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Puheenjohtajan Markku Pakkasen päätöspuhe Reserviläisliiton valtakunnallisessa 
maanpuolustusjuhlassa 20.11.2011, Oulun Radisson Blue hotelli 
 
 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat jäsenet, hyvä juhlaväki 

 

Liittomme sääntömääräinen syyskokous hyväksyi eilen toimintasuunnitelman, jossa ensi 

vuoden tärkeimmäksi edunvalvonnan tavoitteeksi asetettiin vaikuttaminen 

puolustusvoimauudistukseen. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että uudistuksen yhteydessä 

yleinen asevelvollisuus säilyy, koko maan puolustuksen periaatetta ylläpidetään ja, että 

meillä on myös jatkossa riittävän suuret sodan ajan joukot. 

 

Vaikka puolustusvoimauudistus on ollut esillä jo pitkään, ovat siihen liittyvät uutiset vasta 

viime aikoina alkaneet olla todella huolestuttavia. Rajut puolustusbudjetin leikkaukset ovat 

ainakin lehtitietojen perusteella muuttamassa uudistuksen luonteen hallitusta 

rakennemuutoksesta rajuksi karsintaohjelmaksi, joka leikkaa ensi vaiheessa 

puolustusvoimien operatiivista toimintaa ja sen jälkeen supistaa merkittävästi 

puolustusvoimien organisaatiota ja ehkä myös sodan ajan vahvuutta.  

 

Erilaisia huhuja on liikkeellä paljon.  Viime aikoina kättä on väännetty mm. 

kertausharjoituksista. Pari viikkoa sitten liitto antoi asiasta tiedotteen, jossa muistutettiin 

säännöllisen ja määrällisesti riittävän kertausharjoituskoulutuksen olevan tärkeää 

puolustusjärjestelmämme toimivuuden ja uskottavuuden kannalta. Totesimme, että mikäli 

kertausharjoituskoulutusta vähennetään esitetyllä tavalla, heikentää tämä sodan ajan 

joukkojemme toimintakykyä.  

 

Ilmaan on heitetty jopa ajatus siitä, että kertausharjoitukset lakkautettaisiin kokonaan 

seuraavan neljän vuoden ajaksi. Voi vain arvailla, miten tämä vaikuttaisi 

maanpuolustustahtoon, varusmiespalveluksen mielekkyyteen ja reservin sotilaallisten 

taitojen ylläpitämiseen ajatellen vaikkapa kansainvälisiä kriisinhallintaoperaatioita, joissa 

riittävän sotilaallisen osaamisen merkitys on aiempaa selvästi suuremmassa roolissa. 
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Tällaiset suunnitelmat kertovat mielestäni siitä, että nykyisen puolustusjärjestelmämme 

toimintaperusteita ei joko ymmärretä tai sitten itse järjestelmä ei enää nauti kaikkien 

päättäjiemme kannatusta. Ensiksi mainitulle joukolle kerrottakoon tässä, että 

kertausharjoituskoulutus on olennainen osa nykyistä puolustusjärjestelmäämme, joka 

pohjautuu yleisen asevelvollisuuden kautta syntyvään suureen reserviin, josta 

muodostetaan valmiutta kohotettaessa muodostettavia sodan ajan joukkoja.  

 

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 350.000 henkilöä. Koska näistä joukoista yli 95 

prosenttia koostuu reserviläisistä, on kertausharjoituskoulutuksen vähentämisellä suora 

vaikutus puolustusvalmiuteemme. Mitä pienempi osa sodan ajan joukoistamme kutsutaan 

vuosittain kertausharjoituksiin, sitä alhaisempi puolustusvalmius Suomella on.  

 

Koko nykyjärjestelmältä putoaa pohja pois, mikäli kertausharjoituksia ei enää järjestetä. 

Tämän tien päässä on luopuminen yleisestä asevelvollisuudesta ja puolustuksemme 

rakentaminen esim. pienen ammattilaisarmeijan sekä liittoutumisen varaan. Tätäkö 

oikeasti haluamme? 

 

Syksyllä minulla oli vuosittaisessa reserviläisten kalottitapaamisessa mahdollisuus tavata 

ruotsalaisia ja norjalaisia upseereita. Kävin ruotsalaisten kanssa keskusteluita muun 

muassa siitä, miten he ovat kokeneet yleisestä asevelvollisuudesta luopumisen ja, miten 

Ruotsissa varaudutaan tuleviin kansainvälisiin operaatioihin. Ruotsalaisten näkemys oli 

selkeä.  

 

Minulle kerrottiin, että vielä muutaman vuoden Ruotsissa on riittävästi hyvin koulutettuja ja 

motivoituneita sotilaita, jotka pärjäävät myös vaativissa kansainvälisissä tehtävissä. 

Tilanne kuitenkin huononee nopeasti, koska yleisestä asevelvollisuudesta luopumisen 

johdosta reserviin ei enää tule riittävästi osaavaa ja motivoitunutta väkeä. Tälle tielle 

meidän ei kannata lähteä. 

 

Reserviläisliiton ensi vuoden teemaksi määriteltiin eilen ”Reservi – maanpuolustuksemme 

perusta”. Tällä teemalla kerromme siitä, että reserviläiset ovat tärkein osa 

puolustustamme. Meidän pitää kaikissa mahdollisissa yhteyksissä korostaa siitä, että 

itsenäisyytemme on viime kädessä kiinni reserviläistemme maanpuolustustahdosta, 

osaamisesta sekä siitä, että meillä on antaa reserviläisille riittävät varusteet maamme 

puolustamiseksi. Panostetaan siis jatkossakin reserviin. 
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Arvoisa juhlaväki, 

 

Tämä Reserviläisliiton vuosikokoustapahtuma on edennyt loppumetreilleen. Onkin aika 

kiittää paikallisia kokousjärjestelijöitä hienosti sujuneesta liittokokoustapahtumasta. 

Onnistuneista järjestelyistä saamme kiittää Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiriä, sen 

jäsenyhdistyksiä sekä kaikkia muita järjestelyihin osallistuneita henkilöitä ja yhteisöjä sekä 

tietysti Oulun kaupunkia, joka on hienolla tavalla tukenut tapahtumaamme. Kiitos teille 

kaikille.  

 

Tässä yhteydessä haluan kiittää Pohjois-Pohjanmaan piiriämme ja sen yhdistyksiä myös 

ansiokkaasta työstä maanpuolustuksen hyväksi. Tämän työn tuloksellisuudesta kertoo 

hyvin se, että reserviläisyhdistysten jäsenmäärät ovat alueella liki kaksinkertaistuneet 

1990-luvun loppuvuosien jälkeen. Tämä on hatunnoston arvoinen suoritus. Kiitos siitä. 

 

Täällä on hyvin sisäistetty se, että työmme maanpuolustuksen hyväksi on sitä 

tehokkaampaa mitä enemmän jäseniä meillä on. Laaja jäsenistömme sekä mittava 

työmme reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja ampumataitojen hyväksi sekä voimakas 

panostuksemme vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ovat tärkeitä tekijöitä paitsi 

suomalaisten maanpuolustustahdon myös reserviläisten kenttäkelpoisuuden kannalta.  

 

Reserviläisliiton jäsenyhdistyksissä ja piireissä tulee nyt tiedostaa, että lähivuosina 

työmme merkitys vain korostuu kun puolustusvoimat rahapulassaan joutuu supistumaan 

toimintojaan. Reserviläistoiminnalle onkin nyt suurempi tarve ja tilaus kuin aikoihin. Ollaan 

tämän haasteen mittaisia. 

 

Näillä sanoilla totean tämän Oulun syyskokoustapahtuman päättyneeksi. Seuraavan 

kerran olemme koolla Forssassa, jossa järjestetään liiton sääntömääräinen vuosikokous 

21. huhtikuuta. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi Forssaan ja toivotan teille hyvää sekä 

turvallista kotimatkaa. 
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