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Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Osmo Suomisen puhe Kuhmon Jyrkänkosken 
Talvisotamuseolla 3.7.2011 
 
”He tulivat valkeissa arkuissaan ja rauhan tyyneys otsallaan, he tulivat kotihin omainsa luo, 
he sankarivainajat rakkaat nuo.” 
 
Kunnioitetut läsnä olevat isänmaamme vapauden ja itsenäisyyden turvaajat – sotiemme 
veteraanit - miehet ja naiset, naiset ja miehet, hyvä kauniina kesäpäivänä juhlaan kokoon-
tunut yleisö. 
 
Alkuun lausumani sanat ovat marttilalaisen Alvari Rinteen 1940 kirjoittamassa runossa ”Ne 
neljäkymmentäviisi”. Ne kertovat mielestäni puhuttelevalla tavalla raskaimman osan siitä 
kokonaisuudesta, minkä muistoa me olemme tänään tänne Kuhmoon kokoontuneet ajatte-
lemaan. Me elämme tällä hetkellä vuoden kauneinta aikaa, kesäisiä päiviä, joiden ansiosta 
ja takia usein laulujen ja runojen säkeissä tätä maata maailman kauneimmaksi kutsutaan.  
Tätä samaa vuodenkiertoa elettiin myös seitsemän vuosikymmentä sitten vuonna 1941. 
Omenapuut ja tuomet kukkivat silloinkin, ja juhannus lienee herkistänyt monen ajatukset 
kesän suureen juhlaan. Idylli rikkoutui kuitenkin, syvimmistä toiveista huolimatta, pahim-
malla mahdollisella tavalla. Kuten hyvin kaikki tiesivät, talvisodan päättymisestä oli kulunut 
vain hetki. Runsas vuosi hataraa rauhaa mahtuu sen ja kesäkuussa alkaneen jatkosodan 
välille silloin seitsemän vuosikymmentä sitten.  Rauhaa, jonka molemmat osapuolet tiesi-
vät väliaikaiseksi, ja joka sisälsi ankaraa painostusta maatamme ja sen asukkaita kohtaan.  
 
Eräs suuresti kunnioittamani, tälle maalle kaikkensa antaneeseen sukupolveen kuuluva 
veteraani on koskettavilla, jopa sykähdyttävillä pukenut sanoiksi sotavuosina syntyneen ja 
nimenomaan suomalaisille tyypillisen mielenmaiseman: 
 
”Suomalaisen perinne on ankara luku. Se on sukupolvien yli ulottuva itsepintainen rivi, rivi 
meitä, suomalaisia. Vuosisatojen ajan ihmiskohtaloiden rivi seisoen ankarissa olosuhteissa 
on ylläpitänyt ja varjellut suomalaisen olemassaolon rajaa.  
 
Monta kertaa rivin on ylivoima lyönyt maahan, mutta kuten rajusään lyömä vilja, lyöty on 
jälleen noussut. Meidän on ollut opittava seisomaan, seisomaan rivissä.  
 
Rivi on voimaa. Rivi on yhteys, veljeys. Harventuneenakin nämä kaikki. Se on ankaran 
käskyn toteuttajan rivi. On ollut riipaiseva kokemus seisoa siinä”. 
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Kunnioitetut veteraanit 
 
Veteraanisukupolvemme antoi raskaina sotavuosina vakuuttavan näytön itseensä ja 
asiansa oikeutukseen uskovan pienen kansan voimasta. Torjuntavoiton ansiosta kyettiin 
maamme itsenäisyys turvaamaan.  Vakaumuksenne, keskinäinen toveruutenne, yhteen-
kuuluvuuden tunteenne, vastuuntuntonne sisäistäminen ja niiden myötä maanpuolustus-
tahtonne omaksuminen olivat niitä perustekijöitä, jotka kannustivat Teitä pelastamaan 
maamme itsenäisyyden. Siitä maksettiin – kuten mainitsin - kallis hinta. Kunnian kentille jäi 
93.000 aseveljeänne ja 200.000 haavoittui. Sodan jälkeen joka 16. mies oli sotainvalidi ja 
joka 17. nainen sotaleski.  Joka 25. lapsi oli sotaorpo.  Joka 9:s oli tuolloin kotinsa menet-
tänyt evakko.  Siinä lähtöasetelmat rauhan vuosiin.  
 
Presidentti Urho Kekkonen lausui sotiemme päätyttyä, silloin vielä ministerinä, "että suku-
polvi voi kuolla, mutta, jos se kuollessaan säilyttää kunniansa, on jälkeen tulevilla sisäistä 
voimaa, varmuutta ja uskoa kansallisen elämän jälleensyntymiseen.  
 
Veteraanisukupolvella riitti sotien jälkeen voimia korjata sodan vaurioita, maksaa sotakor-
vauksia ja rakentaa vaurasta yhteiskuntaa tuleville sukupolville. Nimenomaan maamme 
jälleenrakennuksessa veteraanipolven osuus oli ratkaiseva. Sodan sulatusahjossa, kor-
suissa ja taisteluhaudoissa syntyi yli poliittisten näkemyserojen kestävää aseveljeyttä ja 
luottamusta. Raision Hintsalla kasvanut kenraalimajuri Antero Svensson on kuvannut Jo-
ensuun radiossa 3.12.1944 pitämässään puheessa osuvasti sodassa syntyneen yhteen-
kuuluvuuden ja yhteishengen merkitystä. Hän totesi puheessaan, "että, tämä sodan tove-
rihenki, aseveljeyden henki ei tunne mitään sovinnaisia rajoja, ei siedä puolitotuuksia. So-
dassa ei kysytty, mikä on asemasi yhteiskunnassa. Kysyttiin vain oletko kunnon taistelija ja 
rehellinen toveri, minkälainen olet mies. Kaikki yhteiskunnalliset raja-aidat kaatuivat kun-
non miesten kädenlyönnin tieltä. Oikean aseveljeyden edessä ne hävisivät olemattomiin, 
kuin unikuvat. Se sosiaalinen mielenlaatu, joka syntyi niissä kovissa koettelemuksissa le-
pää niin lujalla pohjalla, että uskon sen kestävän myös rauhanajan vaikeuksissa".     
 
Se kestikin ja auttoi myöhemmin yhteisten asioiden hoitamista paikallistasolta valtakun-
nanpolitiikkaan asti.  Veteraanipolvesta muodostui poliittiseen elämäämme tasapainottava 
voima, joka vaimensi valtiolaivamme keikuntaa 1940- ja 1950- lukujen myrskyissä. Ja tuon 
saman sukupolven miehet sekä naiset saavuttivat uudelleen torjuntavoiton 1970-luvun 
ankarassa poliittisessa painostuksessa.  Asevelihenki auttoi edelleen. 
 
Arvoisat kuulijat 
 
Veteraanisukupolven taistelun perustana olivat yleinen asevelvollisuus ja yhteinen tahtoti-
la. Mutta miten on tuon kuuluisan asevelihengen laita tänään? Onko meillä yhä olemassa 
yhteinen tahtotila tämän maamme puolustamisesta puhuttaessa? Reserviläisliiton kuluvan 
vuoden teemana on ”Yleinen asevelvollisuus – maanpuolustuksemme perusta”. Se mer-
kitsee sitä, että me haluamme olla liittona mukana puolustamassa asevelvollisuuden kes-
keistä asemaa puolustusjärjestelmässämme. Teemavalintamme taustalla on yksiselittei-
sesti yleiseurooppalainen kehitys, jonka on jo pidempään pelätty vaikuttavan myös suoma-
laiseen mielipideilmastoon. Yleinen asevelvollisuus kun on alkaa olla jo harvinaista herk-
kua läntisen Euroopan maissa. 
  
Aktiivireserviläisten usko yleiseen asevelvollisuuteen on yhä korkealla. Tämä tuli esiin Re-
serviläinen-lehden viime talvena toteutetussa vaalikyselyssä, jossa RES:n ja RUL:n jäse-
nistä 85 prosenttia piti yleistä asevelvollisuutta parhaana perustana maamme puolustuk-
selle. Tulos oli molempien liittojen osalta käytännössä sama.  
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Muiden suomalaisten usko yleiseen asevelvollisuuteen näyttää tutkimusten valossa kui-
tenkin alkaneen horjua. Tämä näkyi selvästi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan 
uudessa tutkimuksessa. Siihen osallistuneista vain hieman yli puolet katsoi, että ny-
kymuotoinen yleinen asevelvollisuus tulisi säilyttää jatkossakin. Vielä muutama vuosi sitten 
näin vastanneita oli 73 prosenttia. Vielä voimakkaammin kannatus on vähentynyt nuorten 
keskuudessa. Alle 25-vuotiaista vastaajista yleistä asevelvollisuutta kannatti vain 41 pro-
senttia. Lähes kolmannes nuorista eli 27 % tekisi asepalveluksesta vapaaehtoisen, 20 
prosenttia uskoo valikoivaan asevelvollisuuteen ja kymmenen prosenttia siirtyisi jo ammat-
tiarmeijaan. Olen erityisen huolestunut nuorten, tulevien maanpuolustajien asenteen kehi-
tyksestä tässä asiassa. 
 
Me aktiivireserviläiset tiedämme myös, että itsenäisen ja koko valtakunnan alueen katta-
van puolustuksen ylläpitäminen on käytännössä mahdotonta ilman laajamittaista yleistä 
asevelvollisuutta ja laajaa koulutettua reserviä. Osittain samaan johtopäätökseen tuli viime 
vuonna ns. Siilasmaan työryhmä, joka oli asetettu selvittämään yleisen asevelvollisuuden 
tulevaisuutta. Sain itse olla mukana tuota työryhmää tukeneen neuvottelukunnan jäsene-
nä. Keskustelussa yleisen asevelvollisuuden turvaamisesta käännettiin mielestäni se mitä 
käännettävissä oli eli haluan sanoa, että lopputulos ei ollut ennakolta tilattu saatikka määri-
telty. Jos jotain jäi kaipaamaan, se oli asevelvollisuuden mieltäminen paljon pidemmäksi 
kuin vain varusmiespalveluksen ajaksi. Mutta pohja tulevaisuuden suunnittelulle siis tältä 
osin on olemassa. 
 
Hyvät kuulijat 
 
Vaikeat ja pitkään jatkuneet hallitusneuvottelut on vihdoin saatu päätökseen ja maahan on 
saatu kuuden puolueen enemmistöhallitus. Ollaan hallituksen kokoonpanosta maanpuo-
lustuksen kannalta sitten mitä mieltä tahansa, ovat valtioneuvoston turvallisuus- ja puolus-
tuspolitiikan linjaukset mielestäni kuitenkin oikeansuuntaisia. Tuoreen hallitusohjelman 
mukaan Suomen tulee jatkossakin huolehtia omasta uskottavasta puolustuksesta ja osal-
listua kehittyvään eurooppalaiseen turvallisuus- ja puolustusyhteistyöhön sekä kansainvä-
liseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Lähtökohdaksi asetetaan aiempaan tapaan se, että 
koko maata puolustetaan ja puolustusjärjestelmän perustana säilyy yleinen asevelvolli-
suus. Pohjoismaista sekä EU:n sisällä tapahtuvaa puolustusyhteistyötä tulee ohjelman 
mukaan kehittää. Sen sijaan mahdolliseen NATO-jäsenyyteen suhtaudutaan nyt aiempaa 
kielteisemmin. Hallitusohjelmassa todetaan yksiselitteisesti, että tällä vaalikaudella 
NATO:on ei liitytä eikä liittymistä edes valmistella.  
 
Myös paljon julkisessa keskustelussa esillä ollut puolustusvoimauudistus on nyt kirjattu 
hallitusohjelmaan. Sen sisältö määritellään jo vaalikauden alussa laadittavalla erityisellä 
selonteolla. Uudistuksen tavoitteena on Suomen puolustuskyvystä huolehtiminen ja pysy-
vien kustannussäästöjen aikaansaaminen. Osana uudistusta on yleisen asevelvollisuuden 
kehittäminen sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen roolin tarkastelu ja mahdollinen uu-
delleenmäärittely.  
 
Puolustusvoimien osaksi määriteltyä säästökuuria aletaan toteuttaa saman tien ja säästö-
tavoitteeksi on asetettu vaalikauden aikana 200 miljoonaa euroa eli noin kahdeksan pro-
senttia nykyisestä puolustusbudjetista. Hallitusohjelman mukaan säästöjä tulee tehdä mm. 
materiaalihankinnoista. Tämä kirpaisee erityisesti alueellisia joukkoja, joiden piti olla kehit-
tämisen ja hankintojen painopistealueena vuosina 2012-2016.  
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Asetettu säästötavoite on sen verran kova, että ihan pienillä toimenpiteillä sitä ei saada 
kasaan. Asiasta on käyty toistaiseksi yllättävän vähän keskustelua. Lähinnä on vaihdettu 
mielipiteitä Siilasmaan työryhmän raportin julkistamisen yhteydessä esillä olleesta ajatuk-
sesta neljän kuukauden varusmiespalveluksesta, jonka säästövaikutukseksi työryhmä tuol-
loin arvioi 57 miljoonaa euroa.  
 
Palvelun lyhennys koskisi miehistötehtävissä palvelevia asevelvollisia, joiden palvelusaika 
on nyt kuusi kuukautta. Siilasmaan työryhmän mukaan palveluksen lyhentäminen vaatisi 
kertausharjoituskoulutuksen merkittävää lisäämistä, koska neljässä kuukaudessa kyetään 
kouluttamaan käytännössä vain taistelijan perustaidot. Niinpä joukkokokoonpanossa toi-
mimista koskevat taidot pitäisi opettaa palveluksen jälkeen kertausharjoituksissa, joiden 
määrää pitäisi uudistuksen yhteydessä selvästi lisätä. 
 
Lyhyempi palvelusaika ja joukkokoulutuksen antaminen myöhemmin on ehkä paperilla 
toimiva malli mutta käytännössä asia on toisin. Kokemuksesta nimittäin tiedämme, että 
puolustusvoimat säästää pakkotilanteessa aina ensin kertausharjoituksista. Niinpä jo muu-
taman vuoden päästä olisimme tilanteessa, jossa meillä olisi suuri joukko neljän kuukau-
den koulutuksen saaneita reserviläisiä, joiden jatkokoulutuksesta ei olisi kattavasti huoleh-
dittu. 
 
Mikäli valmiutta pitäisi kohottaa ja merkittäviä määriä sodan ajan joukkoja kutsua tässä 
yhteydessä palvelukseen, eivät kaikki kootut yksiköt olisi operaatiokelpoisia ennen kuin 
niiden miehistöosat olisi jatkokoulututettu. Tähän kuluvan ajan johdosta päätös valmiuden 
kohottamisesta pitäisi tehdä merkittävästi aikaisemmin kuin nyt.  Valmiuden kohottaminen 
on kuitenkin niin iso ja kauaskantoinen asia, että päätös siitä tehdään todennäköisesti niin 
myöhään kuin mahdollista. 
 
Mikäli lähialueillamme syntyisi nopeasti etenevä kriisi, meidät saatettaisiin yllättää ns. hou-
sut kintuissa. Hätäisesti kokoon kutsutut sodan ajan joukkomme kuin eivät olisi heti taiste-
lukelpoisia. Niinpä vajaan 60 miljoonan euron säästöillä saattaa olla meille hyvinkin kohta-
lokkaat seuraukset. Puolustusbudjettiimme kohdistuvat säästöt kannattaakin ehdottomasti 
tehdä jostain muualta kuin varusmiespalveluksesta. 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvä juhlaväki 
 
Täällä Kuhmossa vaalitaan hienolla tavalla viime sotiemme ja varsinkin Talvisodan perin-
nettä ja henkeä. Siitä on osoituksena jälleen ehostettu ja uudistettu Talvisotamuseo. Täällä 
on myös joitakin maamme nykyisten rajojen sisäpuolella olevia viime sotiemme taistelu-
paikkoja kertomassa omaa hiljaista sanomaansa meille sotaa kokemattomille kansakun-
tamme raskaimmista mutta samalla myös kunniakkaimmista vuosista. Haluan lausua Re-
serviläisliiton lämpimän kiitoksen Teille kaikille – ketään erittelemättä – jotka olette ja yllä-
pidätte tätä kokonaisuutta. Toiveeni on, että myös keräätte runsaan joukon kävijöitä tutus-
tumaan tähän ainutlaatuiseen museoon. Sillä tavoin työllenne saadaan paras kiitos. 
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Arvoisat kuulijat, 
 
Talvisodasta alueellisesti raajarikkona, mutta henkisesti yhä pää pystyssä selvinneen 
Suomen kohdalle jatkosodan vuodet toivat mukanaan mittaamattoman määrän lisää sekä 
aineellista että henkistä kärsimystä.  Kirkkomaillemme nousseet valkoisten ristien tai gra-
nittilaattojen rivistöt kertoivat tästä silloin ja kertovat yhä konkreettista sanomaansa.  Va-
pauden hinta oli kova. Useimmat teistä – veteraanit – menetitte läheisiänne ja ystäviänne.  
Kaikki te menetitte elämänne parhaimmat vuodet, nuoruutenne.  Mutta jatkosodan suures-
sa draamassa Te näyttelitte sellaisessa roolissa, jolla lunastettiin vain kaksi vuosikymmen-
tä aikaisemmin taistellen saavutettu Itsenäisyys.  Te teitte omaamallanne vankkumatto-
malla puolustustahdolla, tinkimättömällä velvollisuudentunnolla ja horjumattomalla tulevai-
suudenuskolla lopullisesti muulle maailmalle selväksi sen, että Suomi on Itsenäinen kan-
sakunta kansakuntien joukossa.  Meidän tämän päivän vastuunkantajien tulee vaalia pe-
rintöänne tänään ja myös sitten, kun viimeinenkin iltahuuto on kuulunut.  Meidän tulee pi-
tää huolta siitä, että polut kansakuntamme pyhimmille paikoille – sotiemme sankarihaudoil-
le ja muistomerkeille eivät koskaan ruohotu.  Ja tänäänkin meidän tulee lausua Teille kiitos 
– kiitos Itsenäisestä Isänmaasta. 
 
Hyvät juhlaväki 
 
Aloitin tämän puheeni runon sanoin ja samoin sen haluan myös päättää. Kaarinan Littoi-
sissa asuvan Sakari Sailolan kokoelmassa ”Kunnaita kulkien” ovat runon ”Heitä kulkee 
vielä keskuudessamme” alussa seuraavat sanat: 
 
”He eivät maallemme sotaa halunneet, vaan rauhassa tehdä työtä. Toiveet tästä oli rauen-
neet onni ei aina myötä. Kädet auran sarvista irrottaen taakseen jättäen verstaan tutun. 
vuosiksi maataan puolustaen päällensä pukivat harmaan nutun.” 
 
Veteraanien rivit harvenevat.  Yhä useampi Teistä, joitten työn tuloksista me tänään nau-
timme, poistuu viimeiseen iltahuutoon.  Sen jälkeen jää vain suuren suomalaisen sukupol-
ven mittaamattoman arvokas perinne.  Kun puhutaan veteraaniperinteen siirtämisestä yhä 
uusille sukupolville, on siinä meillä reserviläisillä edessään suuri rooli. Mutta yhtälailla suuri 
rooli on myös Jyrkänkosken kaltaisilla museoilla. Säilyköön puheeni sisältämien ajatusten 
myötä jatkossakin sotiemme muisto, museoiden kertomat tarinat ja veteraanien hyväksi 
tehtävä työ meillä sydämissämme kertoen siitä, mitä sotaa kokemattomat sukupolvet eivät 
voi ymmärtää, mutta ehkä tämän omaksumalla ymmärtävät tärkeimmän.  Kertokaa lasten 
lapsille lauluin, himmetä ei muistot koskaan saa.  
 


