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Kunnioitetut sotiemme veteraanit, herra eversti, arvoisat lappilaiset 
maanpuolustajat, hyvät naiset ja miehet 
 
Haluan puheeni aluksi ja tunnelman virittämiseksi siteerata suuresti kunnioittamani ja tälle 
maalle kaikkensa antaneesta sukupolvesta olevan veteraanin koskettavia, jopa 
sykähdyttäviä sanoja:  
 
” 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”. 
 
Minunkin edustamani eräs sodanjälkeinen sukupolvi, joka rauhan vallitessa on saanut 
kasvaa ja varttua suomalaiseksi, osoittaa erityisen kunnioituksen ja syvän kiitollisuuden 
tammenlehväsukupolven uhrautuvalle työlle itsenäisyytemme ja isänmaamme hyväksi. 
Historialliset kokemukset osoittavat, miten vähän tiedämme tulevaisuudesta. Vain siitä me 
voimme olla varmoja, että tapahtuu jotakin sellaista, jota kukaan ei ole ennalta odottanut.  
 
Itsenäinen hyvä isänmaa ei ole itsestäänselvyys, vaan koskettavan vaiherikkaan 
kehityksen tulos. Valtiollinen itsenäisyytemme ei ole tullut lahjana. Sen saavuttamisen ja 
turvaamisen takana on sukupolvien työ ja hyvin vaikeita aikoja ja paljon uskoa parempaan 
tulevaisuuteen. 
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Arvoisat kuulijat, 
 
Reserviläisliiton sääntömääräinen syyskokous hyväksyi pari viikkoa sitten 
toimintasuunnitelman vuodelle 2012, jossa vuoden tärkeimmäksi edunvalvonnan 
tavoitteeksi asetettiin käynnissä olevaan puolustusvoimauudistukseen vaikuttaminen. 
Pyrimme liiton edunvalvonnalla vaikuttamaan ensisijaisesti siihen, että uudistuksen 
yhteydessä yleinen asevelvollisuus säilyy, koko maan puolustuksen periaatetta 
ylläpidetään ja, että meillä on jatkossakin nykyiseen puolustusdoktriinimme toteuttamisen 
mahdollistavat riittävän suuret sodan ajan joukot. 
 
Vaikka puolustusvoimauudistuksesta on puhuttu jo pitkään, ovat siihen liittyvät uutiset 
vasta viime aikoina alkaneet olla vapaaehtoisen maanpuolustuksen katsantokannasta 
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.  
 
Myös erilaisia huhuja on liikkeellä paljon.  Aivan viime päivinä kättä on väännetty muun 
muassa varuskuntien, varikoiden ja muiden puolustusvoimien toimipisteiden lukumääristä. 
Vaikka reserviläistoiminta ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö usein tukeutuvat lähimpään 
varuskuntaan on muistettava, että maata ei varuskunnista käsin puolusteta.  
 
Mielestäni kattavalla varuskuntaverkostolla on suurempi merkitys yleisen 
asevelvollisuuden kannalta. Käytännössä lienee nimittäin niin, että mitä pidemmäksi 
palvelusmatkat muodostuvat, sitä suurempi osa ikäluokasta ainakin miettinee keinoja 
saadakseen vapautuksen asepalveluksesta tavalla taikka toisella.  
 
Mikäli varuskuntaverkostoa supistetaan merkittävästi, palvelusta välttelevien määrät 
varmasti uskoni mukaan tulevat kasvamaan. Tästä seuraava kehitys syö pikkuhiljaa 
pohjaa koko nykyiseltä puolustusjärjestelmältämme, joka, kuten jo mainitsin, perustuu 
yleiseen asevelvollisuuteen, ja alueellisen puolustuksen periaatteeseen. Toivon, että tämä 
syy- ja seuraussuhde tiedostettaisiin varuskuntien tulevaisuutta pohdittaessa. 
 
Viimeaikaisten lehtitietojen mukaan suljettavat varuskunnat ja muut toimipisteet päätetään 
lähiviikkoina. Lakkautuslistan tekeminen ei ole tehtävänä niitä helpoimpia, sillä edellä 
mainittujen seikkojen lisäksi on huomioitava kunkin varuskunnan ja toimipisteen 
alueellinen merkitys. Monilla paikkakunnilla varuskunta on suuri työllistäjä, jonka varassa 
saattaa pitkälti olla koko alueen elinkelpoisuus. Lakkauttamispäätöksiä tehtäessä tulisikin 
muistaa huomioida myös nämä asiat. 
 
Yhtä vaikeaa on varmasti linjata myös se, mistä muista asioista säästetään. Näitä erilaisia 
säästösuunnitelmia on käsitelty tiedotusvälineissä paljon. On puhuttu mm. varusmiesten 
maastoharjoitusten ja reserviläisten kertausharjoitusten vähentämisestä sekä Ilmavoimien 
ja laivaston toiminnan supistamisesta. 
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Reserviläisliitto suhtautuu nihkeästi puolustusvoimien operatiivisen toiminnan 
vähentämiseen, koska se mielestämme laskee puolustusvalmiuttamme. Mitä vähemmän 
harjoitellaan, sitä alhaisempi on puolustusvalmiutemme. Harjoituksissa valutettu hiki 
säästää verta kuten eräs tunnettu ja tunnustettu sotilasjohtaja aikanaan asian hyvin tiivisti. 
Kaikista sodankuvan muutoksista huolimatta asia lienee totta myös tänään ja 
tulevaisuudessa.  
 
Erityisen vaikeaa meidän on ollut ymmärtää kertausharjoitusten rajuja 
vähentämissuunnitelmia. Muutama viikko sitten anoimme asiasta kannanoton, jossa 
muistutimme säännöllisen ja määrällisesti riittävän kertausharjoituskoulutuksen 
tärkeydestä puolustusjärjestelmämme toimivuuden ja uskottavuuden kannalta. Kerroimme, 
että mikäli kertausharjoituskoulutusta vähennetään merkittävästi, heikentää tämä sodan 
ajan joukkojemme toimintakykyä.  
 
Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on tällä hetkellä vielä 350.000 henkilöä. Koska 
näistä joukoista yli 95 prosenttia koostuu reserviläisistä, on kertausharjoituskoulutuksen 
vähentämisellä suora vaikutus puolustusvalmiuteemme. Kuluvana vuonna 
kertausharjoituksiin osallistuu noin 25.000 reserviläistä. Jotta ajateltu viiden vuoden 
kertausharjoituskierto toteutuisi, todellinen koulutustarve olisi nykyjoukoilla 70 000 
reserviläistä vuodessa. Nykyisellä koulutustahdilla väliä kertyy 14 vuotta mikä on aivan 
liian pitkä aika.  
 
Nämä luvut siis nykyisen reservin määrän ollessa kyseessä. Kertausharjoituksista 
leikkaaminen ei mielestämme ole perusteltua senkään johdosta, että niihin käytetään 
vuositasolla vain parikymmentä miljoonaa euroa. Tämä kustannus on vain murto-osa yli 
2,8 miljardin euron suuruisesta puolustusbudjetistamme. Summa on myös pienempi kuin 
se raha, jonka ensi vuonna käytämme esimerkiksi Libanonin rauhanturvaoperaatioon, 
josta eduskunta teki päätöksen viime viikolla. 
 
Kansainvälinen kriisinhallinta, puolustusvoimien tehtävistä kolmannella sijalla oleva, tuntuu 
muutoinkin olevan päättäjiemme suosiossa. Ensi vuoden talousarviossa esitetään 
sotilaalliseen kriisihallintaan käytettäväksi 128 miljoonaa euroa, josta puolustusministeriön 
hallinnonalan budjettiin sisältyy 63 miljoonaan euroa ja ulkoministeriön budjettiin 49 
miljoonaa euroa. Lisäksi siviilikriisinhallintaan esitetään käytettäväksi runsaat 16 miljoonaa 
euroa.  
 
Samaan aikaan molemmat ministeriöt tuskailevat menoleikkausten kanssa. 
Puolustusministeriössä mietitään mitkä varuskunnat lakkautetaan ja ulkoministeriössä 
tehdään listoja lakkautettavista ulkomaanedustustoista.  En halua arvostella, mutta 
reserviläisenä kysyn, kuten monet muutkin ovat viime aikoina tehneet, onko yhtälössä 
Suomen puolustusta ajatellen järkeä.  
 
Miksi osallistumme käytännössä lainarahalla peräti yhdeksään kansainväliseen 
kriisinhallintaoperaatioon? Tehdäänkö tässä nyt ulkopolitiikkaa tulevien sukupolvien 
rahoilla? Onko YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvan jäsenen kaksivuotinen paikka 
maallemme todellakin niin tärkeä, että sitä pitää velkarahalla tavoitella?  
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Nämä ovat hankalia kysymyksiä, joihin on vaikea saada selkeitä vastauksia. Vastausta 
vailla on myös Reserviläisliiton ilmaan heittämä kysymys siitä, miten näin vahva panostus 
kansainväliseen kriisinhallintaan sopii yhteen puolustusvoimille määrättyjen tehtävien 
kanssa. Myös ensi vuoden valtion talousarvioon kirjatut tehtävät ovat kotimaan puolustus, 
virka-apu muille viranomaisille sekä kansainväliset tehtävät. Viimeiseen 
puolustuspoliittiseen selontekoon kirjattuna nuo tehtävät ovat samassa 
tärkeysjärjestyksessä. 
 
Reserviläisliitto totesi marraskuun alun eduskuntakuulemisessa, että valtioneuvoston 
budjettiesitys ensi vuodelle ei ole tämän tärkeysjärjestyksen mukainen. Kerroimme 
kansanedustajille, että Reserviläisliiton mielestä puolustusbudjetin lähtökohtana tulisi pitää 
puolustusvoimille määrättyjä tehtäviä ja niiden tärkeysjärjestystä. Esitimme lisäksi, että 
eduskunta määrittelisi järjestettävien kertausharjoitusten määrän ja korvamerkitsisi tähän 
tarkoitetut rahat omaksi kohdakseen budjettikirjaan. Vasta tämä menettely takaisi sen, että 
kertausharjoituksia järjestettäisiin varmasti myös ensi vuonna. 
 
Tietäen koko tähän prosessiin sisältyvät vaikeudet, ja korostaen sitä, että tehtäväni ei ole 
arvostella puolustusministeriön ja puolustusvoimien sekä muiden hallinnonalojen 
ratkaisuja, sekä tietäen, että meillä on olemassa sitovia kansainvälisiä sopimuksia, totean 
kuitenkin, että näitä ratkaisuja tehdessämme meidän pitäisi kysyä mielestäni itseltämme, 
kummasta on enemmän hyötyä maanpuolustukselle.  
 
Siitä, että suomalaisia partioi ensi vuonna mm. Afganistanissa ja Libanonissa vai, että jopa 
viidennes reserviläisistämme osallistuisi kertausharjoituksiin. Itse olisin kallistumassa 
jälkimmäisen vaihtoehdon kannalle, ja toivon, ja uskon, että nyt jos koskaan, tässä asiassa 
olisi arvokeskustelun paikka. 
 
Kunnioitetut veteraanit, hyvät kuulijat 
 
Veteraanisukupolvemme, jonka keski-ikä on jo ylittänyt 88 vuotta, tarttui velvollisuuden 
kutsumana aseisiin isänmaan puolustamiseksi, kun käsky kävi. Heillä ei ollut vaihtoehtoa. 
Kutsu aseisiin velvoitti. Turkulainen Yrjö Jylhä on runossaan ” Rynnäkön jälkeen” kuvannut 
tuon velvollisuuden tunnosta kumpuavan voima: 
 
”Et tehnyt, mitä tahdoit, vaan minkä määräksi sait, niin vähän itse mahdoit, suo johti 
julmat lait” 
 
Kaikki veteraanit uhrasivat ainakin nuoruutensa, osa terveytensä ja osa henkensäkin 
yhteisten suomalaisten arvojemme puolustamiseksi. Sotatoimista palaavia odotti oman 
elämän ja tulevaisuuden rakentaminen, opiskelun aloittaminen tai jatkaminen, kotityöt, 
lasten, vanhusten sekä monen naisen kohdalla veteraanin tai sotainvalidin huolto ja hoiva.  
Usean mukana olleen naisen, siis nimenomaan naisen, kertomana vaikeinta oli se, ettei 
sodasta palaavia arvostettu. Onnistumisista tai epäonnistumisista ei saanut puhua. 
 
Sotien jälkeinen sukupolvi poikkesi suuresti sotaa edeltäneestä väestöstä. Joka 
kuudestoista mies oli sotainvalidi, joka seitsemästoista nainen oli sotaleski, joka 
kahdeskymmenesviides lapsi oli sotaorpo ja joka yhdeksäs kansalainen oli siirtoväkeä. 
Tuhannet työt toivat uutta ajateltavaa, työ-paikkoja syntyi, ammattitaito kehittyi, avioliittoja 
solmittiin ja syntyvyys kasvoi. 
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Veteraanisukupolvemme ankaran taistelun ansiosta me suomalaiset voimme nyt nostaa 
siniristilippumme salkoon juhlapäivinä kuten huomenna ja aina pystypäin. Uhrauksenne 
eivät olleet turhia, sillä me säilytimme yhteiskuntajärjestyksemme ja elämänmuotomme 
emmekä menettäneet itsekunnioitustamme. 
 
Eräs tärkeimmistä tehtävistämme on nyt ja jatkossa veteraanien perinnön välittäminen 
uusille sukupolville. Kyse ei ole vain sotatapahtumien ja henkilökohtaisten kertomusten 
tallentamista. Kyse on kokonaisen sukupolven arvojen ja yhteisen kokemuksen siirtämistä 
nuoremmille sukupolville, jotka ovat, kuten hyvin tiedämme, kärkkäitä haastamaan 
esikuvat ja auktoriteetit.  
 
Veteraanien uhrausten ja urotekojen vähättely oli muotia heti sotien jälkeisenä aikana. Nyt 
kun aika on kypsynyt siihen arvostukseen, joka olisi ollut paikallaan jo vuosikymmenet 
sitten, eivät valitettavasti kaikki isämme ja äitimme eivät enää ole kuulemassa näitä 
myöhäisiä anteeksipyyntöjä ja veteraanien kohottamista kunniakansalaisiksi.  
 
Vastatkaamme me reserviläiset veteraanien työn jatkajina omalta osaltamme tämän 
perinnön viestittämisestä eteenpäin. Tämänvuotisen kansallisen veteraanipäivän teema 
sopii hyvin toistettavaksi näin itsenäisyyspäivämme aaton illassa. Viesti kulkee – 
vetovastuu vaihtuu. Veteraanisukupolven viesti on ajaton, me olemme sen vetovastuusta 
nyt vastuussa. 
 
Hyvä juhlaväki 
 
Itsenäinen, vapaa ja hyvä isänmaamme täyttä huomenna 94 - vuotta. Meillä nuoremmilla 
on syytä syvään ja kunnioittavaan kiitokseen heitä kohtaan, joiden ansiosta voimme jälleen 
tasavaltamme juhlapäivää viettää. Pertti Mäenpään sanoittamassa laulussa ”Kuudes 
joulukuuta” ovat seuraavat sanat: 
 
Eivät koskaan mene umpeen sielun haavat, 
emme niitä pysty teille korvaamaan. 
Aivan liian harvat teistä nähdä saavat, 
kun me itsenäisyyttämme juhlitaan. 
Vielä vapaa on ja itsenäinen maamme, 
se on sitä vuoksi suuren urheuden. 
Nöyrin mielin Suomen lippuun katsokaamme, 
kiitos teidän, se on sinivalkoinen. 
 
Toivotan meille kaikille mitä parhainta Itsenäisyyspäivää. 


