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Julkaisuvapaa  
7.3.2020 kello 15.00 

 
 
Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakolan tervehdys Lavajärven Seudun 
Reservinaliupseerit ry:n 60-vuotisjuhlassa. 
 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, arvoisa puheenjohtaja, jäsenet, hyvät naiset ja 

miehet. 

 

Pääsen Reserviläisliiton varapuheenjohtajan ominaisuudessa jonkin verran 

matkustamaan. Minulle tämän matkustamisen mieluisin puoli on mahdollisuus tavata ja 

puhua aktiivisten reserviläisten ja maanpuolustustyötä tekevien kanssa eri puolilla laajaa 

maatamme. Koen erityisen tärkeäksi sen, kun pääsen oman maakuntani 

paikallisyhdistyksen juhlatilaisuuteen. Reserviläistoiminnan liikkeelle panevana voimana, 

kun on iästä, sukupuolesta tai armeijataustasta riippumatta aina halu toimia oman kodin ja 

läheisten ja kotiseudun turvaamisen hyväksi. Tämän johdosta lausunkin kotiseutuhenkiset 

ja lämpimät kiitokset kutsusta tänne Lavajärven Seudun Reservinaliupseerit ry:n 60-

vuotisjuhlaan.   

 

Hyvä juhlayleisö,  

 

Käytän tässä tilaisuutta hyväkseni kertoakseni muutamalla sanalla Reserviläisliiton 

edunvalvonnan ajankohtaisista asioista. 

 

Ammunta on Reserviläisliiton suosituin toimintamuoto. Vuonna 2019 piirien ja sen 

paikallisyhdistysten ampumatapahtumissa ammuttiin kaiken kaikkiaan yli neljä miljoonaa 

laukausta, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Ampumatoimintaan osallistui vuoden aikana 

kaikkiaan 70.000 ja ampumatapahtumia oli 8.400. 

 

Uuden ympäristönsuojelulain voimassaoloaikana ampumaratojen ympäristölupaprosessit 

ovat vaikeuttaneet monien ratojen toimintaa. Useita ratoja on suljettu tai niiden toimintaa 

on merkittävästi rajoitettu. Pahimmillaan lupaprosessit ovat kestäneet lähes 20 vuotta. 
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Reserviläisliitto ja neljä muuta tahoa ovat saaneet maa- ja metsätalousministeriöltä 

rahoituksen kolmevuotiselle ampumaratojen ympäristölupahankkeelle. Tavoitteena on 

laatia kolmen vuoden aikana ympäristölupahakemukset vajaalle kolmannekselle maamme 

ampumaradoista. 

 

Reserviläiset muodostavat yli 96 prosenttia Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen 280 

000 hengen kokonaisvahvuudesta. Ampumataidon ylläpito vaatii jatkuvaa ja säännöllistä 

harjoittelua. Reserviläisjärjestöillä on todella merkittävä rooli reservin ampumataidon 

ylläpidossa. Tämä ympäristöluvituksia nopeuttava hanke on erittäin merkittävä, jotta 

saadaan hyvät harjoittelupuitteet joka puolelle maata. 

 

Hyvät kuulijat, 

 

Ikäluokat ovat pienentyneet rajusti 2010-luvulla ja tällä hetkellä kolmasosa miehistä ei 

suorita varusmiespalvelusta. Palveluksen suorittaa nykyään vuosittain noin 20.000 miestä 

ja tuhatkunta naista.  

 

Reserviläisliitto on nostanut huolensa esille alhaisen syntyvyyden tuomaan ongelmaan. 

On varauduttava ajoissa pieneneviin ikäluokkiin toimintakykyisen reservin ylläpitämiseksi 

myös tulevaisuudessa. Suomella on tällä hetkellä erittäin toimiva ja poikkeuksellisen 

kustannustehokas puolustusratkaisu. Vajaan kolmen miljardin euron vuosibudjetilla 

kykenemme ylläpitämään 280.000 hengen suuruisen sodan ajan joukkoa, johon kuuluu 

maa-, meri- ja ilmaelementti. Tähän ei mikään muu valtio Euroopassa kykene ja monessa 

niistä meitä kadehditaan. 

 

Palveluskriteereitä ja palveluksen sisältöä olisi nyt hyvä pohtia uudestaan. Jokaisesta ei 

tarvitse kouluttaa etulinjan taistelijaa. Tehtäväkohtaisilla kenttäkelpoisuusvaatimuksilla ja 

riittävillä tukitoimilla voidaan turvata se, ettei palvelus muodostu monelle ylivoimaiseksi ja, 

että nykyistä suurempi osuus ikäluokasta kykenee sen suorittamaan. 

 

Reserviläisliitto on jo pitkään esittänyt, että vuosittaiset kutsunnat laajennettaisiin myös 

naisia koskeviksi. Tätä kautta vapaaehtoisesti asepalvelukseen hakeutuvien naisten 

määrä kasvaisi varmasti merkittävästi. 
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Arvoisa juhlayleisö, 

 

Vielä muutama sana tämän vuoden Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton 

yhteisestä kärkihankkeestamme, lukiolaisille suunnatusta Turpotietäjä-tietokilpailusta. 

Kilpailumme taustalla ovat olleet signaalit siitä, että nuorison maanpuolustustahto on 

heikompi kuin ennen. Kilpailumme pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen jakamalla tietoa 

turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta.  

 

Tyytyväisenä voin kertoa, että tietokilpailumme on saanut hyvän lähdön. Piirikohtaiset 

kilpailuorganisaatiot ovat nyt käynnistyneet. Piirikohtaisilla organisaatioilla on keskeinen 

rooli kilpailun lokakuussa järjestettävän, ensimmäisen vaiheen toteuttamisessa. Tuolloin 

maakunnallisella tasolla käydään karsintakilpailu, josta parhaiten suoriutuneet valitaan 

marraskuun finaaliin. Korkean profiilin finaali käydään Helsingissä talvisodan 

alkamispäivänä 30.11.2020. Puolustusministeriö on mahdollistanut finaalipaikaksi 

historiallisesti arvokkaan Säätytalon. 

 

Huolellisen valmistelutyön ja hyvien ensikokemusten pohjalta uskon, että vahvassa 

yhteistyössä tehtävä tietokilpailumme lyö itsensä hyvin läpi ja tulee antamaan vahvan 

näytön siitä, että turvallisuus ja maanpuolustus kyllä kiinnostavat nuoria. 

 

Hyvät kuulijat, 

 

Reserviläisliiton puolesta ja omasta puolestani toivotan Lavajärven Seudun 

Reservinaliupseereille vielä kerran paljon onnea sekä toimeliasta ja maanpuolustustyön 

täyteistä tulevaisuutta.  

 

 

 

 


