessa koko kansan asia. Pidetään tästä jatkossakin kiinni. Kiitos. 


