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     Helsinki, 2.4.2012  

      
 
KYSELYN VAPAAMUOTOINEN PALAUTE 
 
Reserviläisliiton puolustusvoimauudistusta ja puolustusmenojen säästöjä koske-
vassa jäsenkyselyssä oli mahdollisuus antaa myös vapaamuotoista palautetta. Tätä 
mahdollisuutta käytti hyväkseen 1.055 vastaajaa eli 36 prosenttia vastaajista. Seu-
raavassa on poimintoja annetusta palautteesta: 
 
Ei tämä nyt varsinaisesti tähän liity mutta olen ollut 12 vuotta reservissä, aliupseeri, ker-
taakaan ei ole kertauskutsua tullut. Eikä muutenkaan kovinkaan monelle tuntemalleni ole 
kutsuja tullut, koskaan. 
 
Puolustusvoimia on ajettu alas jo vuosikymmeniä, eiköhän ole siis aika katsella muita vaih-
toehtoja, jotaan sveitsin tyylistä että joka torppaan joko annetaan tai edes annetaan mah-
dollisuus hankkia maanpuolustusta tukevia henk. koht. aseita jne. Ylläpitää sitten itsenäi-
sesti ja omaan laskuun vaikka perustaitojaan. 
 
Miinojen kielto on täysin hölmö teko! Samoin toiminta-kunnossa olevan kaluston OMA tu-
hoaminen! Miksi? Kuka vastuussa?? Vrt. Talvisota:"Naapurin ups.kysyi: "Miksi te ammuitte 
niin vähän kun osuitte nii tarkasti? Milläs sitä ampuu, jos ei ole kui kokardi ja vyönsolki? 
Ajetaanko Suomea alas? Eikö Eu/Kreikka riitä? Kuka vastaa? Toivon:Pesidentti! Ja vahva! 
Niinistö apuun!!! 
 
Varusmiesikäluokkien pienenemisen myötä varuskuntia on pakkokin supistaa tai lopettaa. 
Henkilökunnan vähennykset tämän myötä on myöskin järkevässä määrin toteutettava. 
Alueellinen ja uskottava puolustuskyky on kuitenkin säilytettävä. 
 
Puolustusministeri Wallin veti varuskuntien lakkauttamisessa törkeästi kotiinpäin. Alueelli-
nen jako tulisi huomioida kriisinaikaisen toiminnan kannalta. Säästöuudistuksessa, Keski-
suomi keskeisenä alueena tulisi nähdä ilmavoimien lisäksi maavoimien sijoituskohteena. 
 
Idiootteja tuolla päättäjissä on. Poliitikoissa erityisesti, mutta saa puolustusvoimatkin katel-
la peiliin... 
 
Jos on vapaaehtoisia harjotuksiin, tulis sitä vapaaehtoisuutta tukea eikä haitata kuten jo-
kunen vuosi on jo tehty esim maakuntajoukkojen osalla, mutta myös muutenkin. Itse mie-
lellään käyn harjoituksissa vaikka ilman mitään päivärahoja jos pääsen mielekästä harjoi-
tusta suorittamaan ja ampumaan harjoituksen vuoksi vaikka vanhenevia panoksia enem-
mänkin! 
 
Varuskuntalakkautus oli surkea poliittinen näytelmä 
 



Sivu 2 / 172 
 

Joukkojen vahvuutta ja reserviä ei kannata pienentää, sillä kokemukset osoittavat, että 
paikalliset kriisit käydään perinteisillä tavoilla 
 
Suursodassa Suomi on kuitenkin huutolainen, joten pidetään oma tontti hallussa ja puh-
taana. Se edellyttää miehiä, naisia ja perinteistä aseistusta. Ammattiarmeija tuhoaa suo-
malaisten maanpuolustustahdon, siihen ei siis pidä mennä. Yleinen asevelvollisuus on 
ylettävä myös naisiin, kriisiaikana tarvitaan kaikkia. Laatu korvaa määrän vain ihmisainek-
sessa. 
 
Taidetta ja korkeakulttuuria on turha tukea, jos puolustus on sillä tasolla että seuraavaksi 
opetellaan ikonimaalausta ja ripaskaa. 
 
Minkään valtion alueella ei ole sotilaallista tyhjiötä maailmassa. Suomen maanpuolustuk-
sen uskottavuus on kyseenalainen säästöjen jälkeen. Uhkana on sotilaallisen tyhjiön muo-
dostuminen, yleensä joku pyrkii täyttämään tyhjiön. 
 
Kauhava ja Kontionlahti strategisesti tarkeitä paikkoja 
 
Olisi syytä kerrata uhkakuva jota torjumaan varustamme puolustusvoimia (alueellinen kos-
kemattomuus). Suhtaudun kansainväliseen kriisinhallintaan varauksella, etenkin kun polii-
tikoilla ja puolustusvoimien ammattihenkilöstöllä on siinä yhteinen intressi (kansainvälinen 
vaikutusmahdollisuus, käytännön sotatoimet). Kun puolustusvoimien tehtävä on selkeästi 
määritelty, voidaan luottaa puolustusvoimien ammattitaitoon miettiä parhaat ratkaisut. 
 
Jonkin verran asiaa seuranneena tuntuisi siltä että puolustusvoimien hallinto on kasvanut 
tarpeettomasti. Toiseksi, tuntuu että toimintojen ulkoistaminen ei ainakaan vähennä kuluja. 
Käyttökelpoista kalustoa romutetaan, mutta maakuntajoukoilla on varsin heikko kalustoti-
lanne esim. panssaroitua kalustoa ei ole ollenkaan. 
 
Itsenäisen maanpuolustuksen säilyttäminen, sopivan reservin ja koulutuksen ilsääminen 
säilyttää riittävän uskottavuuden Suomen puolustamiseen. Silloin ei tarvita NATOa ja tar-
vetta suunnata puolustusmäärärahoja sotilasliiton vaatimuksiin täysin yhteensopivista ase-
järjestelmistä, jotka eivät ole halpoja. Eivätkä ne tehtävät, joihin suomalaisia mahdollisen 
liittymisen jälkeen lähettäisiin. Monen Suomalaisen nuoren henkilön paras koulu on va-
rusmiespalvelu. Maanpuolustuksen ja isänmaallisuuden mielenkiinnon säilyttäjänä so-
danajan sijoitus, kertausharjoitukset ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö. Varuskuntien 
lakkauttamisesta säästöjen toivossa pitäisi ajatella myös kerrannaisvaikutuksia pidemmän 
päälle. Jos säästetään väärästä päästä niin koko säästöjen suma tulee kalliimmaksi pitkäl-
lä aikavälillä. Paras esimerkki Pohjoiskarjalan lakkauttaminen. "Sotilaat siirretään tuonne 
kun paraati ovet on avoinna" Vai miten se meni..... 
 
Onkohan tämä säästöprojekti mietitty ihan loppuun saakka? Voisin olettaa, että kaikki nä-
mä viimeaikojen ulkoistukset eivät ole, pitkällä tähtäimellä, säästöä aikaansaavia. Esi-
merkkinä tästä on muun muassa kopiointipalvelut ja niiden kustannukset. Ylimpien upsee-
rien tulisi mielestäni muistaa, että varusmiehet ja reserviläiset eivät ole olemassa siksi, että 
upseereilla olisi organisaatio, johon työllistyä. Meidän kaikkien tulisi muistaa, että isän-
maan turvallisuus on tärkeintä. 
 
Sotilaat tekee sotilaiden asioita, politiikot politikoivat! Kestävyyttä ja voimia puolustusvoi-
mien henkilökunnalle! 
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Jostainhan ne säästöt on tehtävä. Jos olisi parempia/ toimivempia toimintamalleja olisivat 
lienee tulleet esille. 
 
Olen jyrkästi vastaan sitä, että suomalaisia nuoria ja kalustoa, molempia parhaasta päästä 
viedään maailmalle kaiken maailman hullujen riitoja ratkomaan. Ensisijaisesti meidän pitää 
huolehtia omasta puolustusvalmiudestamme. Muiden sotaan ei pidä meidän sekaantua. 
Jos nyt olemmekin mukana sellaisessa, niin äkkiä pois. 
 
Virkatehtävieni puolesta minulla on kriisiajan tehtävä. Joskin määrärahojen vähyys näkyy 
myös meidän organisaation ylläpidossa. 
 
Täysin käsittämätöntä poliittista päättömyyttä, jolla vaarannetaan Suomen ja suomalaisten 
turvallisuus ja tulevaisuus! Koko läntinen Suomi on varuskuntavapaata aluetta, ei hyvä! 
 
Paras puolustuksen takeemme on kiväärimies/-nainen. 
 
Tositilanteessa yksikään lentokoneemme ei pääse nousemaan ilmaan, elleivät ne operoi 
jostain ystävällismielisestä maasta (tai liittoumasta). Tämä pätee myös kaikkeen muuhun-
kin kalliiseen erikoiskalustoomme. 
 
-Tositilanteessa erikoiskoulutettu henkilöstömme ei edes pääse asemapaikalleen.Jokainen 
heistä on merkitty jo ajat sitten. Avainhenkilöt/-perheet kaapataan/kiristetään/likvidoidaan. 
Tämän mahdollistaa vapaamielinen yhteiskuntamme. Siksi tarvitaan hyvin koulutettu, erin-
omaisen ampumataidon omaava reservi, mikä pystyy itsenäiseen (sissi)toimintaan. Pape-
ritiikerit (maakuntajoukot, tai paikallisjoukot?) ovat vain "tilastojoukkoja", jotka eivät maa-
tamme pysty puolustamaan. 
 
AAA-luokitus reservin koulutukseen: Aseita, Ammuksia ja Ampumaratoja 
 
Sotilaalliset tyhjiöt on täytettävä: Länsi-Suomi on jäämässä kokonaan ilman varuskuntia ja 
nähtävästi ilman varastojakin. Mistä saamme jakokaluston, koulutustuen ja -tilat. Lähimpiin 
varuskuntiin tulee ajomatkaa 200-300 km.  
 
Suomen Sotilas -lehdessä oli taannoin artikkeli kuinka puolustusvoimien varo- ja säästöjä 
OLISI voinut kohdentaa toisella tavalla uskottavemman puolustuksen saavuttamikseksi. 
Allekirjoitan ko. artikkelin 100%:sti! 
 
Kauhavan Lentosotakoulu säilytettävä. 
 
Lakkautettavien varuskuntien valintaan olisi pitänyt perehtyä paremmin. Alueellista puol-
lustusta ei ole mietitty tarpeeksi. Valtakuntaa ei ole kohdeltu tasapuolisesti vaan ete-
läsuomea ajatellen. 
 
Mielestäni turvallisuudesta ei tulisi säästää millään lailla. Mielestäni myöskään liittoutumi-
nen ei lisää turvallisuutta Suomen asemassa olevaan maahan. 
 
Historia on osoittanut useasti miten sokeasti poliitikot myyvät maansa turvallisuuden val-
heelisin argumentein ja lupauksin. Ainoastaa luja ja uskottava vastavoima voi estää tai 
hidastaa mahdollista maahantunkeutujaa aloittamasta operaatioita maatamme vastaan, 
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pelkkä materiaali ei sitä luo, siihen tarvitaan yhtenäinen kansa! Siihen tarvitaan koko kan-
san panos, niin sisäpoliittisesti kuin myös turvallisuuspoliittisesti. Pikemminkin turvallisuu-
teen olisi lisättävä myös kansalaisvelvollisuus/-oikeus -malli ,jossa jokaiselle, aseellisesta 
maanpuolustuksesta kieltäytyvälle voitaisiin asettaa / antaa mahdollisuus asemoitua jo-
honkin muuhun tehtävään mahdollisen kriisin aikana (humanitäärinen malli). Tässä tehtä-
vässä yksilö voi antaa oman panoksensa yhteiskunnalle, tarttumatta silti aseeseen, jos se 
yksilöä ahdistaa. Monet modernit kriisit rauhan aikanakin ovat osoittaneet miten haavoittu-
vainen nyky-yhteiskunta on ja miten vaikea on löytää resursseja kriisin aikana. 
 
Meillä on edullinen ja uskottava malli maanpuolustuksellisesti, sitä ei pidä riisua pehmein 
tai kevyin perustein, poliittisen päätöksen nojalla. 
 
Tätä alasajoa on jatkunut jo liian pitkään. Mihin me näitä säästöjä tarvitsemme? Varautu-
minen tulevaan ei ole militarismia, se on järkeä ja tulevaisuutta. 
 
On selvää, että pienenevät ikäluokat määrää kokonaisuuden vrt. henkilöstö/ prikaatit 
 
Säästövaihtoehdoissa ei ollut mainittu muita toiminnan tehostamisesta saatavia säästöjä, 
kuten ulkoistetun kopiointipalvelun aiheuttamia merkittäviä lisäkustannuksia. 
 
Näissä säästöasioissa olisi pitänyt jv-miinojen kielto perua. 
 
Suomen Sotilas lehdessä on tuotu vaihtoehtoisia säästökohteita hyvin esille, samoin kuin 
eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan toimesta. 
 
Taas meni kielipolitiikka maanpuolustuksen edelle, saapa nähdä minkälaiset seuraamuk-
set sillä tulee olemaan poliittisiin valtasuhteisiin. Toivottavasti asia saa ansaitsemansa 
huomion. 
 
Tällaisella menolla ei jää muuta vaihtoehtoa, kun alkaa perustamaan uudelleen suojelus-
kuntia, niiden 100-vuotisperustamisen yhteydessä olisikin hyvä lanseerata Suojeluskunta 
2.0. Geneven sopimus mahdollistaa VSS-organisaatioiden aseistamisen, eikä oikeustie-
teellisen normihierarkian perusteella sitä voida kieltää.Lisäksi vuonna 2014 voimaan tule-
vat poliiisilain muutokset mahdollistavat poliisin antamat voimankäyttöoikeudet vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä tekeville reserviläisille tilanteen niin vaatiessa. Tämä siis kos-
kee myös normaalioloja ja normaaliolojen häiriötilanteita, kun taas nuo VSS-organisaatiot 
koskevat enemmän poikkeusoloja. 
 
Päin persikkapuuta meni hallituksen toimet...taas kerran ! 
 
Osa kertausharjoituksista vapaaehtoisiksi, ei maksettaisi päivä- eikä kulukorvauk-
sia,jokainen voisi mieltää harjoitukset kunto- ja virkistys-tapahtumaksi, joista joutuu sivilis-
sä maksamaan tähtitieteellisiä summia. 
 
Itäisen suomen puolustus on jäämässä todella heikoksi Kontiolahden varuskunnan lakkau-
tuksen johdosta. Mielestäni säästötoimia ja luonnollisesta varusmiesten vähenemisestä 
johtuvaa osaa olisi voinut  toteuttaa supistuksin ja myös kai osin Onttolan rajavartioston ja 
Kontiolahden varuskunnan yhteistyöllä. 
 
Mielestänni Kontiorannan varuskunta olisi pitänyt säilyttää. 
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Maamiinat takaisin 
 
Kokoomus ja RKP haikailevat NATO:n jäsenyyttä. Tätä enemmistö kansasta ei halua. 
Puolustusvoimien säästöillä vain yritetään saada kansa NATO:n jäsenyyden kannalle siinä 
vaiheessa kun turvallisuuden tuntu katoaa maan ajauduttua tilaan, jossa Suomea ei voi 
uskottavasti puolustaa. Säästöt ovat ensisijaisesti tapa kiristää vastaanhangoitteleva kan-
sa hyväksymään NATO:n jäsenyys. Mielestäni, Suomi jolla on kyky uskottavaan puolus-
tukseen on turvallisempi maa kuin aseistariisuttu suurvaltojen/NATO:n satelliitti. Ja onko 
maanpuolustus enää yhteinen asia sekä osa demokratiaa jos siitä tulee vain pienen eliitin 
sisäinen asia? Ja kaiken huippu on että säästöjä kohdistetaan kielipoliittisin perustein! Vai 
onko tarkoitus vain puolustaa toisen kieliryhmän kotiseutua? 
 
Poliitiikka, Wallinin ja Kataisen myötä, menettää lisää uskottavuutta sillä maanpuolustuk-
seen liittyvät asiat pitäisi olla nimenomaan parlamentaarisesti hoidettua asiakokonaisuutta. 
 
Kansaivälisestä toiminnasta rahoitus Isänmaamme puolustamiselle! 
 
Poliittisesti erittäin härskisti ja salaillen tehty puolustusvoimien tietoinen rapauttaminen on 
tosiasia. Kaikesta tärkeintä on maanpuolustushengen ylläpitäminen, virka-avun saamisen 
varmistaminen muille viranomaisille ja maajoukkojen resevin pitäminen toimintakykyisinä. 
Typerät ohjushankinnnat, älyttömät sopimusratifioinnit ja natoriiustelu merirosvojahteineen 
tsad-operaatioineen on ollut käsittämätöntä tomintaa poliitikoilta. 
 
Jokaisesta isänmaatansa arvostavasta henkilöstä muodostuu yhdessä muiden saman-
henkisten kanssa maanpuolustustahto, jota ei voi korvata kalleillakaan asejärjestelmillä. 
On kauhistuttavaa katsoa mihin nykymenolla joudutaan. Perinne, kokemus ja taidot katoa-
vat nopeasti, takaisin saaminen tarvittaessa kestää pitkään. 
 
Onko olemassa rahasumma jonka ylittyessä on parempi luopua kansallisen itsenäisyyden 
ja valtakunnallisen koskemattomuuden puolustamisesta? 
 
JASMM-hankinnoissa ei ole päätä eikä häntää, koska niitä ei uhkan tullessa idästä keretä 
ikinä käyttämään.Iskander-prikaatit tuhoavat Hornetit jo kentälle ja jos joku tuurilla ilmaan 
pääseekin, niin naapurin IT-ohjukset hoitavat ne ilman, että naapurin tarvitsee edes käyt-
tää omia hävittäjiään. Yleensäkin koko torjuntahävittäjistä tulisi luopua liian kalliina ja pa-
nostaa UAV-kalustoon valvonnassa sekä olaltalaukaistaviin IT-ohjuksiin torjunnassa. 
 
..ttu 
 
Dragsvik? Onko se jotain syötävää? 
 
Säästöt toteutuvat ja vaikuttvat. Mahdollisuuksia on mm. MPK:n ja res.järjestöjen toimin-
nan kautta. Nyt pitää olla itse aktiivinen, eikä jäädä "tuleen makaamaan", niin yksilö kuin 
järjestötasolla. Hupenevat varat on käytettävä koulutukseen ja muuhun maanpuolustusta 
tukevaan toimintaan, ei välttämättä tyhjien kasarmien lämittämiseen. 
 
Valtio haluaa pienentää puolutusvoimia että vois liittyä natoon ja se ei ole oikein, sillä se 
maksaa enemmän. 
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Dragsvikin varuskunta tulisi lakkauttaa ja siirtää ruotsinkielinen joukkoosasto upinniemeen 
 
Ruotsalaisten suosiminen pitää lopettaa. Tehokkuutta ja järkevyyttä voinee parantaa ilman 
jatkuvaa kitinää lisämäärärahoista. 
 
Puolustusvoimat on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana säästänyt enemmän kuin 
kohtuudella voi odottaa. Säästöt on tehty "käskystä". 
 
Eduskunnan aiempien linjausten mukaisesti puolustusmenoja tulee nostaa. 
 
Puolustusministeri Wallinin toiminta varuskuntien lakkauttamista koskien on kyseenalaista. 
Dragsvik pitäisi sulauttaa Upinnimen varuskuntaan. 
 
Kauhavan Lentosotakoulu säilyttää Länsi-Suomen puolella. 
 
Koko Suomea on puolustettava. Jos puolutus on pelkästään etelä-Suomessa, en usko 
kykenevään joukkojen siirtoon, jos esimerkiksi rintama olisi idässä. Idässä on tärkeintä 
säilyttää varuskunta,jossa meillä on ase ja ampumavarastot sekä turvaaminen viranomais-
tahoja varten,koska Kajaaniin ja Vekaranjärvelle on liian pitkä toimintamatka avun, kriisin, 
jopa sotilaallisen uhan sattuessa. Mahdollisella vihollisella on todennäköisesti ilmaylivoi-
ma,joten nh-90 kuljetuskopterit ei tuo turvaa tähän nopean joukkojen siirtoon. Alueellinen 
maanpuolustus on tärkeintä joka puolella Suomeamme. Meillä idässä on lumi ja pakkaset 
aina kylässä talvella, ja muualla Suomessa omat olosuhteet. Erämaan taidot ovat elineh-
to,hiihtäminen,sissitaito,eläminen lumen ja pakkasen keskellä yleensä,koska me olemme 
pohjoinen valtio. Tuntuu todella pahalta,kun pohjois- karjalan prikaati on lakkautus uhan 
alla. Se ei ole pelkkä varuskunta,se on maanpuolustus hengen luoja, meille reserviläisille, 
sotilaille, siviileille ja tuleville sotilaille ..LAPSILLEMME..! Prikaatimme luo turvaa ympäris-
töömme,ei Kajaanin tai Vekaran apu tunnu oikealta,kun tietää,että liki 6-10h menisi 
apuun,ehkä enenmmän..Poliitikot ei ole oikea ryhmä vähentämään varuskuntia, he eivät 
ole sotilaita, vaan nämä meidän ammattisotilaat kai tietävät? Puolustusta on katsottava 
sotilaan silmin,ei politiikon,koska politikko näkee rahaa ja sotilas näkee turvan.  
 
Kyllä uudistus on aina hyväksi. Nyt vain tuntuu, että laitetaan ressujen puolella kertaukset 
ja KV-toiminta vastakkain ja osa ressuista luulee ihan tosissaan, et jos esim. Afganistanis-
ta vetäydyttäis häntä koipien välissä pois ennen kuin ollaan luvattu, niin säästetty suma 
tulisi ressuille kertausharjotusten pitoon... 
 
Meillä pitää olla katu-uskottavuutta maan puolustustoiminnassa.Emme voi aina luottaa 
eu:n apuun fyysisesti, mutta moraalisesti ja henkisesti kylläkin. Meitä ollaan tällä menolla 
viemässä Natoon. Tällä hetkellä everstikuntaa on liikaa, esiupseeristoa viroissa. Koulu-
tusksessa kenttäkoulutusvaatimus, sitoutuminen puolustusvoimiin kadettikoulun jälkeen 
olisi hyvä olla vähintään 5 vuotta. Valtio saisi katetta kaaderiupseerien koulutuksesta ta-
kaisinpäin. Kouluttavien aliupseerien määrää tulee lisätä, koulutukseen osallistumattomien 
upseerien määrää tulee vähentää.Jokaiselle varusmiehelle tulee antaa johtajakoulutusta, 
varajohtajakoulutusta hieman ikäluokat pienenevät.Tulee siirtyä varsinkin maavoimissa 
taistelijapareista taistelijatrioon tai -triplaan ja näitä tulee olla ryhmässä 2-3 kpl. Koulutuk-
sessa tulee keskittyä myös selviytymistaitoihin yksilön kohdalla tämän jäädessä yksin tai 
kaksin ilman ryhmänjohtajaa. Lennostot länsirannikolle, maajoukot valmiusprikaatit pitkin 
itärajan tuntumaa pois ruuhka-Suomesta. Ruotsinkielisille riittää yksi rykmentti joukko-
osastoksi. Komentokielenä toistaiseksi suomi. Kansainvälisiin tehtäviin ei varustettuja 
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joukkoja, sinne riittää neuvonantajiksi n viisi 5 esiupseeria ja noin viisi alempaa upseeria 
luutnantista kapteeniin. Kriisinhallinnassa voidaan voimavarat käyttää kotimaassa tapahtu-
vien sisäisten tai ulkoisten konfliktien varautumisharjoitteluun. Eräs tunnettu kenraali sanoi 
kerran että tätä maata ei voi puolustaa kuin sen oma kansa. 
 
Uudistuksen suunta oikea ja kehitystä pitää tapahtua. Vain näin toimien voidaan pitää puo-
lustusvoimat tehokkaana. Reservin alueellista toimintakykyä pitää kuitenkin ylläpitää har-
joittelemalla riittävästi tehtäviin nähden (maakuntajoukot eivät saaneet kertauksia, nekin 
vähennettiin pois), kunnon kalustolla niin, että tositilanteessakin osataan toimia tehokkaas-
ti tehtävän vaatimusten mukaan. Joukkoa voidaan käyttää, huoltaa ja liikuttaa tehokkaasti. 
 
Puolustusvoimille annettu liian vähän aikaa tehdä pitemmälle aikavälille kestävät ratkaisut. 
Politikoilla ollut liian suuri vaikutus. Poikkeusoloissa muillakin, kuin reservissä olevilla on 
halu olla mukana tarvittaessa "kotirintamalla". 
 
Osallistuminen Ottawna miinakieltoon ei ole millaan syyllä perusteltua. Sillä laitetaan rahaa 
hukkaan ja samalla tuhotaan tehokasta ja edullista puolustuskalustoa. Jotenkin nämä mii-
nat tulisi "kätkeä" ennen kuin tuhotaan. 
 
Kauhukuva: Tilanne muistuttaa 1930-luvun Suomea, jolloin maksoimme velkaamme pois 
ja säästimme rajusti sotilasmenoista - se maksettiin VERELLÄ 1939 - 1940.  
 
Olisiko esikunnissa ja armeijan byrokratissa karsittavaa; majureita ja everstiluutnantteja on 
paljon toimistoissa. Mutta eihän korppi korpin silmää noki? Luottamus puolustusvoimien 
korkeimpaan johtoon on mennyttä! 
 
Pohjois-Karjalan Prikaati säilytettävä ja ruotsalaiset siirretävä Upinniemeen 
 
Olen varuskuntien vähentämisestä samaa mieltä. Olen ollut 1,5 viikon kertausharjoituksis-
sa Bragsvikin kasarmilla ja pidän sitä järkevänä lopetuskohteena. Vrt. Kontiolahden varus-
kunnan olisin säilyttämässä. 
 
Upinniemi on tuttu ja siellä voisi hoitaa ruotsinkielisten koulutuksen aivan hyvin. Nimimer-
killä, monessa varuskunnassa reserviläisenä vieraillut. 
 
SA-Joukkoja olisi pitänyt vähentää puolet vähemmän! Perustelut: Liian vähän alueellisia 
joukkoja ja reservejä operatiivisille joukoille! Eli maavoimista hävisi liikaa reservejä! Ohjuk-
set ennaltaehkäiseviin iskuihin oli uudistuksen ainut positiivinen asia! 
 
Käsittääkseni uudistus on viety läpi pimennossa puolustuslakivaliokunnalta. Näin ei voi 
toimia! Jos varuskunta pystyy itse osoittamaan laskelmat, joilla siirto ei kannata, tämä pi-
täisi huomioida. 
 
Säilytettävä välisuomen varuskunnista vähintään yksi, mieluiten Pioneerirykmentti. Syitä 
on lukemattomia: aluepoliittiset monin tavoin-varuskunnan toimivuus ja suosio varusmies-
ten keskuudessa, maan parhaat harjoitusalueet ja ampumaradat, motivoitunut ja pätevä 
henkilökunta erikoisosaamisineen mm. virkaaputehtävät, suojelu, raivaus, jne 
 
Uudistuksia nykyiseen toimintamalliin on hyvä tehdä, mutta ei älyttömyyksiin asti menevillä 
säästöillä, ennemmin rahojen ohjaus nykyaikaisen sodankäynnin mukaisiin toimiin, ei niin-
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kään miehistön ylenmääräiseen kouluttamiseen. palkka-armeija ei ole huono idea, liian 
kallis vaan. 
 
Ei kielipolitiikkaa - kiitos! 
 
Varuskuntaverkoston edelleen harvetessa Puolustusvoimien näkyvyys heikkenee jokapäi-
väisessä elämässä kaupungeissa ja maaseudulla. Tämä saattaa vaikuttaa negatiivisesti 
kansalaisten maanpuolustustahtoon pidemmällä aikavälillä. Tämän johdosta olisi harkitta-
va Maakuntajoukkojen entistä näkyvämpää roolia kotiseudullaan. Tätä joukkoa voidaan 
hyödyntää monella tavoin, esimerkiksi alentamalla kynnystä käyttää Maakuntakompanioi-
den virka-apusitoumuksen tehnyttä henkilöstöä. Lisäksi Aluetoimistot voisivat miettiä jou-
kon hyödyntämistä uusista näkökulmista, esimerkiksi apuna erilaisissa aluetoimiston tilai-
suuksissa (kutsunnat yms.) jne. 
 
Pohjanmaalta lopetettu kaikki varuskunnat, viimeisenä Kauhava. Seuraava askel pohjan-
maalla ehkä aloittaa Lapuan liike uudestaan ?? ajamaan alueen etuja koska ketkään edus-
tajat eivät kykene? 
 
Säästöt järjettömiä! 
 
Poliitikot ovat täysin epäonnistuneet tehtävissään ja heidät tulisi edes saattaa siitä vastuu-
seen. 
 
Arvostusta ja mahdollisuuksia lisää vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön, ikään ja supu-
puoleen katsomatta! Maakuntakomppanioiden koulutukseen ja varustukseen tulisi satsata 
säästöistä huolimatta.  
 
Pitäisi harkita uudestaan koko säästö-ohjelma 
 
Supistuksia tulisi tehdä maltillisemmin. Osa säästöistä siirtyy suoraan yhteiskunnan toisille 
sektoreille kasvavina kustannuksina. 
 
Turha rakennuskanta yms pois käytöstä. Kuitenkin olisi pitänyt ottaa ehdottomasti huomi-
oon puolustusvoimien työllistävä vaikutus pienille paikkakunnille, joista muutenkin työpai-
kat katoavat kasvukeskuksiin. 
 
Olemmeko menossa samaan tilanteeseen kuin aikaisemminkin sodan alkaessa? Emme 
ole valmiita, jos jotain sattuisi. Maassa on aina armeija, toivottavasti se on jatkossakin 
meidän oma. 
 
Miinat takaisin on halpa puolustus jo peloteena. ja varuskuntia oltava tasaisesti koko suo-
men alueella. 
 
Päättäjät koplailee kotiinpäin. Ihmetyttää Lahden varuskunnan lopettaminen; Suuretkin 
yritykset investoivat Lahteen logistiikka-palveluitaan logistisin perustein, mutta Puolustus-
voimat (päättäjät) vievät logistiikan jonnekin muualle.. 
 
On väistämätön tosiasia, että yhteiskunnan käytettävissä olevasta rahasta entistä suurem-
pi osa menee SOTEmenoihin, koska väki vanhenee. On myös syytä ymmärtää, että nuori-
soikäluokat pienenevät, joten väkisinkin sodanajan vahvuus pienenee. Maanpuolustukses-
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ta tulisi tehdä kriittinen kokonaisarviointi; kuinka saavutetaan todelliset säästöt niin, ettei 
koko maanpuolustustamme romuteta. Voisihan maanpuolustuksen kilpailuttaa ja teettää 
halvimman tarjouksen tekijällä. Varmaan palveluntarjioajia olisi ainakin idästä innolla tulos-
sa. 
 
Hyväkuntoiset yli 30-vuotiaat pitäisi ehdottomasti pitää kertausharjoitusten kautta valmiu-
dessa. Reserviläisten siviilissä/harrastuksissa hankitut erikoisosaamiset pitaisi hyödyntää 
puolustusvoimien organisaatiossa entistä paremmin. Henki ei saa laskea, vaikka varat vä-
henevät,  
 
Mielestäni nykyinen ministeri tulisi vaihtaa pikaisesti tehtäviensä tasalla olevaan henkilöön 
- tässä haisee Svenska Klubbenin plyyshisohvat nyt vähän liian voimakkaasti. 
 
Tulee kartoittaa koko reservin, ikään katsomatta, harrastukset ja aktiviteetit. Niiden sopi-
vuus kriisitilanteissa maanpuolustuskäyttöön pitää selvittää. ( sukeltajat, suunnistajat, ra-
dioamatöörit, metsästäjät yms.) 
 
Poliitikot lyövät jälleen kerran päänsä karjalan kovaan mäntyyn. Kielipolitiikka pois varus-
kuntien määrää arvioitaessa. Ruotsin kieli ei ole sidottu seiniin eikä kattoon. Kenraaleja 
liikaa puolustusvoimissa. 
 
Ollaan pysytty liian vähän faktoissa ja rummutettu tois- ja kolmaisarvoisia seikkoja kuten 
puolustusministerin toiminnassa yms. politikoinnissa sekä pv:n siviiliyhteiskunnan työllistä-
jänä. Ikäluokat pienenevät, vuodepaikkoja on liikaa. Piste. 
 
Puolustusvoimien säästötavoite on mitoitettu ehdottomasti ylisuureksi! Päinvastoin, puo-
lustus- määrärahoja olisi nostettava, säilytettävä vähintäänkin entisen suuruisina, että pys-
tymme itse huolehtimaan maamme turvallisuudesta! 
 
Sehän on taas kohta malli Cajander käytösä, kun hätä tulee ! 
 
Dragsvikistä upiniemeen koulutus. Pohjois-Karjalan prikaatiin koulutus takaisin. Liian pit-
kästi tyhjää Haminasta Kainuun prikaatiin. Kartat esiin! 
 
On käsittämätöntä ettei muita ratkaisumalleja puolustusmenojen leikkaamisen suhteen olla 
haluttu/ei haluta tutkia.Kyse ei ole vain Puolustusvoimia vaan koko kansakuntaa koskeva 
asia, jossa virheet voi olla möhemmin hyvinkin vaikeita korjata. Laajempaa keskustelua 
kaivattaisiin! 
 
Kontiolahdessa olevaa varuskuntaa ei saa missään tapauksessa lakkautaa, sillä se on 
erittäin srategisessa paikassa Suomea! 
 
Maakuntakomppanioiden varustukseen ja koulutukseen pitäisi panostaa erityisesti sääs-
töistä huolimatta. 
 
Kuten on todettu: Jos maassa ei ole omaa armeijaa siellä on jonkun muun maan armeija. 
Toivottavasti niin ei tapahdu. 
 
Säästöt pakollisia. Kohderyhmä on osittain väärä (vrt. Suomen sotilaan artikkeli asiasta 
jokin aika sitten) 
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Kontioranta pitää säilyttää. 
 
Kertausharjoituksiin kutsuja enemmän aktiivi reserviläisille ja yli 50:lkin. 
 
Nykyinen hallitus on avuton ja tietämätön, todellisesta maanpuolustuksesta ja mahdollises-
ta uhkista.Uhkat tulevat nykyisin nopeasti ja avuttomat päättäjät osaavat olla liian sinisil-
mäisiä mahdollisiin uhkiin. 
 
Kontioranna lopetus oli virhe ja Draksvik olisi pitänyt yhdistää Upiniemeen. Uudistuksen 
valmistelu oli ministeriön puolesta pahasti kähminnältä vaikuttavaa. Usko politiikkoihin las-
ki erittäin suuresti. 
 
Helsingin voisi jättää puolustamatta näiden säästöjen mukaan ja keskittää jäävät rahat 
kehäkolmosen ulkopuolelle....Kreikka saa rahaa mutta suomen itsenäisyys ei ole puupen-
ninkään arvoinen... 
 
Budjettileikkaukset taloustilanteen kohentamiseksi kohdistettiin täysin väärään kohteeseen 
ottaen huomioon esimerkiksi leikkauksista johtuvat lisäkustannukset hankintojen kohdalla, 
alueellisen puolustuskyvyn heikkeneminen jne. Reservin taitoja ei voida enää vahvistaa ja 
kerrata, unohtaen samalla niistä koituva yhteiskunnallinen hyöty, ihmisten verkostoituessa 
ja oppiessa myös yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä kykyjä ja taitoja. Samaan aiheeseen 
liittyen myös virka-avun anto kyky heikkenee entisestään ja monet kaupungit kuten Keuruu 
hupenevat ja hiipuvat pian pois kokonaisuudessaan, jälleen aiheuttaen lisäkustannuksia. 
Tämän lisäksi henkilökunta, joka on saattanut juuri ostaa asuntoja ja tontteja varuskuntien, 
työpaikkojensa läheltä perustaakseen perheen ja kodin, menettävät suuret määrät rahaa 
tonttien arvon pudotessa ja sijoituksen vaihtumisesta johtuvan muuton pakottaessa. 
 
Syvältä!!!! 
 
Suomen puolustuskyky heikontuu myös jos maan ylivelkaantumisesta ei pidetä huolta. 
 
Uskottavuus pitää säilyttää. Ei enää malli"Cajanderia" 
 
Kontioranta on säilytettävä ja Draksvik liitettävä osittain Kotkaan ja Upinniemeen. En ym-
märrä myöskään Hornetien siirtoa pois Pirkkalasta 
 
Onhan se niin, että historia tahtoo toistaa itseään ja ei kai meidän päättäjät tee sitä samaa 
virhettä kuin ennen talvisotaa...pitää muistaa että, jos haluat rauhaa valmistaudu sotaan. 
 
Dragsvik pitäisi yhdistää jonkun toisen joukko-osaston kanssa ja Pohjois-Karjalan Prikaati 
säilyttää. 
 
Todella ääliömäistä romuttaa Suomen puolustus!!! Kannattaisi varmaan seurata tarkem-
min, mihin tämä maailma on menossa! 
 
Täysin p.......ä ! Ei täällä asuta lintukodossa. 
 
Pohjoiskarjalanprikaati ja Lentosotakoulu tulisi kaikissa tapauksissa säilyttää! Uuden-
maanprikaati Upiniemeen!! 
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Säästöuutiset yhdistettynä tämän päivän uutiseen siitä, että PV haluaa lisätä upseerien 
määrää vielä nykyisestäkin tasosta ovat vähintäänkin ristiriitaisia. Puolustusvoimat eivät 
voi yksin leikkiä sulle-mulle -leikkejä ja pistää ns. siviilejä pihalle ja samaan aikaan palkata 
lisää kadettiupseereita ikään kuin mikään ei olisi muuttunut. 
 
Niin kauan kun Suomeassa jokapäiväisestä turvallisuudesta vaastaavan poliisin henkilös-
töä leikataan niin PV:n kaaderiupseereille ei tule olla yhtään sen parempaa nakkisuojaa 
vain siksi että ovat käyneet Kadettikoulun. 
Jos sodan ajan joukkoja leikataan 30% niin pitäähän sen näkyä myös upseerien määräs-
sä. Jos ei näy niin PV:n johtoa pitää pistää vaihtoon. 
 
Ei voida leikata kuluja palkaamalla lisää kallispalkkaisia upseereita. Matematiikka ei vaan 
toimi niin. 
 
Leikataan kansainvälisistä operaatioista jos rahat eivät muuten riitä. 
 
Uudistus tulisi valmistella parlamentaariselta pohjalta. Lakkautettavien varuskuntien kohta-
lo tulisi tarkastella uudelleen aluepoliittisessa ja geopoliittisessa mielessä. Toimivia yksiköi-
tä ollaan laittamassa perusteetta kiinni. Esimerkiksi Kauhavan lentosotakoulun lakkautta-
minen pohdituttaa. Siellä annetaan tärkeää koulutusta Hawkin osalta, joka on välivaihe 
Hornetin lentäjäksi.  
 
Eniten huolestuttaa itärajan tyhjentäminen sotilaista. 
 
Suomea puolustetaan viime kädessä sissitoiminnalla eli taistelijan henkilökohtaiseen va-
rustukseen tulisi panostaa enemmän: laadukas rynnäkkökivääri optisella tähtäimellä, mo-
nipuolinen valikoima räjähteitä, kattava suojavarustus, kommunikaatio- ja pimeänäkölaite 
jokaiselle taistelijalle. Kun nämä asiat ovat kunnossa 230.000 miehelle, voidaan miettiä 
seuraavaa askelta. 
 
Ensisijainen leikkauskohde pitäisi olla kansainvälinen kriisinhallintatoiminta. Varuskuntiin ja 
PV:n henkilöstöön kohdistuvia säästöjä voitaisiin pienentää vastaavalla summalla. 
 
Puolustusvoimauudistuksesta tulisi olla päättämässä asiaan perehtyneitä henkilöitä ja 
kuulla laajempaa asiantuntijaverkostoa. 
 
Kai ne tietää mitä tekee. 
 
Tuliko uudistus hieman hätäisesti ja suurella painolla? Olisiko kenties pitänyt vähentää 
esim. varuskunta kerrallaan jonkin ajan kuluessa. Näin olisi voinut suurin osa henkilökun-
nasta poistua eläköitymisen kautta. Myös varusmiesikäluokat pienenevät pikkuhiljaa eikä 
kertarysäyksellä. 
 
Olisiko Suomi menettänyt kansainväliset "kasvonsa", jos kehitysavusta olisi päätetty leika-
ta 200 M€ vuodessa, eli 800 M€ 4 vuoden aikana? En usko! 
 
Uudenmaan prikaati voidaan siirtää Upinniemeen. 
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Vekarajärvi säilytettävä ja Kauhavan lennostosta puolet Tampereelle ja puolet Rovanie-
melle. Tässä riittävät säästöt. Osa eläköityvistä upseereista varhennetulle eläkkeelle. 
 
Varuskuntaverkon raju harventaminen tekee lähes mahdottomaksi vapaaehtoisen maan-
puolustuskouluksen harjoittamisen pitkien etäisyyksien vuoksi.  
 
Ainoa tapa, jolla tästä tilanteesta päästään "kuiville" on lain avaaminen siltä osin, että vain 
Puolustusvoimilla on oikeus järjestää sotilaskoulutusta ja Suojeluskuntien uudelleenperus-
taminen. Kaiken maanpuolustuksen pohja on sotilaallisesti peruskoulutettu, laaja reservi, 
jossa on tarpeeksi rekrytointipohjaa myös vaativiin sodanajan tehtäviin. 
 
Nyt säästettiin väärässä kohdassa, Pohjois-Eurooppa ei ole mikään "lintukoto". 
 
Jos tätämenoa jatkuu, alkaa taas Suojelukuntien perustaminen! 
 
Huonosti menee jos puolustuksessa säästetään. Armeijalla on paljon muitakin yhteiskun-
nallisia tehtäviä: poliisin avustaminen, etsintätehtävät, luonnonmullistuskriisien jälkihoito-
töissä avustaminen. Näen Suomen kannalta todella huolestuttavana nykyisen säästökuu-
rin. 
 
Uudistukset eivät ole lähteneet liikkeelle oikein. Uudistuksia toki tarvitaan ja kunnolla, mut-
ta varuskuntien lakkauttaminen ja reservin vähentäminen ei ole se suunta, joka pitäisi ot-
taa. 
 
Aseellisen maanpuolustusjärjestön elvyttäminen otettava tarkasteluun 
 
Säästöt liian isoja, reservin koulutustaso ja suorituskyky romahtaa. Nyt jo kalliisti koulutetut 
osaavat reserviläiset hylätään( 35v-55v), motivaatio maanpuolustustyöhön todennäköisesti 
laskee. Reserviläisille pitää olla riittävästi vaativia kertausharjoituksia ja haasteellisia teh-
täviä 
 
Venäjä varustaa, suomi säästää, natosta ollaan ulkona...huono yhtälö? 
 
Säästöt tulisi kohdentaa seuraavasti: Toiminta ulkomailla lopetettava. Suomen pidettävä 
huolta omista asioistaan. Naisten vapaaehtoinen palvelus lakkautettava. Ei palvele kenen-
kään etuja, että verovaroja tuhlataan siihen, että muutamat naiset käyvät seikkailemassa 
varuskunnissa. Jos pitää lakkauttaa, niin ilman muuta Drasvik lakkautettava. Kyllä Pohjois-
Karjala on Drasvikiä tärkeämpi.Koulutuseriä voidaan pienentää. Nyt armeijan käyvät mo-
net reppanat, jotka eivät kerta kaikkiaan voi astua reserviin armeijan jälkeen. Parempi kes-
kittyä niihin jotka ovat tosissaan ja kykeneviä myös toimimaan tosipaikan tullen. 
 
Koko Puolustusvoimien uudistushanke on toteutettu liian nopealla aikataululla ja suurena 
salaisuutena. Puolustusvoimien esitys hylättiin ja vaadittiin nopeampi muutos, johon sot-
kettiin vielä politiikka mukaan. Puolustusvoimien toiminta ei siedä näin suuria muutoksia 
kerralla, eikä näillä toimilla saavuteta säästöjä. Puolustusvoimat on säästänyt kustannuk-
sista piittaamatta jo vuosia kaikilla erilaisilla ulkoistamishankkeilla. Onko yhdestäkään ul-
koistamisesta saavutettu mitään säästöjä? Tässä ollaan tällä hetkellä selkeästi ajamassa 
Suomea Natoon, koska määrärahat eivät riitä koko maan puolustamiseen ilman liittolaisia. 
Ja kummallista tässä uudistuksessa on se, että upseerien määrää ollaa selkeästi lisää-
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mässä, etenkin suhteellisesti. Upseerit kuitenkin ovat kaikkein suuripalkkaisimpia, joten 
keskiansiot ainakin nousevat. 
 
Puolustusvoimat on suurta kansalaisluottamusta nauttiva organisaatio jolla on vankka 
kansalaisten tuki takanaan kaikissa sosiaaliryhmissä. PV:n merkitys sekä työnantajana, 
oppilaitoksena että kansalaiskasvattajana on suuri. Lisäksi monien aikuisuuden kynnyksel-
lä olevien nuorten sosiaalinen yhteenkuuluvuus kehittyy suoritetun varusmiespalveluksen 
myötä, tätä kautta puolustusvoimilla on myös nuorten syrjäytymistä vähentävä merkitys. 
 
Reserviläiset päättämään asioista!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Suomen puolustus romutetaan ja seurataan Ruotsin mallia 
 
Säästöjä on pakko tehdä. Jäljelle jäävien varojen käyttöön todellista harkintaa. Varojen 
käytössä painopiste reserviin ja vapaaehtoiseen koulutukseen / koulutuksen ylläpitämi-
seen sekä vanhemman reservin uudelleen kouluttamiseen, tämä on paljon kustannuste-
hokkaampaa. Lisää aseistusta reserviin ja omat valmiusjoukot.  
 
Ottamatta kantaa maamme puolustuskyvyn ylläpitoon, haluaisin korostaa armeijan merki-
tystä Suomen kansan nuorten miesten kasvattajana. Monille nuorille armeija tarjoaa en-
simmäisen mahdollisuuden löytää itsestään suomalainen sisu, oppia yhteistyötä, sekä op-
pia liikkumaan ja toimimaan luonnon keskellä. Nämä mahdollisuudet tulisi tarjota mahdolli-
simman monille, unohtamatta että kertausharjoitus on opintojen äiti. Mielestäni jo aiem-
minkin on kertausharjoituksia ollut liian harvoin, vaikka itse olenkin kuulunut ns. ensimmäi-
seen ryhmään, joka lähtee ensimmäisenä, jos "hässäkkä" sattuu tulemaan. Minua on oi-
keasti mietityttänyt, että riittääkö meillä kykyä toimia itsenäisesti tosipaikan tullen vähäisen 
harjoitusmäärän takia. Jos minun sodanajanyksikkö on osana eniten kertausharjoituksia 
käyneistä osastoista, niin kuinkahan vähällä osaamisella / kertauksilla muut osastot sitten 
ovatkaan... olen kenttätykistöstä, joten siellä osaamisen taso tietysti täytyy ollakin korkeal-
la tasolla, mutta juuri siitä syystä ainakin siinä puolustushaarassa kertausharjoitusten pois 
jääminen aiheuttaa jopa vakavaa vaaraa! enkä tarkoita pelkästään sotatilannetta... 
 
Viittaan vuoteen 1939 
 
On käsittämätöntä, että puolustusvoimien määrärahoja leikataan samaan aikaan kun ra-
haa syydetään EU:n kriisivaltioiden tukemiseen. Tuskin Kreikan maa- tai ilmavoimat meitä 
rientävät auttamaan, jos joudumme kriisiin. Nykyinen meno johtaa kuitenkin väistämättä 
NATO:n jäsenyyteen, joka sekään ei takaa yhtään mitään. Uskon, että kansalaiset ovat 
valmiita jopa ylimääräiseen puolustusvoimaveroon (esim 0,5 % vuositulosta), jotta maam-
me puolustuskyky ja -uskottavuus edes jollain tavalla turvataan. Yhtään olemassaolevista 
varuskunnista ei pitäisi kokonaan lakkauttaa, vaan miettiä tehtävien jakamista ja mahdol-
lista keskittämistä uudelleen. Alueilla kuten esim. Pohjois-Karjala tai Kauhava lakkautukset 
iskevät rajusti koko alueen väestön maanpuolustushenkeä lannistavasti. Jo nyt on nähty, 
kuinka merkityksellistä on, että eri puolella Suomea sijaitsee varuskuntia, vaikka niiden 
merkitys olisi miten vähäinen tahansa kriisitilanteessa. Nykyinen lakkautuslista näyttää 
aivan siltä, kuin Venäjän rajan tuntumaan järjesteltäisiin vain "ampuma-alaa". Kaiken kaik-
kiaan puolustuksemme on kautta aikain nojautunut kansan voimakkaaseen maanpuolus-
tustahtoon ja se näyttää lähes kokonaan unohtuneen nykyiseltä poliittiselta johdolta ja ken-
ties myös osittain sotilaalliselta johdolta, joka tosin ei voi tehdä mitään, jos rahaa ei osoite-
ta todellisiin ja olemassaoleviin tarpeisiin. Suuri ongelma on myös se, että sotiemme aika-
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na opitut läksyt on unohdettu ja parasta ja lopuksi ainutta auttajaamme Luojaamme ja Va-
pahtajaamme väheksytään kaikilla tasoilla. Puolustusvoimien hengelliseen työhön kaipaan 
todellista kriisivalmiutta ja -toimintaa ja kantahenkilökunnan moraaliseen asennoitumiseen 
roimaa parannusta. 
 
Ottawan sopimukseen liittyminen oli erittäin huono ratkaisu. Olisi pitänyt ajatella ainoas-
taan oman maan etua eikä kumarella joka suuntaan. 
 
Onko pääesikuntaan ja yleensä puolustuvoimien korkeimpaan hallintoon kohdistunut sääs-
tötavoitteita? Julkisuudessa niitä ei ainakaan ole esitelty. 
 
Luopuminen jalkaväkimiinoista on virhe sekä puolustuksellisesti että taloudellisesti. 
 
Itsellä tulee harrastettua metsästäjäliiton ammuntoja sekä metsästystä niin en ole huolis-
sani omasta "taistelu kunnosta". 
 
Helppoja ratkaisuja ei ole. Puolustusvoimien on mietittävä tehtävänsä ja toimintamallinsa 
kokonaan uudelleen ja sopeutettava henkilöstönsä määrä ja osaaminen sekä reservin roo-
li, määrä ja osaaminen niihin. Rankka pohdinta ja rankat ratkaisut. Vanhasta pitää kyetä 
luopumaan nopeasti ja tehokkaasti, myös materiaalin osalta. 
 
olisko voinu tinkiä vaikka Horneteista/asejärjestelmistä, mitäpä niillä tehdään meidän met-
tissä, (säästöt miljoonia) vaikkapa toimivien ja halpojen maamiinojen sijaan???????????? 
 
Hyvä että Dragsvik säästettiin, hyvin toimiva ja kustannustehokas varuskunta. Toivottavas-
ti kriitikot voivat käydä tutustumassa. Harmillista on että Pohjanmaa jää ilman varuskun-
taa... 
 
Kertausharjotusvuorokausia ei tulisi vähentää. Aktiivisin maanpuolustushenkinen joukko 
kootaan ja pidetään yhdessä kertausharjoituksilla. Motivaatio on tärkeintä maanpuolustuk-
sessa. Jos näitä asioita ei pidetä tärkeinä valtakunnallisesti, kuinka niitä voidaan pitää tär-
keinä yksilötasolla. 
 
Reserviläiset ovat suuri joukko sotilaita. Jos heiltä viedään motivaatio ja palkitsemisjäejes-
telmä, onko maanpuolustuksen selkäranka silloin murrettu. Valtion pahin vihollinen näyttää 
tulevan silloin sisältäpäin, säästöjen muodossa. 
 
Ainakaan kertausharjoituksista ei tulisi tinkiä päivääkään pois! 
 
Itse en ole halukkuudestani huolimatta päässyt kertaamaan. Myös ystäväni ovat samaa 
mieltä. 
 
Vähästä vähennetään. Eihän tuossa ole juuri järkeä. Suomessa on jo muutenkin yksi pie-
nimmistä puolustusbudjeteista. 
 
Yltiöpasifismi, -liberalismi ja varsinkin -naiivius ovat saaneet pelottavan voimakkaan yliot-
teen valtakunnan päättäjistä. Sotalaitoksen jatkuva alasajo heikentää kansakuntamme 
kykyä säilyttää itsenäisyytensä tulevaisuudessa, joka muuttuu jatkuvasti epävakaammaksi. 
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Aivan pelleilyä. Kreikkakin ostaa 200 panssarivaunua jenkeistä ja sitten Suomen pitää su-
pistaa tällä tavoin. Uskottava puolustus on mennyttä! 
 
Suomalaiset eivät usko puolustusvoimien tärkeyteen, koska eivät usko maatamme uhkaa-
van minkään. Myönnän, että kalusto uudistuksista voisi karsia, mutta maanpuolustustah-
dosta ei missään nimessä saa luopua, eikä sitä saa heikentää. Tarvitsemme Suomelle 
reserviläisiä joilla on maanpuolustustahtoa, toimintavalmiutta (kuntoa, taitoa selvitä luon-
nossa ja taistelutilanteissa) ja ampumataitoa. Uskon, että tulevaisuudessa mahdollisia so-
tia käydään muillakin asein kuin kiväärein, mutta kansallamme jokin perussodankäynti 
menetelmä on oltava vahva, jotta voimme vastata jos joskus jokin uhkaa itsenäisyyttäm-
me. Tahtoisin vaalia, säilyttää ja arvostaa itsenäisyyttämme. 
 
Ketuttaa koko maanpuolustuksen halveksiminen siihen malliin ettei tahdo jaksaa enää 
edes kritisoida. Hävitetään järkyttäviä määriä täysin kelvollista puolustusmateriaalia "mas-
savanhenemisen" vuoksi (esim. rynnäkkökiväärit voisi jakaa reserviäisjärjestöille), ajetaan 
pientä palkka-armeijaa, jolla voidaan sen aikaa puolustaa PK-seutua että päättäjät pääse-
vät turvaan, kohdellaan rehtejä reserviläisiä kuin rikollisia jos sattuu ammunnanharjoittelu 
kiinnostamaan, ... Sekin vähä harjoittelu on sentään omasta pussista maksettu. Aivan 
käsittämätöntä! 
 
Olisi varmaan löytynyt parempiakin säästökohteita kuin puolustusvoimat. Herranen aika. 
 
Kustannusrakenteen nousu ja painopiste varmasti puolustaa uudistusta. Se miten asiaa 
hoidetaan poliittisesti on surkuhupaisaa seurattavaa ja se varsinainen tekijä, joka uskotta-
vuutta puolustuskyvyltä vie. 
 
Kertausharjoittamatton reservi on tykinruokaa eikä pysty tehtäviinsä. 
 
Poliitikot ovat harvinaisen pihalla maanpuolustusasioista 
 
Miksi tuhlataan satoja miljoonia olemassa olevan materiaalin tuhoamiseen ja vastaavasti 
hankitaan kovalla rahalla mukamas korvaavia järjestelmiä? Lisäksi montaa meistä ihmetyt-
tää, kuinka voi olla varaa kasvattaa tai pitää samana everstien ja kenraalien määrää, kun 
samalla kenttäarmeijan vahvuutta pienennetään. Puolustusvoimat hoitaa homman, kuten 
valtionhallinnossa tapana on; läskistynyt yläporras pitää huolen omista eduistaan. 
 
Johdon optiot ja bonukset palautettavä ja siirrettävä maanpuolustuskassaan! 
 
Pitäisi harkita toisin mistä supistetaan 
 
Varuskuntia ei missään tapauksessa saa lakkauttaa!!!!! 
 
Myös paikallisten yhdistykksien tulisi aktivoitua kotutoimintaan ja aktivoida reserviä. Jotain 
saman suuntaista mallia, kuin Ruotsissa tai Sveitsissä 
 
Ruotsinkielisten asema voidaan turvata yhdistämällä ruotinkielinen koulutus osaksi muuta 
varuskuntaa. Tässä taloudellisessa tilanteessa vähemmistön ehdoilla ei voi toimia koko 
PV. 
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Säästöt nykyisellään romuttavat sekä kansallisen puolustuksen että kansalaisten motivaa-
tion osallistua maanpuolustukseen, sillä eduskunnan päätös kyykyttää puolustusvoimat 
heijastaa sitä ajatusmaailmaa että sitä työtä ei arvosteta eikä haluta tukea. 
 
Rahaa kulutetaan surutta kalliin ja huonosti taistelua kestävän teknisen kaluston hankin-
taan. Huipputeknisillä asejärjestelmillä ei tee mitään, ellei niitä tukemassa ole hyvin koulu-
tettu ja varustettu jalkaväki. 
 
Kaikki taistelevat jalkaväen joukot pitäisi kouluttaa paremmin ja varustaa nykyaikaisilla 
suojavarusteilla, optisilla ja optoelektronisilla tähtäimillä, yönäkölaitteilla ja olalta laukaista-
villa IT-ohjuksilla. Rahat näihin hankintoihin olisi saatu luopumalla muutamista erittäin kal-
liista hankkeista, esim. NH90 ja Hornetien ilmasta-maahan-järjestelmä. Tuntuu, että puo-
lustusministeriö, pääesikunta ja materiaalilaitos elättävät unelmaa pienestä ja teknologi-
sesta siirtomaa-armeijasta. Pitäisi ennemmin keskittyä huolehtimaan kotimaan puolustuk-
sesta laajalla hyvin koulutetulla ja varustetulla reservillä. Rahat kyllä riittäisivät jos ne koh-
dennettaisiin oikein. 
 
Vaikea tapaushan tämä on mutta mielestäni määrärahoja ei saisi alentaa vaan hieman 
lisätä esim. elinkustannusindeksin mukaisesti. 
 
Viimevuodet ovat menneet huonompaan ja huonompaan suuntaan. Suun pitäminen kiinni 
ei riitä. Suomalaisten ja reserviläisten on otettava rohkeasti kantaa asioihin. Tarvitaan 
hengellistä heräämistä, jotta suomalainen sotilas herää, ottamaan kantaa ja taistelemaan 
uskottavan maanpuolustuksen puolesta. 
 
Koko säästöohjelma on sikamaista politikointia ja vieläpä kielipolitikointia kansan yhtenäi-
sen aktiivin reservin kustannuksella. Kontiomäen ynm. varuskuntien lakkauttamisesta syn-
tyneet alueelliset tyhjiöt tullaan NATO-vouhottajien toimesta jonkin ajan kuluttua täyttä-
mään vääntämällä Suomea väkisin NATO:on kun "alueellisessa puolustuksessa on niin 
ilmeisiä aukkoja". Jos näen tuon päivän niin minun sotilaspassini palaa. 
 
PV:n säästöt ovat suhteellisesti suurempia kuin eräiden muiden hallinnonalojen, mikä ei 
ole hyväksyttävää. 
 
Uudistusta tehdään pakkotilanteessa. Reservin kertausharjoituksista säästäminen on vää-
rää politiikkaa ja onneton jalkaväkimiinakielto lisää puolustuskyvyn rapautumista. Poliitti-
nen Draggvik-ratkaisu koetaan epäoikeudenmukaisena, mikä saattaa vaikuttaa maanpuo-
lustustahtoon kielteisesti. 
 
Sotatarvikevarastojen omistuksen siirtyminen Senaatti-kiinteistöjen omistukseen on tiettä-
västi luonut tarpeen hävittää käyttökelpoista kalustoa. Osa "strategisista" varastoista tulisi 
palauttaa puolustusvoimien omistukseen ja lopettaa järjetön varusteiden romuttaminen. 
 
Pääkonttorissa lienee riittävästi leikattavaa, ettei maakuntiin niitä tarvitse ulottaa. 
 
Eihän tässä ole mitään järkeä! Natoon tässä maatamme pohjustetaan ja naapuri tykkää. 
 
Rajalliset resurssit on käytettävä tehokkaasti. Reservin hyödyntäminen ja mielenkiintoisten 
harjoitusten järjestäminen reserville parantaa puolustuskykyä. Sissitoiminnan ja taktisen 
aseenkäytön koulutusta vapaaehtoisille reserviläisille. Kehittää reserviläisille varuste ja 
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liivijärjestelmä, antaa mahdollisuus hankkia armeijan käyttöön kehitettyjä varusteita ja ka-
lustoa. Yksittäisen taistelijan varusteiden kehitys ja ottaa huomioon reservin tarpeet ja 
mahdollisuus hankkia uutta jakokalustoa esim. SRA-toimintaan. Tukea urheiluammuntaa 
esim SRA. 
 
Kontioranta säilytettävä, Dragsvik yhdistettäköön 
 
Miinat takaisin, ei ole hyökkäysase. 
 
Ei kestä julkaista 
 
Sodan ajan vahvuutta ei pidä pienentää ellei tilalle tule toimivaa ratkaisua joka säilyttää 
Suomen puolustuskyvyn, mutta mielestäni Suomen puolustus kykyä pitäisi mielluumin 
nostaa entisestään. Toisena vaihtoehtona on NATO, johon suomen tulisi liittyä ehdotto-
masti. Tärkeintä on että Suomessa säilyy uskottava puolustus. NATOsta Suomi saisi oike-
an ohjenuoran puolustuksen järjestämiseen.  
 
Ehkä hieman kalliimpi vaihtoehto, mutta kaikissa olemassolevissa varuskunnissa pitäisi 
mielestäni olla jatkossakin toimintaa edes vähän suppeammassa muodossa. 
 
Historia toistaa itseään kuin huonoa vitsiä. 
 
Tähän astiset säästötoimenpiteet ovat tehdyt vain silmänlumeeksi ja tulleet korvaamatto-
man kalliiksi rahallisessti. NYT ON AIKA satsata puollustukseen, ei välimeren rantamaihin. 
samoin pelleily kriisinhallinnassa ulkomailla on lopetettava ja heti! Nykyinen hallitus voi 
siirtyä Afganistaniin, järkimiehet tilalle ja rajat KIINNI. 
 
Eliitti vie meitä Natoon. Matkalla sinne riisumme itsemme aseista, jotta muutama kansain-
välisillä näyttämöillä paistatteleva poliitikkomme saisi poliittisia irtopisteitä. Kansa maksaa 
lystin, ensin rahalla ja konfliktin sattuessa hengellään. Jalkaväkimiinakielto kumottava! Mi-
kään muu PUOLUSTUSASE ei ole meidän oloissamme niin kustannustehokas ja toimiva! 
 
Syvältä ,ei kannusta reino reserviläistä olemaan mukana 
 
Nykyajan ja tulevaisuuden suurin maanpuolustuksellinen uhka on verkkohyökkäys ja sen 
kautta yleisen infrastruktuurin heikentäminen. Suomen puolustusvoimien mahdollisuudet 
edellä mainitun kaltaisen hyökkäyksen torjumiseen ovat tällä hetkellä koko läntisen euroo-
pan heikointa tasoa. Puolustusvoimien ICT-taidot ovat noin 20 vuotta muuta Eurooppaa 
jäljessä! Suojatyöpaikasta nauttivat ja "Kekkosen aikoja" muistelevat vanhat esikuntaup-
seerit pikaisesti varhaiseläkkeelle ja nuoria, motivoituneita sekä koulutettuja osaajia tilalle. 
Myös puolustusvoimien asenteet tulisi päivittää tälle kuluvalle vuosituhannelle, etenkin esi-
kuntatyöskentelyssä! 
 
Everstejä vähemmän ja kaikille esiupseereille tarpeellinen sijoitus muut reserviin! toimivin 
rakenne on pyramiidi... 
 
Ei saa romuttaa toimivaa materiaalia jolla reservit ovat koulutettu, Ne toimivat kun tarvi-
taan. Ne eivät aiheuta suurta kulua mutta ovat jo hankittuja. Hornetteja ei puolustus tarkoi-
tuksiin tarvita.ilmapuolustukseen riittävästi ohjuksia.. 
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Edelleen kaivelee maamiinoista luopuminen, mikä typerä ratkaisu! 
 
JOUDUTAAN LIITTYMÄÄN NATOON JOKA LIENEEKIN TÄMÄN OPERAATION PERIM-
MÄINEN TARKOITUS. 
 
Säästöjä voitaisiin tehdä muilla aloilla, ei maanpuolustusta koskevilla. Maanpuolustus on 
oleellinen osa maan tulevaisuutta. 
 
On väärin, ettei puolustusvoimien johto ja eduskunta päätä asiasta mitään vaan ns. väärä 
taho. 
 
Merkit ovat samat kuin ennen talvisotaa. Suomen puolustus karsitaan minimiin.. Nyt vain 
erona, että rajan takana varustaudutaan ja muokataan armeijakuntia uudel-
leen..Reserviläiset lyödään laimin ja hommataan hienoa tekniikkaa/leikkikaluja,jotka ei sit-
ten "oikeassa"tilanteessa riitä pysäyttämään ylivoimaista vihollista samoin kuin hyvin kou-
lutettu miehistö hyödyntäen suomen maaperää/olosuhteita ..NATO ei tällaista epäuskotta-
vaa liittolaista ota jäseneksi enää.. 
 
Pohjanmaalta ollaan viemässä viimeisintäkin varuskuntaa, alueelta jossa puolustusvoimi-
en tuki on ollut vankkumatonta. Ehkä se halutaan nujertaa loputkin? Lähin varuskunta ru-
peaa olemaan 300km päässä, joka nopeuttaa entisestään kansalaisten vieraantumista 
puolustusvoimiin. Vapaaehtoisia kuntajoukkoja pitäisi lisätä. 
 
Tätä menoa jos mennään niin voidaan kohta unohtaa koko Suomen puolustaminen ja it-
senäisyyskin!! Vanha sanontahan on että jos tulee ns.sotilaallinen tyhjiö niin jossain vai-
heessa sen täyttää joku? 
 
Osa varuskuntien lakkauttamisista oli OK (kuten Niinisalo ja Kontioranta), mutta ilmavoimi-
en toiminnan uudelleenorganisointia huonommaksi en ymmärrä sillä se on nykyään tärkein 
aselajimme, jos on vähänkään seurannut maailmalla käytäviä viimeaikaisia konflikteja. 
 
Venäjä vahvistaa sotavoimiaan ja Suomi supistaa, tietäähän sen, mitä siitä seuraa. 
 
Halukkuuttani puolustaa maatani vähentää se, että poliittinen johtomme vaikeuttaa mah-
dollisuuksiani harjoittaa maanpuolustuskykyäni. Alati tiukkeneva aselaki, ratamääräykset, 
sekä tietysti puolustusvoimien, MPK:n ja reserviläisyhdistysten pienenevät rahoitukset vä-
hentävät mahdollisuuksia kouluttautua. Toisinaan huomaan ajattelevani, ettei johtomme 
ehkä ole kiinnostunut pitämään maatamme itsenäisenä. Eihän Suomi ole enää perustusla-
kiuudistuksen jälkeen edes ”itsenäinen, sureveeni valtio." 
 
Vaikka elämme vuotta 2012 on valitettavasti maiden vieläkin valmistauduttava puolusta-
maan itsenäisyyttään voimakeinoin. Suomella tämä tarve vielä korostuu sijaintimme vuok-
si. 
 
Keuruun Pioneerirykmentin ja Pohjoiskarjalan Prikaatin lakkauttamiset heikentävät oleelli-
sesti puolustuskykyä sekä alueiden elinvoimaa. Muutaman kymmenen erittäin kalliin oh-
juksen hankinta samaan aikaan tuntuu käsittämättömältä. Historia opettaa, että rau-
hanajan säästöillä voidaan aiheuttaa merkittävää puolustuskyvyn heikkenemistä etenkin 
jos maailman poliittinen tilanne äkisti muuttuu. Naapurimaamme tulevan kehityksen suun-
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nasta ei ole mitään takeita. Jo tästa syystä on maanpuolustuskyky säilytettävä kaikissa 
oloissa. 
 
Avoimien ovien päivät. 
 
Tuntuu oudolta, että suomi syytää rahaa avoimella kädellä ulkomaille joka pyynnön peräs-
sä kasvattaen valtion velkaa. Tämän jälkeen leikataan kotimaan toiminnoista vedoten val-
tion velan kasvuun. Puolustusvoimauudistus ja kuntauudistus on taidettu tehdä samalla 
kaavalla, niiden mielipidettä ei kuunnella, jotka asiasta jotakin tietävät vaan tehdään teke-
misen ilosta, järjestä viis. 
 
Puolustusvoimat ovat monella paikkakunnalla merkittäviä työllistäjiä oman henkilökuntan-
sa kautta kuin välillisestikin.Säästötoimenpiteet heikentävät työllisyyttä ja näin verojen-
maksukykyä, koska kaikille irtisanottaville henkilöille ei pystytä järjestämään uutta työpaik-
kaa. Tässä taloudellisessa tilanteessa jokainen olemassaoleva työpaikka ja verosentti tu-
lee tarpeeseen. 
 
Jotain järkeä toihuihin! Rahaa pois ulkomaisesta kriisinhallinnasta ja hoidetaan oman 
maan asiat ensin.  
 
Vaikka nyt on menossa tälläinen länsimainen modernisointi- ja joukkojen vähennys buumi 
sillä verukkeella, ettei enään tarvita suuria armeijoita, koska uhkakuvat ovat muuttuneet. 
Mikä varmasti on totta, mutta niinhän ne muuttuivat samalla tavalla ensimmäisen maail-
mansodan jälkeenkin. Ja tuohon kuin lisää sen tosiasian että meidän kaksi peräkkäin ole-
vaa naapuriamme (Venäjä & Kiina) vain kasvattavat puolustusmenojaan kovaa tahtia, niin 
ei meillä minun mielestäni ole varaa tuudittautua Ruotsin valtion kaltaiseen ruususen 
uneen tämän asian kanssa. 
 
MUUTOKSET PITÄÄ TEHDÄ RAUHASSA JA HARKITUSTI 
 
Kreikka ostaa aseita tukirahoilla Saksalta. Meillä otetaan lainaa ulkomailta että voimme 
maksaa Kreikan velkaa ja samalla joudutaan laskemaan omien palveluidemme tai turvata-
soa kuten puolustus. Moni näkee vaan puolustusvoimat sotaväkenä ja näin turhana. Harva 
edes tietää miten monipuolisesa toiminnassa puolustusvoimat on mukana. Etenkin kriisin-
hallinnassa olennainen osa. Kadonneet ihmiset ja vaikka suurpalot on myös mukana ja 
monta muuta tärkeätä toimintaa. Mutta jos halutaan mennä jalat edellä puuhun, niin siitä 
vaan. Ehkä olisi oikeasti aika unohtaa Nato ja kartoittaa palkka-armeijan mahdollisuus. 
 
Sotilaskunto ja koulutus tulee säilyttää 
 
Lennostojen uudistukset eivät ole mielekkäitä. Kauhavan ilmasotakoulu on tuottanut maa-
ilman huippupilotteja yli 80 vuoden ajan, en näe kyseisen laitoksen lakkauttamis-
ta/siirtämistä mitenkään mieleekkäänä. Satakunnan lennoston tilat ja sijainti ovat täydelli-
set Hornet lentotoimintaan. Lentotoiminnan siirtäminen muihin tukikohtiin on järjenvastais-
ta. 
 
Suomen liittyminen jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen tulee maksamaan kuulemma 
noin 300 miljoonaa euroa!!!HÄ!!! Olisiko tämän asian kanssa pitänyt edetä toisin.Eipä tuo 
itänaapurikaan lähtenyt tuohon mukaan... 
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Sotilassoittokuntien alasajo on sivistymätöntä. 
 
Luotan Pääesikunnan laskelmiin ja kehityssuunnitelmiin modernisoida puolustusvoimien 
palkatusta henkilöstöstä ja sitoutuneesta reservistä iskukukykyinen joukko taistelukentän 
kuvan ja uuden sodankäynnin tyylin vaatimalla tavalla. Uhkat ja operaatiot muuttuvat, ka-
lusto teknistyy ja toimintakyky edellyttää harjoittelua. Tämä puolestaan edellyttää reser-
visotilaalta sitoutuneisuutta. Joustava käytäntö koulutetun reservin siirtymisestä määrä-
ajaksi ammattisotilaan tehtäviin voisi olla eräs mahdollisuus, kuten mm. sotilaslentäjilläkin. 
Nyky-yhteiskunnassa elämäänkaarelle taitaa sopia useampikin ammatti, joista viimeisestä 
eläköidytään. Siviiliosaaminen voi tukea toimintaa sotilaana ja päinvastoin. Ydinasia reser-
vissä on sotilaaksi sitoutumisen taso, tiukuus ja sotilaan taitojen vapaaehtoinen ylläpito. 
Siihen ei kertausharjoitukset koskaan riitä. 
 
Maanpuolustushenki elää ja voi toistaiseksi hyvin eri maanpuolustusjärjestöissä. Sitä ei 
pitäisi pilata päättömillä ratkaisuilla. Säästötalkoisiin pitää osallistua puolustusvoimat-
kin,mutta joku järki siinäkin pitää olla. 
 
Viime vuosina on tuhottu paljon käyttökelpoista materiaalia. Miksi? 
 
Kertaamaan on päästävä, siellä tahto tarkentuu ja uskottavuus lisääntyy. 
 
Varuskuntien lakkauttamispäätös oli törkeä kotiinpäinveto. Uudeltamaalta olisi voinut lak-
kauttaa ainakin yhden varuskunnan.Nyt kuultujen home ynnä muiden asioiden takia se 
olisi ollut Dragsvik. 
 
Kontiolahden ja Kotkan varuskunnat säilytettäävä. 
 
Kohta 9 on tarpeeton ja ehkä huonosti (tarkoitushakuisesti?) muotoiltu. Vaikka mielestäni 
reserviläiseksi olen hyvin perillä maanpuolustusasioista, myönnän, ettei minulla ole kom-
petenssia priorisoida ensisijaisia säästökohteita näin karkealla tasolla. Nämä vaihtoehdot 
ovat osin hyvin riippuvaisia toisistaan, joten yhtä ei voida pitää mahdollisena pääasiallise-
na kohteena ja väittää toisen olevan säilyttämiskelpoinen. Summan kertaluokka on lisäksi 
sellainen, että yhdestä kohdasta säästämällä sitä on vaikea saavuttaa. Säästöt ovat kurja 
ja osin välttämätön juttu. Ylivoimaisesti tärkeintä on jatkossa huolehtia siitä, ettei aina 
säästetä sieltä, missä se onnistutaan helposti tehtävän kohdalle osuessa päätöksen jäl-
keen tekemään. Nyt säästökierroksen jälkeen ollaan puolustusvoimien osalta välttämättö-
män minimin äärirajalla; so. seuraavalla säästökierroksella voi säästää 10 Me tai pyyhkiä 
koko pääluokan punakynällä yli, vaikutus on sama. Siitä olen vakuuttunut, että säästöt on 
kohdistettu niin, että tehtävien hoitaminen sen jälkeen parhaalla saavutettavissa olevalla 
tavalla onnistuu. 
 
Ei missään tapauksessa pidä heikentää maanpuolustusvalmiutta 
 
Pari vuotta sitten Kaskeala oli tyytyväinen kun luvattiin lisä rahaa, kas kumma kun hallitus 
vaihtui iski kova säästökuuri. Minusta meidän on syytä tarkistaa tilannetta säännöllisin vä-
liajoin. Mutta maanosassa mistä on aina löytynyt maanpuolustustahtoa ja ja valmiuutta 
auttaa isänmaata on minusta kohdettu kaltoin. Tarkoitan Pohjanmaa, täällä löytyi vapau-
den puolesta taisteilijoita täällä perustettiin itsenäisen Suomen ensimmäisiä Sotakouluja, 
Suomen tykistökin perustettiin täällä ja paljon muutakin mutta 2014 jälkeen ei muuta kun 
Aluetoimisto. Voin sanoa että olen huolissani maakunnan maanpuolustus tahdosta.  
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Säästetään järkevällä tavalla. Ei sieltä täältä hiukan. 
 
Puolustusministerin puheet eivät olleet reiluja. Päätökset ovat oikein hyviä siitä huolimatta. 
 
Ei pysty sanoin kuvaamaan, huh huh! 
 
Suomen puolustusta ajetaan järjestelmällisesti alas, alkaen jalkaväkimiinoista, surullista 
seurata. 
 
Alueellinen puolustus ja varsinkin virka-apu valmiudet tulee säilyttää. Maan puolustus ei 
ole kielipoliittinen, vaan aluepoliittinen asia. Miksi ruotsinkielistä prikaatia ei voitaisi perus-
taa vaikka itärajalle pääkaupungin puolustusta´unohtamatta? 
 
Suuri reservi ei nykyajan sodankäynnissä ole enää oleellinen. Paras ratkaisu maamme 
puolustukselle olisi NATO-jäsenyys, vapaaehtoinen asepalvelus yhdistettynä palkka-
armeijaan. 
 
Viimeaikaisimmat puolustusvoimien uudistusten suurimmat ongelmakohdat ovat mielestä-
ni lakkautuspäätöksensaaneiden varuskuntien valinta, ja motiivi kyseisten varuskuntien 
lakkautukselle. Mielestäni ensisijainen ja selkeästi tärkein peruste tulisi olla maanpuolus-
tuksen suorituskyvyn ylläpito tai mahdollisimman pieni suorituskyvyn heikkeneminen eikä 
esim. kielipoliittinen seikka. Ymmärrän resurssien leikkaukset nykyisessä taloustilantees-
sa, mutta olen varma että koko puolustusvoimien suorituskyvyn kannalta oltaisiin voitu 
tehdä järkevämpiäkin ratkaisuja annetulla budjetilla. 
 
Itärajan puolustus on turvattava.On muistettava 1930-luvun tilanne ja mihin se johti! 
 
Politiikka ja puolustusvoimat pitäisi erottaa toisistaan - ainakin kielipolitiikan osalta! 
 
Jos/ kun määrärahoja pienennetään niin osa säästyneistä varoista tulee ohjata sotavete-
raanien käyttöön , niin kauan kun heitä vielä elossa on !! 
 
Suomea ei uhkaa lähitulevaisuudessa kukaan. 
 
Entisenä rauhanturvaajana vastustan ehdottomasti rauhanturvaamisen määrärahoihin ka-
joamista. Rauhanturvaamisen rahoitus tulee kuitenkin pääosin ulkoministeriön budjetista, 
eikä puolustusvoimien, joten rauhanturvaamisen syyllistäminen on turhaa. 
 
Minusta on järjetöntä syytää rahaa Kreikan maanpuolustuksen hankintoihin ja heikentää 
omaa puolustusta. 
 
Kauhavan Lentosotakoulu on ehdottomasti säilytettävä. Siirrosta syntyy vain lisäkuluja ei 
säästöjä. 
 
Itseäni ihmetyttää materiaalin suurimittainen tuhoaminen, vaikka se olisi vanhaa, mutta silti 
toimintakuntoista. Esimerkiksi aseita on hävitetty, vaikka ne olisivat toimivia. Ei kai niiden 
varastointi kovin paljoa kuluja aiheutta, jos puhutaan kivääreistä ynnä muusta pienemmäs-
tä arsenaalista. 
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Tammisaaressa sijaitseva ruotsalainen joukko-osasto tulee lopettaa ja ruotsalaiset alok-
kaat sijoittaa suomalaisiin varuskuntiin. Näin saavat ilmaisen kielikylvyn ja voivat nauttia 
kaksikielisyyden rikkaudesta. Vai sanakirja kourassako näitten kanssa pitäisi sotaan läh-
teä? 
 
Ihmetyttää Lentosotakoulun ja Pohjois-Karjanlan Prikaatin lakkautus ottaen huomioon 
maantieteelliset sijainnit sekä koulutuksen ja osaamisen tason. Uudenmaan Prikaati voi-
daan myös siirtää vaikkapa MeriSK:n yhteyteen.Jos Upinniemen rakennuskanta ei salli 
siirtoa sinne. 
 
Reserviläisten omatoimista ammuntaa, suunnistusta ja johtajakoulutusta lisäämällä. 
Yritetty on äänestää silleen että pv:n menoja ei leikattaisi, mut minkä sille voi ku väärät 
ihmiset pääsee valtaan.. 
 
Ei Natoon. 
 
Suomalaiset joukot kuuluvat Suomeen, eikä esim. amerikkalaisten etujen puolustamiseen 
Lähi-Idässä. 
 
Jos vain tulisi kutsu postista harjoitukseen esim. ampumaharjoitus lähellä minua 1 päivä 
klo.7-19 kokisin sen tarpeelliseksi monella eri tavalla. Tollaisia vaikka pari kappaletta vuo-
si. 
 
Sodanajan miesmäärää ollaan vähentämässä huomattavasti ja vastaavasti ei varmaan-
kaan paranneta sotilaiden varustusta, muutoin asian voisi vielä ymmärtää. 
 
Miinojen poisto ja reservin pienentäminen ovat puolustuksellisesta näkökannasta olleet 
järjettömiä uudistuksia. 
 
PV:n oma viestintä asian tiimoilta on mielestäni ollut positiivista ja ratkaisuihin kohdentu-
vaa tappiomielialan sijasta. Hienoa ja esimerkillistä toimintaa poliittisen johdon toilailuista 
huolimatta. 
 
"Suomi on paras meille Suomalaisille." 
 
Pitää saada rahoitusta lisää Puollustusvoimille sekä Poliisivoimille. Lääke veroja korotta-
malla Puolustusvoimien eduksi!,,,jos ei muu auta. 
 
Puolustuvoimien säästöissä ei mielestäni ole kyse rahasta, vaan poliittisesta toiminnasta, 
toisin sanoen Suomen puolustusvoimien reformista. Uudistuksen tarkoituksena on muut-
taa nykyinen reserviläisarmeija palkkaarmeijaksi, joka soveltuu päättäjien mielestä pa-
remmin yleiseen valtiolliseen kehitykseen mm. EU:n jäsenenä, oikeammin Suomen ole-
mista EU:n liittovaltion jäsenenä. Puolustusvoimauudistus on näin motivoitunut poliittisesti, 
eikä taloudellisti. Tämä poliittinen suuntaus mihin säästötkin liittyvät on yleisemminkin tu-
hoisa Suomen valtiolle, mutta näin puolustusvoimienkin kautta se heikentää kansallista 
turvallisuutta  
 
Suomen ei tulisi yrittää väkisin pitää puolustusvoimia yhtä modernina kuin mitä muiden 
EU:n ja NATO:n maiden armeijat ovat. On mielestäni turhaa investoida suuria määriä 
esim. lentokalustoon, koska ilmavoimat ovat kaikkiin naapurimaihin ja muihinkin maihin 
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verrattuna erittäin suppeat. Kalustoa voisi saada mm. itänaapurista ja muista ei-NATO -
maista halvemmalla kuin länsimaista. Miksi yrittää väkisin kun kerta varaa ei ole... 
 
MPK perustettu alunperin reserviläisjärjestöjen toimesta, jotta saataisiin koulutuksen piiriin 
myös sijoittamaton reservi. MPK:n nykysuuntaus on, ettei sijoittamatonta reserviä kannata 
kouluttaa. Hieman on ristiriitaista alkuperäiseen lähtökohtaan nähden! 
 
On myös isanmaallista pitää huolta valtiontaloudesta. Vakaalla pohjalla oleva valtio pystyy 
puolustamaan itseään nykyaikaisia, todella vakavia, uhkia vastaan. 
 
Lisätkää hankintoihin Venäjän liput valmiiksi, dragsviikkiin voisi jo nyt vetää sen salkoon. 
 
En ole niinkään huolestunut varuskuntien lakkauttamisesta, vaan sodan ajan joukkojen 
kokoonpanon pienenemisestä. Se rapauttaa koko asevelvollisuuteen perustuvan puolus-
tuksen. Olisi mielenkiintoista tietää missä suhteessa sodan ajan vahvuutta pienennetään. 
Lähteekö vahvuudesta suhteessa enemmän miehistöä kuin aliupseeristoa ja upseereita? 
Tässä uudistuksessa voi käydä siten, että miehistöä vähennetään sodan ajan vahvuudes-
ta suhteessa enemmän kuin johtajia. Kaikille johtajakoulutuksen omaaville henkilöille ei 
riitä tämän jälkeen johdettavaa miehistöä alaisiksi sodan ajan yksiköihin. No saavatpahan 
sitten "äkseerata" keskenään, kun koulutettua kenttäkelpoista miehistöä ei ole tarpeeksi 
kaikille "alikeisareille" ym. johtajille komennettavaksi. 
 
Miinakielto on kovin kallista säästämistä... Näin pienellä taloudella ja pitkällä rajaviivalla ei 
ole muuta taloudellista vaihtoehtoa. Kertausharjoituksista säästäminen on myös varsin 
kallista, koska edes reserviläisten rauhanajan osaaminen ei päivity PV:n tietokantoihin 
hyödynnettäväksi. Lisäksi hädän hetkellä tulee olemaan kohtuuttoman suuri ponnistus päi-
vittää aikaa sitten unohtuneita taitoja tai fyysistä kuntoa liian ison passiivisen reservin osal-
ta. 
 
Organisaation ohentaminen pitäisi näkyä myös ylemmissä virkamiesportaissa, eikä aino-
astaan  siviileihin kohdistuen! 
 
Puolustusmenojen supistuksen kokonaisvaikutusta ei ole huomioitu riittävästi kansanta-
louden kannalta. Valtion tulisi olla työllistäjänä edelläkävijä taloudellisen taantuman aikana. 
Puolustuskykymme uskottavuus muodostuu aivan muista tekijöistä kuin sodan ajan jouk-
kojen vahvuudesta. Tekniikka jyrää... 
 
Kontioranta olisi säilytettävä johtuen laajasta maakunnasta, jossa perusteltua Pohjois-
Karjalaan varuskunta hyödyntäen paikkallistuntemusta koulutetuille varusmiehille. 
 
En ole enää halukas kehittämään reserviläistaitojani esim. maakuntajoukoissa, sillä en saa 
sieltä sotilasarvoani ja koulutustani vastaavaa koulutusta ja kehitystä. Nykyinen maakunta-
joukkojen toiminta antaa vain mahdollisuuden joillekin upseereille kehittyä tehtävässään. 
Muut joutuvat olemaan ko. joukon rekvisiittana ja kulissina. 
 
Esi-isäämme kääntyisi haudassa, jos näkisi miten tätä maata johdetaan nykypäivää. Miten 
säästetään siitä mistä ne taisteli ja törsätään rahaa siihen mitä pitäisi karsia. Eikö Suomel-
la ole minkäänlaista selkärankaa enää?! 
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Naurettaavaa, että päätöksistä tehdään poliittisin- jopa kielipoliittisn perustein. Pienet te-
hottomat yksiköt voi lopettaa ja yhdistää suurempiin kokonaisuuksiin. Itä -Suomeen jää 
vääjäämättä tyhjiö jos nyt kerran Kontiolahti lakkautetaan. 
 
Niin ikävältä kuin se tuntuukin, niin vaikeiden päätöksien tekemättä jättäminen ei ole 
maanpuolustuksellisesti uskottavaa toimintaa sekään. Tosiasia on, että 60-luvun (sodanai-
kaisiin kokemuksiin perustuva) sotilasoppi ei ole tätä päivää. Aluepuolustus-ajatus kuoli 
(tai olisi pitänyt kuolla) ensimmäisen Irakin sodan jälkimainingeissa. 
 
Tosiasia on myös, että kansainvälisistä operaatioista kertyvä kokemus on kullanarvoinen 
Puolustusvoimille. 
 
Itse olen aktiivinen MAAKKissa ja viime aikoina PV:n leikkaukset ovat näkyneet lisäänty-
vänä vastuuna ja suurempana roolina meille, mikä taas on minun mielestäni hyvin moti-
voivaa. 
 
Taas säätetään väärissä asioissa. En olisi ikinä uskonut, että näin voi käydä. 
 
Varuskuntien määrällä ei mielestäni ole juurikaan merkitystä. Ja puolustusmenoissa mi-
nusta väärin panostaa kalliisiin asejärjestelmiin (ilmavoimat ja ohjusaseet), kun hyvin kou-
lulutettu ja nopeassa valmiudessa olevat kevyet joukko-osastot vastaavat mielestäni pa-
remmin nykyaikaisiin uhkakuviin. 
 
Kipeitä ja raskaita päätöksiä joudutaan tekemään, mutta on aivan käsittämätöntä, että yh-
teisiä asioita hoidetaan tällä tavalla salailemalla. Faktat pöytään ja laskelmat auki.... poliiti-
koille yksi sana "AVOIMUUS" 
 
Oma henkilökohtainen mielipiteeni puolustusvoimista on seuraava. 1: Koulutuskeskuksien 
lakkautus on hyväksyttävissä kun ne on tehty oikein perustein. Uutisia katsomalla ja lehtiä 
lukemalla olen tullut siihen tulokseen että kaikkia varuskuntia ei ole kohdeltu oikein/ tasa-
puolisesti. 2: Kun jalkaväkimiinoista, siitä puolustuksen (omasta mielestäni) tärkeimmästä 
tekijästä luovuttiin tehtiin suuri virhe. 3: Jos ja kun sodan ajan joukkojen vahvuutta laske-
taan niin kuin on suunniteltu on oma uskoni ja tahtoni Suomen puolustukseen mennyt. 
Nämä kolme tekijää saavat minut todella vakavasti harkitsemaan reserviläisharrastuksen 
lopettamista ja sotilaspassin "hautaamista" maan poveen. 
 
Eiköhän pv:n asiantuntijat tiedä, miten on parasta menetellä. 
 
Herra varjele Suomen herroja toista kertaa lyömästä päätänsä Karjalan mäntyyn... 
 
Kaikesta huolimatta (pro patria) 
 
Aluepolitiikka ja alueiden elinvoimaisuus olisi myös tärkeä peruste miettiä varuskuntien 
asemaa. ymmärrän Lahden, vaikka se onkin mulle henkilökohtaisesti tärkeä, koska siellä 
uudet työpaikat löytyy. Mutta Pohjois-Karjalan lakkauttaminen olisi ihan käsittämätön veto, 
tämä täytyisi saada pois listalta. En kyllä oikein ymmärrä valtionhallinnon ajatuksia siitä, 
että onko se nyt ilmaista yhteiskunnallekaan siirtää ihmisiä koulutukseen ja työttömiksi ja 
kohtaamaan uusia sosiaalisia riskejä, jotka voivat realisoitua myöhemmin . 
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ensin kielletiin miinat ja sitten vielä miehistö supistetaan millähän ne viime sodissa viholli-
set on sitten pysäytetty? 
 
Kun raha ja politiikka sekoitetaan, valitettavan usein "järki" häipyy ja tehdään merkillisiä 
päätöksiä. En näe tarpeelliseksi ostaa näitä hornetin uusia ilmasta maa maaleihin ammut-
tavia ohjuksia nää on kalliita ja Suomi on pieni maa tää raha olis voitu käyttää järkeväm-
mälläkin tavalla ...Kaikkia varuskuntia ei tulisi lakkauttaa, jotka ovat listalla Suomen puo-
lustukseen jää aukkoja... 
 
Valtakunta on lähtenyt vaaralliseen suuntaan. 
 
Jos supistetaan nykyisen mallin mukaan, niin pitää liittyä NATOON, muuten ollaan tuu-
liajolla kuin kaarnalaiva merellä. 
 
Puolustusvoimauudistusta pitää jatkaa siten, että valtio takaa puolustusvoimille riittävät 
toimintaresurssit! 
 
Suomen nuorissa on vielä vanhaa hyvää sisua sekä puolustushalukkuutta. Tekivätpä päät-
täjät mitä tekivät, periksi ei anneta. 
 
Reserviläisjärjästöjen pitäisi nyt ottaa enemmän vastuuta reserviläisten maanpuolustus-
suorituskyvyn ylläpitämisestä. Tämä tilanne itse asiassa on suuri mahdollisuus korostaa 
resjärjestöjen yhteiskunnallista merkitystä. Eli lisää yhteiskunnallista näkyvyyttä ja aktiivi-
suutta koulutusrintamalle: näytetään täysillä, että suomalaiset haluavat puolustaa uskotta-
vasti koko maata - päin vastoin kuin poliittinen johto. 
 
Kukahan kyselisi esim. PV ohjelmistojen lisenssimaksuista ja muista miljoonakoloista? 
Paljonko toimimaton sappi-järjestelmä on maksanut ja tulee vielä maksamaan? Typerillä 
hankintasopimuksilla menetetään pari varuskuntaa vuodessa. Mutta eihän se sopimuksien 
allekirjoittajia kiinnosta, ei ole oma perse tulessa. 
 
Kenraalien palkkoja voisi leikata. Varusmiespalvelus voisi olla tehokkaampaa. Pitkät va-
paat ja viikonloppulomat venyttävät taitojen hankkimista. tehdään lyhyessä ajassa, mutta 
täydellä teholla.  
 
Dracsviikin olis voinu lopettaa, koska Upinniemi on siinä vieressä ja Dracsviikiissä ei ole 
edes syväsatamaa, joten sen tarve on puolutuksen kannalta minimaalinen. 
 
Mielestäni varuskuntien lakkauttaminen on ihan hölmöläisten hommaa. Varuskuntien ku-
lumeno suhteessa niiden tuomaan muuhun verokertymään on puolustusbudjetissa melko 
vähäistä. Esimerkiksi puolustushallinnosta olisi pöhötyksien leikkauksilla saatu sama sääs-
tö, vielä suurempi kun olisi hieman karsittu kalliiden puolustusmateriaalihankintojen mää-
rää. On myös jokseenkin yhdentekevää pohtia onko 230.000 vai 350.000 riittävä sodan 
ajan joukkojen vahvuus. Pienempikin määrä joukkoja riittää - jos JATKUVIEN kertaushar-
joituksen määrä on riittävä (20-30 pv/a koko sodan ajan vahvuudella) ja perusvarustus 
kunnossa. 
 
En voi ymmätää esim. kontiorannan lakkauttamista strategisesti erittäin tärkeältä paikalta. 
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Tämä säästöesitys on aivan JÄRJETÖN! Suomen pitää pystyä säästämään jostain muual-
ta, aloitetaan vaikkapa kansanedustajien ja ministeritason ansioita. Vähennetään mie-
luummin jostain ulkomaan toiminnasta ja lisätään puolustusvoimien / reservin toimintaa. 
Nykyinen puolustus- ja reservitaso on saatava säilytettyä. Tämä nykyinen taso ja vaikkapa 
kertausharjoitusten määrä (ei ole juuri lainkaan) on NAURETTAVA!!! Ei missään nimessä 
mitään / yhtään enempää vähennyksiä tai säästöjä tälle sektorille. Ei voi olla edes totta 
että tällaista joku / jotkut edes miettivät ja suunnittelevat. Heillä ei voi olla mitään tajuntaa 
näitten asioitten suhteen.  
 
Myös tästä hallinnonalasta pitää säästää. 
 
Saatanan tunarit! 
 
Perustelut jääneet epäselviksi. Voidaanko koko maata puolustaa yhtä tehokkaasti.Tämä 
pitää sanoa suoraan ja rehellisesti. 
 
Tässä romutetaan miinakiellon kanssa puolustuskyky täysin. 
 
Kyselyssä ei käsitellä eksplisiittisesti vastaajan näkemystä kansainvälisen turvallisuustilan-
teen lyhyen ja keskipitkän aikavälin kehityksestä. Mielestäni se on oleellista otettaessa 
kantaa puolustusmäärärahoihin. Tämän vastaajan mielipiteitä ohjaa konjektuuri siitä, että 
keskipitkällä aikavälillä kohtaamme EU-tasolla jonkin vakavan turvallisuuskriisin, luonnon-
katastrofit poissulkien. Tämän konjektuurin takia katson alasajon olevan huonosti ajoitettu. 
Jos en näkisi tällaista jatkumoa mahdollisena, suhtautuisin hyvin toisella tapaa määrära-
hakysymykseen. 
 
Vanhemmallakin iällä henkinen maanpuolustus on kaiken a ja o. Nuorison positiivinen suh-
tautuminen on tärkeintä. Tällöin saadaan nopesti koulutettua miehiä tarpeen mukaan 
vaikkka kertaus olisikin rahapulassa jäänyt "retuperälle" 
 
Nykyinen suuntaus vähentää maamme uskottavuutta itsenäisenä valtiona. 
 
Kertaushajoitusmäärän pudottaminen oli se kaikista huonoin vaihtoehto. Reservin osaami-
sen kehittäminen on laiminlyöty jo aiemmin esim 90-luvun lopussa kertausharjoitusmääriä 
pudottamalla. Varsinkin  upseeriston tehtävien nousujohteisesta kehittämisestä puhuttiin 
aikoinaan mutta mitään konkreettisia toimia tämän asian eteen ei ainakaan omasta mieles-
täni ole juurikaan tehty missään vaiheessa. Nyt nämä uuden leikkaukset heikentävät tilan-
netta entisestään. Miten käy reservin suorituskyvyn jos joukkoja johtavien reservin upsee-
rien motivaatio omaa tehtävää kohtaan alkaa laskea rajusti??  
 
Ennen talvisotaa oli vastaava säästövimma ja se maksettiin kalliisti verrellä. Jos puolustus 
olisi tiedetty kovaksi niin olisiko tehnyt míeli valloitta maata viikossa. Ölisi hyvä olla omaa 
rautaa sojottamassa joka suuntaan ja vakuuttamassa ettei ole helppo tänne tulla kutsu-
matta. Vakuutusmaksuja maksetaan toivoen ettei tarvitsi koskaan käydä korvausta ano-
maan. 
 
Nyt istuva hallitus hölmöilee nyt ja säästää aivan väätässä kohteessa. 
 
EU ja NATO on Suomen tuho. 
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Kipeää tekee kaikin puolin mutta muutakaan ei varmaankaan voi ?? 
 
Idioottimaista toimintaa -> poliittisen johdon tahto natoon todella suuri. 
 
Vetäkää rauhanturvajoukot pois maailmalta.? 
 
Joensuun varuskunta on keskeisellä paikalla sitä ei missään nimessäsaisi lakkauttaa, nyt 
jos varuskunta tyhjennetään jää Joensuun alueelle tyhjiö. Samaten on Tikkakosken laita, 
paras paikka toimia Ilmvoimien koulutuspaikkana, on ilmatilaa ja -lakeutta missä on hyvä 
harjotella Immelmanneja sekä muita taktisia kuvioita, ennen kaikkea saisvat siellä työsken-
televät henkilöt pitää työpaikkansa ja perheet kokonaisina koskien myös Joensuun varus-
kuntaa. 
 
Itärajan läheisyydessä olevat joukko-osastot säilytettävä jo ihan periaatteellisen uskotta-
vuuden vuoksi. Idästä se todennäköisin uhka kuitenkin kumpuaa, jos kumpuaa.. Taitaa 
olla tie Natoon siloteltu, en ole Naton kannattaja. 
 
Natoon meno näköjään tähtäimessä (ja se vasta maksaa). 
 
Reserviläisten SRA / IPSC ammuntaharrastusta tuettava huomattavasti enemmän, tämä ei 
aiheuta kuluja valtiolle kun ressut ampuvat ja liikkuvat omalla kustannuksella. 
 
Vähentäisivät kansanedustajien palkkoja puolella niin säästettäisiin palkkakustannuksissa 
40 miljoonaa euroa neljään vuoteen ja näin ei tarvitsisi irtisanoa ketään, niin ei työttömyys 
lisääntyisi, ja kansanedustajille jäisi palkkaa kuukaudessa vielä yli 3000e jolla tulee kyllä 
toimeen, jos osaa käyttää rahan oikein. 
 
Sotilasläänistä aiotaan viimeinenkin varuskunta. Miten ihmeessä siitä saadaan säästöjä 
kun toiminta jatkuu toisella paikkakunnalla samanlaisena. Tarkoittaa Kauhavan siirtoa Jy-
väskylään. Asekouluhan siirrettin Kokkolasta Lahteen, jossa ei ollut vedes tiloja koululle. 
Että se niistä säästöistä. 
 
Kauhava ja Kontioranta pitäisi säilyttää.Tuntuu näin maallikosta ,että kyseiset alueet ovat 
kärsimässä maanpuolustuksellisesti huomattavan heikennyksen.Olemme tottuneet näke-
mään sotilaat toimissa ko. alueilla ja aukko tulee vääjäämättä. 
 
Valitettavaa on puolustusministerin törkeä sooloilu Dragsvik-asiassa, mikäli kaikki ennak-
kotieto pitää paikkansa. Ammattisotilaiden mielipide lytättiin ministerin toimesta kokonai-
suudessaan. Aluepoliittinen tasaarvoisuus meni samalla pipariksi. Kaikki mahdollinen kes-
kitetään pääkaupunkiseudun ympärille. Suomi on muuallakin kuin Uudellamaalla! 
 
Säästöjen kohdenunus ja suunnittelu vaikuttavat varsin epäonnistuneilta. Nyt ei pyritäkään 
toimimaan maanpuolustusta huomioiden vaan on kyseessä lähinnä poliittinen toimi jolla 
tiettyjen tahojen vaateet saadaan täytetyksi. Ottaen huomioon globaalin ja kansallisen ta-
loudellisen tilanteen PV:n tulisi pikemminkin työllistää lisää kansalaisia kuin vähentää työ-
voimaansa. Ulkoistamalla toimintojaan PV menettää kykynsä todelliseen kriisiajan toimin-
taan. Koulutettu työvoima tulee olla PV:n omaa väkeä ja tarvittava kalusto sekä muut fasili-
teetit tulee olla PV:n hallussa. 
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Olen palvellut 25 vuotta puolustusvoimissa, joista 5 vuotta JP 4/HämJp:ssa ja 17 vuotta 
RannJP:ssa sekä 3 vuotta SluK:lla. Mielestäni UudPr olisi aivan hyvin voitu sijoittaa Upin-
niemeen, sieltähän RannJP siirrettiin aikoinaan Draksvikiin. Pieleen meni myös Kauhavan, 
Keuruun ja Kontiolahden osalta. 
 
Mikäli maanpuolustushenki romahtaa, "kaik on mänt". Mikäli mennään valikoivaan asevel-
vollisuuteen, kukaan suomalainen ei enää ottaudu maanpuolustukseen. Jos ei naapuri tee 
niin en minäkään, näinhän suomalainen ajattelee. Koneet ja vempeleet ovat varsin turhia, 
ellei motivoitunutta porukka ole niitä käyttämässä. Reservin kokoa ei tulisi pienentää eika 
sen harjoitustoimintaa lamauttaa. Päinvastoin kertausharjoitusten määrä tulisi palauttaa 
sille tasolle, kuin se parhaimmillaan on ollut. Edellä todettu edellyttää puolustusbudjetin 
lievää kasvattamista. Kiitos kyselystä! 
 
Puolustusministeri ei saa olla siviili. Ammattisotilas voi tarvita poliittista ohjausta,mutta ei 
sido päätöstä,jotka tehdään valtakunnan turvallisuuteen vedoten.viime kädessä eduskunta 
kuunneltuaan ammattisotilaita tekee päätökset. Kauhava ja Kontioranta ehdottomasti 
säästettävä sijaintinsa ja koulutuksellisista syistä. Kielipolitiikka ei voi olla maanpuolustuk-
sellinen asia. 
 
Julkisuudessa on aivan liikaa kiinnitetty huomiota varuskuntien lakkautukseen ja varsinkin 
Dragsvikiin. Oleellisinta on, että Suomen puolustuskykyä on parannettava ja puolustus-
valmiutta on kohotettava. On panostettava lisää maanpuolustukseen eikä suinkaan alen-
nettava puolustusmäärärahoja. 
 
Pohjois-Karjalan prikaati säilytettävä. 
 
Tuhottavaksi harkittuja AK-47 rynnäkkökiväärejä tulisi käyttää hyödyllisesti lahjoittamalla 
ne reserviläisyhdistysten ampumatoimintaan joko muutettuna itselataavalle kertatulelle tai 
säätämällä aselakiin tarvittava muutos vapaaehtoisen maanpuolustuksen käyttötarkoituk-
sen osalta. 
 
Laihialaasena sanoosin,notta nuukalaislekioona touhua... 
 
Sodanajan joukkojen pienentäminen on suurin ongelma Puolustusvoima uudistuksessa. 
Käytännössä en usko että 120 000 reserviläisen varustaminen 2020-luvun aluepuolustuk-
sen tasolla maksaisi niin suuria summia että se olisi mahdotonta tehdä, jos vain halua olisi. 
 
Meille yli 30-vuotiaille reserviläisille tulisi luoda oikeasti mahdollisuus edetä reservissä 
esimerkiksi osallistumalla uusien paikallisjoukkojen toimintaan. 
 
Ikävää kielipolitiikkaa. 
 
Säästöesitys tulisi laatia asiantuntijaryhmällä! Ei Hesan herroilla, jotka eivät tiedä maakun-
tien tilanteista mitään!  
 
Jokaisella maalla pitäisi olla ensisijainen tärkeys oman maan puolustuksen ylläpitämisellä 
ja kehittämisellä. Paitsi mikäli yhteiskunta haluaa olla osa toista suurempaa maata, siihen 
väistämättä päädymme näin isiemme perintöä johtaen. 
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Jo pelkästään yksipuolinen maamiinoista luopuminen osoittaa nykypäättäjien kyvyttömyy-
den tajuta puolustautumisesta hevon vittua. 
 
Jos puolustusvoimat ovat itse laskeneet, millä pärjäämme - ei ainakaan poliitikot saa puut-
tua älyttömillä säästöpäätöksilla. Eikö viime sodat ole opettaneet mitään? 
 
Se että jokaisen ministerin kotivaruskuntia suosittiin johti varuskunnan jäämiseen Draksvi-
kiin, joka johti ilmavoimien jäämiseen Kuopioon. Tulos : Maavoimat takalinjassa, Ilmavoi-
mat etulinjassa. Ei toimi. 
 
Mielestäni varuskuntien laukkauttaminen on väärä tapa säästää, varsinkin täällä itäisessä 
Suomessa. Poliittinen hallinto voisi säästää jostain muualta, mistä on varaa säästää. Eh-
dottomasti viimeiset säästökohteet ovat puolustusvoimat ja poliisi. 
 
Jos itsenäisyys menetetään, niin silloin menetetään KAIKKI. Silloin eivät merkitse mitään 
ne asiat joista niin paljon meuhkataan. Liityttävä natoon niin pian kuin vielä on aikaa. Muu-
ten olemme jälleen kerran yksin kuin orpo piru. 
 
Maanpuolustusasioissa päätökset tulee tehdä sotilaallisin, EI POLIITTISIN perustein! 
 
Uudistus on tarpeellinen 
 
Ei kannata olla huolissaan joukkojen pienenemisestä, meidän tulee huolehtia hyvästä va-
rustuksesta 
 
Järjetöntä pelleilyä, nyt pitäisi alkaa priorisoida näitä hommia. Pitäisi muistaa, että joka 
maassa on armeija, jos ei omaa niin sitten joku muu.. Arvakkaas mitä Kauhavan lakkaut-
taminen vaikuttaa ep:n maanpuolustustahtoon.. 
 
Pitäisi mieluimmin säästää ohjusten ostosta ja tukea niillä rahoilla tykistön tulivoimaa ,sekä 
jälkaväkeä.  
 
Tämä tuntuu olevan nyt kuumaperuna suomalaisten suussa, mutta olisi hyvä miettiä ja 
kertoa tarkkaan miten asiat tehdään, ei jäisi arvailuiden ja keltaisen lehdistön varaan tie-
dottaminen. Poliittisia koplauksia, ei ole koskaan voitu, eikä voida välttää, joten ne täytyy 
jotenkin siis sulattaa. Mielestäni: 1. aktiivista reserviä voidaan pienentää, kalustoa vähen-
tämättä, kaluston huolto voidaan myös tässä tapauksessa vähentää minimiin, koska tämä 
ns. ei aktiivinen reservi voisi hoitaa kalustonsa ns. tositilanteessa, täytyis vain aktiivisesti 
seurata reservin "kehitystä" ja oikean alan ihmiset järjestää oikeisiin tehtäviin. 2. Varuskun-
tia voidaan lakkauttaa aivan hyvin, se on tosin työpoliittinen päätös, mutta reservihän on 
kuitenkin ympärisuomea, eikä varuskunnat voi toimia kuin hälytysvasteena. Nykyinen hen-
kilökunta tulisi käydä kokonaisuudessaan läpi ja pyrkiä hoitamaan sen koko normaalin 
poistuman kautta. 3. Kalustohankinnoissa täytyisi toimia EU-linjassa ja tarvittaessa aivan 
omassa, koska epäilen vahvasti NATO-yhteensovittamista, ei NATO:lla ole mitään mielen-
kiintoa Suomea kohtaan tosi tilanteessa, todellisuudessa NATO-takeet voisi jäädä voimak-
kaisiin puhuttelu-tasolle.  
 
Tuohon kohtaan 1, haluaisin mainita, sen että ensimmäistä kertaa oman reserviläishisto-
riani aikana minut sijoitettiin sellaiseen tehtävään, missä koin olevani hyödyllinen ammatti-
ni kautta, no nyt minut on todennäköisesti heivattu pois, tässäkin tehtävässä, ajatukseni 
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ovat keittyneet tämän yhden harjoituksen jälkeen ja voisin kertoa miten ammattilaisista 
voisi saada enemmin irti asiaa, nytkin kun harjoituksen johto oli ammattisotilaita, jotka vali-
tettavasti eivät tiedä rakentamisesta käytännössä mitään... tällainen voimavara menete-
tään mm. linnoittamisen "leikkimisen" kautta. 
 
Tärkeä asia uhkaa jäädä poliittisen pullistelun jalkoihin. Persuilta ja kepulta vastuutonta 
toimintaa ottaa tämä asia politikoinnin välineeksi. 
 
Ei se niinkään voi olla että laitetaan paljon rahaa kiinni aseisiin ja henkilöstöön, jos Suo-
melle ei ole kerran todellista sotilaalista uhkaa. Nobel-Ahtisaaren kanssa olen samaa meil-
lä, että meidän pitäisi liittoutua. Silloin meillä olisi ainakin uskottava puolustus myös ulko-
puolisten silmissä. 
 
Minulla on sopimus maakuntajoukkojen kanssa vuoteen 2014. Olen harkinnut monta ker-
taa sopimuksen purkamista monista eri syistä. Nyt tarkkailen tilannetta hyvin tarkkaan mitä 
tapahtuu. Mikäli Puolustusvoimilla ei ole antaa tarpeeksi tukea maakuntajoukkojen koulu-
tukseen niin siinä olevien henkilöiden innokkuus laskee huomattavasti. Tämä laskee kou-
lutettavien mielenkiintoa kun maakuntajoukot pääsevät harjoittelemaan kuin ainoastaan 
rynnäkkökivääriammuntaa eikä mitään muuta. Puolustusvoimilla ja valtiolla ei ole antaa 
rahaa laajaan ja monipuoliseen maakuntajoukkojen kouluttamiseen niin se vähentää mie-
lenkiintoa ja innokkuutta. Ihmisillä on muutakin tekemistä kuin käydä kerran tai pari am-
pumassa samoja teemoja joka ainut kerta. 
 
Ajatellen veteraanien perintöä tämä suuntaus on hieman huolestuttava nyk maailmassa. 
 
Säästäisivät lentokoneissa. ne ovat valtavan kalliita ostaa ja ylläpitää. 
 
Joko valtiolla on varaa palovakuutukseen, tai sitten ei ole. Jos palaa, malli Katainen ei ole 
malli Cajanderia parempi. Onneksi Suomesta pääsee helpommin ja nopeammin pois kuin 
ennenvanhaan. Myös pahan päivän sattuessa. 
 
Vahva oma armeija on tae siitä, että kukaan muu ei tule kutsumatta "turvaamaan" omia 
intressejään valtiomme alueelle. 
 
Tolkkua pitäisi touhuun saada 
 
Lakkautettavien varuskuntien ja yhdistämisten säästöt pitää tuoda julkiseen tarkasteluun. 
 
Pakkohan siihenkin on mennä, mieli valtion saada menonsa kuriin. 
 
Lisää resursseja ja koulutetaan enemmän ammattisotilaita, joita voidaan käyttää rauhan 
aikana kansainvälisissä rauhanturva- ja kriisitehtävissä.  
 
Kansalaistemme puolustustahto on korkealla rintamaveterraanien tekojen ja historian 
opettamana. 
 
Puolutustahto ja valmius rapautetaan, jos aletaan laatia Niukkasbudjeja, kuten tehtiin en-
nen talvisotaa. Eläköitymisen myötä, kriisinhallinnasta osittain, ehkä varumiespalveluajasta 
jonkun verran, tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen. 
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Vapaaehtoisen reserviläistoiminnan ja maanpuolustuskoulutuksen kustannus-hyötysuhde 
on useimmissa tapauksissa PV:n toimintaa tehokkaampi. Vapaaehtoista maanpuolustus-
työtä ja reservin toimintakykyä on parannettava muuttamalla epäonnistunut aselaki ja ke-
hittämällä erityisesti Etelä-Suomen ampumaratoja. 
 
Maakuntajoukkojen kouluttajien (vapaaehtoisten) käyttäminen alueensa varusmieskoulut-
tajina. Esim kantahenklökunnan lomien ajaksi. 
 
Eikö mitään opittu talvisodasta? Oikeastaan tämä piltti-ruokinnassa oleva päättäjäsukupol-
vi on jo liian kaukana siitä ajasta. Paras tapa välttyä sodalta, on varautua siihen.(Sanoi 
A.E.) 
 
Realismia on, että ikäluokat pienenee ja tämä tietenkin vaikuttaa kokonaisuuteen. 
 
Pohjois-Karjalan Prikaati tulisi säilyttää. Ilmavoimien lentotunteihin ei supistuksia. 
 
Tehokkaampaa koulutusta ammattisotilaiden toimesta, jolloin saadaan varusmiesaika ly-
hyemmäksi (enemmän kuin 15vrk v. 2015). Esikoiseni tällä hetkellä juuri Upinniemessä. 
Sielläkin tuntuu olevan rakennukset homeessa ja pojat sairastutetaan tahallaan valtion 
toimesta. Lisäksi alokasajalle pätevimmät kouluttajat. Tyhjänodottelua ja ajantappamista 
liikaa. 
 
Älä luota vieraan apuun. Sotilaallinen tyhjiö täyttyy aina. ( jos ei omista joukoista, niin sitten 
vieraiden ) Si vis pacem, para bellum. 
 
Jos/kun varuskuntia lakkautetaan niin niiden käytössä olleiden harjoitusaluei-
den/ampumaratojen säilyminen edelleen Puolustusvoimien hallinnassa on ensisijaisen 
tärkeää, jotta reservin harjoitusmahdollisuudet säilyisivät mm. Aluetoimistojen ja MPK:n 
avustuksella. 
 
Ruotsinkielinen varuskunta sijoitettava muihin varuskuntiin. Varottava ostamasta sellaista 
elktroniikkaa mikä ei kestä sotatoimia. Säästöt kohdennettava rajojen ulkopuolelle osoite-
tuista toimista. 
 
Mielestäni nyt tapetilla olevat varuskuntien lakkautukset ovat harkitsemattomia ja pienen 
sisäpiirin sopimia. Jos asiaan ei olisi puututtu siten niin kuin nyt on tehty olisi tulevaisuu-
dessa saatu samalla sisäpiirillä tehdä myös muita jopa merkittävämpiäkin päätöksiä. 
 
Kriisinhallintatehtävät kuten Afganistan, Afrikka jne tarkemmalla seulalla, ei joka paikkaan, 
se ei ole itseisarvo. Kehitysapurahoja voisi siirtää puolustusvoimille. 
 
Alueellinen maanpuolustus on nostettava takaisin arvoonsa. 
 
Ettei kävisi niin, kuin viimeksi, että housut kintuissa yllätettäis 
 
Reservin harjoittelemattomuus on paha asia. 
 
Hämmästyttää pari ilmavoimien kohdalle osunutta Kauhava, jolla on ilmatilaa käytössä 
enemmän kuin usealla euroopan valtiolla, piti saada ulkomaista koulutusta, nyt tungetaan 
Tikkakoskelle kilpailemaan Finnairin kanssa ilmatilasta, Halli, jossa on maamme pasra 
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lentotekninen koulutus yhteistyössä lentokonetehtaan ja Koelentolaivueen kanssa. Varus-
miet saavat Hornet koulutuksen, nyt huutolaispojiksi Tikkakoskelle johonkin nurkkaan. Kyl-
lä Keski-Suomen poliitikot saivat ns. täyden käden. Onneksi emme ole kuin Etelä-
eurooppalaiset heti aseiden kanssa paukuttelemassa. 
 
Kyllä jollakin taholla on taito käyttää selkärangatonta virkamieseliittiä hyväkseen ajaessaan 
suomea alusmaakseen 
 
Lisää varoja reservin ylläpitämiseen ja esim. kodinturvajoukoille. 
 
Palautan kaikki kertauskutsut "en osallistu" merkillä takaisin. Jos kerran säästetään,niin 
perustan oman suojeluskunnan. "Sepänkylän suojeluskunta" 
 
Mikä on sodanuhka tänäpäivänä ja pienentyvät ikäpolvet eli varuskuntia voi vähentää, 
mutta ei kainuusta. Vaikuttaa reservin toimintaan liikaa kainuussa 
 
Näissä asioissa pyydän ystävällisesti kysymään Komentaja kenraali Ari Puheloisen mieli-
pidettä ja arvostamani asiantuntija ex.puolustusministeri Seppo Kääriäi-
nen(res.majuri).Nämä miehet tietävät parhaiten miten Suomea puolustetaan. Määräraho-
jahan nostettiin joku vuosi sitten ja lisättiin vielä 2% inflaatiotarkistus.Tulee harmaita hiuk-
sia päähän. Kiitos. 
 
15 vuotta aktiivisena vapaaehtoisena riittäköön. ylikoulutetut ukot jatkakoon kouluttajina. 
 
Varusmies koulutuksessa tulisi huomioida kattavasti koko maa. 
 
Ei rahoja ameriikan aseteollisuudelle. 
 
Mahdolliset puollustusvoimien henkilokuntaa koskevat lopputilit vahentavat rahankiertoa 
etenkin pienilla paikkakunnilla ja lisaavat tyottomyyskorvauskuluja. Joten onkohan niista 
saastoista niin paljon hyotya mita luullaan valtion kassan kannalta. 
 
Varuskuntien vähentäminen vähentää rajusti varuskuntien seuduilla kiinnostusta maan-
puolustusasioihin. Vähennys on hetkellisesti toimiva säästöjen suhteen, mutta jatkossa 
haittaa toimintaa. Ja mitä kasarmeille tehdään. Jyrätään varmaan kasaan. Kun vielä sa-
maan aikaan tuli Hornettien ohjushankinta, niin sanoma selvä eli modernia tekniikkaa lisää 
heti. Siihen ruljanssiin lähtiessä kyllä rahat loppuu, tekniikka uusiutuu niin nopeasti. Edes-
sa häämöttää Nato-armeija. 
 
Suomen puolustus on jostain kumman syystä asetettu toissijaiseen asemaan vrt. ulkomail-
le syydetyt rahamäärät. Oman maan puolustaminen on monin verroin tärkeämpää kuin 
kaiken maailman kehitysavut ja Kreikan asehankintojen avustaminen (hehän satsaavat 
asevoimiinsa vaikka pussi on kuralla). Kallis ja hölmö uudistus oli miinahössötyskin. Mikä 
ihmeen Suomen alasajovimma on poliitikoilla päällä. 
 
Hallitus vaarantaa Suomen riippumattomuuden säästöillään tulevassa kriisiytyvässä maa-
ilmantilanteessa. Oli vastuutonta ottaa 2008 turhaa lisävelkaa ja nyt on pakko sitten sääs-
tää liikaa. 
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Miksi pitää afganistaniin lähettää joukkoja? Varmaan USA:n mielistelyä. Vaikuttaa var-
maan Suomessa nämä sikamaiset optiot. Ja myös miljaartituet eurolle. 
 
Onhan niitä kasarmeja sitten mihin naton joukot voi majoittaa. Ei kylläkään suomesta öljyä 
löydy. 
 
Uskottava ja suorituskykyinen puolustusvoima on itsenäisen Suomen ainoa oikea tapa 
kunnioittaa sitä uhrausta, jonka itsenäisyytemme puolesta taistelleet ovat antaneet. Valitet-
tavasti tilanne vaikuttaa siltä, ettei tämän asian vakavuutta ymmärretä ennen kuin on taas 
liian myöhäistä. Tämän asian puolesta järjissään olevat ovat valmiita maksamaan enem-
män veroja. Kysykää kansalta, eikä niiltä jotka ensitöikseen äänestivät itselleen lisää palk-
kaa. 
 
Kauhavan puolesta miksi kaikki pohjanmaalta pois etelässä on varuskuntia liikaa sieltä 
vois muutaman yhdistää. Kauhavalle pohjalaisilla kohtuullinen matka. 
 
Suomea ajetan natoon. Suomen poliitinen johto on täysin vieraantunut ja korruptoitunut 
EU:n lakeijamainen alamainen. Suomen puolustus ajetaan tahallaan alas, jolloin Suomi 
voidaan viedä NATO:on. 
 
1. kokonaismaanpuolustuksen idea uudestaan käyttöön ja merkitsisi, että reservi olisi uu-
destaan 500 000. Jakautuisi 230 000 operatiivisia joukkoja, 150 000 aluejoukkoja tehtävi-
nään alueellinen puolustus mahanlaskujen torjunta käytännössä. Aseistus konepistoolit ja 
kranatinheittimet. Ikäryhmä voi tässä olla 35v - 60v hieman kunnosta ja sairauksista riip-
puen. Sitten apupalvelujoukot 120 00 miestä vartiointi, huolto, esikunta, ATK taistelujoukko 
ja kaupunkien sotilaspoliisitehtävät. Pääas. paikallaan olevia henkilöitä. Kuitenkin aseistet-
tuja kiväärein. 2. aluejoukkojen koul olisi Sveitsin mallin mukainen Esim kerran vuodessa 
pakollinen 1 vrk viikonloppukoulutus kotikunnassa, jossa MPK valmistaisi simulaatioken-
tän. Aamulla 3 tuntia teoriaa ja 8 tuntia käytäntöä ja lopuksi 2 tuntia ampumaharjoitus va-
paaehtoisille, jotka jäävät alueelle. Koulutus pakollinen ja vuosittainen ja 50km säteellä 
asuinpaikasta Etelä-Suomessa. Koulutuksessa myös krh, miina , sinko-opetusta. Koulu-
tuksesta maksettaisiin vain linja-autokuljetus alueelle. Ei päivärahoja, ei lääkärintarkastuk-
sia, ei vuorokausien varusteiden vaastaanottamisia ja luovuttamisia. Ei tavanomaista kert 
harj tyhjäkäyntiä ja odotteluja, odotteluja, odotteluja. Heti kiinni tehtävään ja tilannekuvaan 
etukäteen sovittujen roolien ja sijoitusten mukaisesti. Mpk hoitaisi juoksevat asia kuten 
varustusten kuskaamisen ja luovuttamisen pv:lle. Muonitus vain sissiannos jotta jälleen ei 
kuluisi tunteja toistuvien ateriointien ja kahvitusten takia. Mikä tuntuu olevan tavanomaista 
sekä kertausharjoituksille, että mpk harjoituksille. 3. Jälkaväkimiinojen poistoa lykättäisiin 
vielä 30v Suomen yksipuolisella ilmoituksella 4. Naisten täydellinen demilitarisointi, mutta 
miehillä elinikäinen velvolisuus sairauksista, sos. asemasta ja mielenterveydestä riippu-
matta 5. Upseerikunnan täydennyskouluttaminen ja uraputken etenemisessä käytännön 
kokemusten nostaminen teoriaa tärkeämpään asemaan 6. Patriot ohjuspuolustus, taiste-
luhelikopterit , runsaasti ilmasta maahan ohjuksia Horneteihin, Apilas pst-ohjukset ryhmä-
kohtaisiksi aseiksi, kevyt krh aluéjoukkojen ryhmä-aseeksi 7, strategisen iskun riskin vuok-
si kaikille poliisi-asemille pataljoonan konepistoolit ja palokunnille komppanian konepistoo-
lit varastoituna. Keski-ikäisille halukkaille reserviläisille konepistoolit ilman patruunoita ko-
tiin ja patruunoiden säilytys poliisiasemilla ja vastuullisien res. yksiköiden jäsenten ja aktii-
viupseerien kotona. Vastaavasti kevyet krh ja kertasinkojen varastointi poliisiasemilla. 8. 
Pysyvät aluejoukkojen henkilösijoitukset 9. Kantahenkilökunnalle ja etenkin evp uudelleen 
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kielto osallistua politiikkaan ja etenkin esittää evp vaiheessa omia kommenttejaan maan-
puolustuksesta ja materiaalitarpeesta julkisuudessa.  
 
Pohjanmaalla on aina oltu isänmaan asialla täysillä ja tässä se kiitos nyt seisoo. 
 
Mielestäni sodan ajan joukkoja voisi pienentää, mutta kuitenkin esitettyä vähemmän. 
 
Kriisinhallinta menot ovat eri momenteilta, eivätkä siten puolustukselta pois tai niitä lisää-
viä. Aiheeton osakysymys. toisaalta osalle reserviä hyvää koulutusta. 
 
Voitaisiin toimia osittain Sveitsin malliin reservin varustamisessa. Vapaaehtoinen reservi-
läistoiminta ja ammunnat valtion tukemaksi esim. SRA harrastus jne. 
 
Se karjalan Prikaatti pitää sälyttää ja kehittää, kaikkia ei tarvita täällä etelässä. 
 
Ei hyvältä näytä maanpuolustushengen kannalta. Ainakin omaa intoani laskenut selvästi 
kun ei pääse enää ns. koviin kertausharjoituksiin. Aseilla harrastamisen alasajo ja ampu-
marata-asiat vaikuttavat myös vahvasti halukkuuteen säilyttää kenttäkelpoisuustaitojaan. 
Olen useasti ilmoittanut halukkuuteni kertausharjoituksiin, vain kerran on kutsu käynyt 
 
Aikansa säästetään kohta ei varmaan tarvitse puolustaakkaan?!?. 
 
Reserviläistoimintaan MPK:n kautta, sinne pitää lisätä panostusta - rahallista. Maanpuo-
lustus tahto ja -halu on ylläpidettävä jatkossakin. Nyt sitä ylläpitää VETERAANIT ja ilmai-
seksi. Nuorisoa ei enää kiinnosta yllämainitut asiat, siihen on tehtävä lujasti työtä, että 
maanpuolustus henki säilytetään, ylläpidetään. Se vaatii varooja ja talkoohenkeä. Puolus-
tusvoimilta ei paljon apuja heru. 
 
Liikaa säästämällä puolustustahto murenee ja taidot ruostuu 
 
Vituiks meni! Pohjanmaalle tulee nyt Kauhavan lopettamisen jälkeen "sotilaallinen tyhjiö", 
missäkään jatkossa Seinäjoella asuva menee ampumaan mm. MPK:n kursseille??? Ei 
paljo nappaa lähteä monen sadan kilometrin päähän. 
 
Kalustoa tulee vähentää sekä niiden käyttökustannuksia, polttoaineita, ohjuksia muuta va-
rustelua. 
 
Puolustusvoimien tulisi ratkaista yksiselitteisesti aiotaanko yleiseen asevelvollisuuteen pe-
rustuva armeija ylläpitää vai ollaanko siirtymässä ("pakon sanelemana") ammattiarmeijaan 
ja sen ohessa liittymässä natoon. Säästöt tulisi joka tapauksessa kohdentaa raskaaseen 
hallintoon ja satsata sen sijaan laadukkaaseen, ammattimaiseen koulutukseen. 
 
Ko. säästöillä aikaan saadaan korjaamaton vahinko maan puolustuskyvylle, aivan riippu-
matta siitä että tällä hetkellä vallitsee näennäinen rauhantila, roomalaisten viisaus jos ha-
luat rauhaa.......... etc, ei ole miksikään muuttunut aikojen saatossa. Edellä oleva totuus on 
valitettavan usein jouduttu toteamaan omassakin lähihistoriassamme. 
 
Puolustusvoimauudistus on aivan varmasti välttämätön "paha"tekniikan kehittymisen myö-
tä,se miten se toteutetaan on sitten toinen asia, miinakiellolla on rapautettu maavoimien 
tehokas torjuntataistelu,muutama raketinheitin patteri on ainoastaan itsensä pettämistä. 



Sivu 35 / 172 
 

Vastaavasti ilmavoimien hornetit ovat teknisiä vempeleitä rakastaville ilmavoimien kenraa-
leille mielekkäitä leluja,mutta ilmaherruutta niillä ei saavuteta edes sen vertaa mitä hornet-
tien hinnalla olisi ollut mahdollista hankkia tehokasta ilmatorjunta-ohjuskalustoa. Käytän-
nössä maanpuolustustahto on edelleen korkealla ja sen vuoksi tulisi harkita suojeluskun-
tayhdistysten uudelleen perustamisen mahdollisuutta ja myös niin että jopa varusmiespal-
velu olisi mahdollista suorittaa suojeluskunnissa. 
 
Miinat pitää säilyttää, se on halvin ase 
 
Aloitin "sotilasurani" 1993 17 vuotiaana asehaarana PST. Jo tuolloin jääkäreiden palvelus-
aika leikattiin 9,5 kk 8kk:n. Sen jälkeen kuva puolustusbudjetista on pelkkää säästöä sääs-
tön päälle. Rahaa kyllä työnnetään joutaviin "rauhanturva" tehtäviin, jolla todellisuudessa 
lisätään vain terrorismia ehkä jo huomenna meidän kotikentällä. Lisäksi vielä toimitaan 
NATOn alaisuudessa ja vielä syvemmälle mukaan pitäis päästä pullistelemaan. Suomi on 
hyvä maa meille suomalaisille, joten annetaan muidenkin hoitaa omat asiansa omissa hy-
vissä maissa. Täälläkin on aikoinaan otettu miehistä mittaa keskenään ja sitten sovittu asi-
at tälle tolalle. Kaikki kulttuurit eivät toimi "länsimaisella" tavalla eikä tarvitsekkaan. Toi-
saalta tarkkaan katseltuna eroja ei ole loppupelissä kovinkaan paljon vaan meillä asiat 
osataan naamioida nätimmäksi mutta lopputulema on sama. Ei NATOlle! Taistelujoukot 
kotiin ulkomailta ja aletaan huolehtimaan omasta maasta! Sen puolustuksesta ja sen vä-
häosaisista, sairaista, terveistä sekä muista luettelemattomista kansalaisista. Aseetonta 
apua, tietotaitoa, voidaan ja pitääkin jatkaa mutta ilman rautaa ja maastopukuja! Vain rau-
han tie voi johtaa rauhaan sitä ei tarvitse vahtia ase kädessä! Kiitos ja siunausta päättäjille. 
 
Puhdasta poliittista kähmintää...lähin varuskunta itä-suomessa on venäjän puolella!!! 
 
Miksi itäraja pitää tyhjentää ja jättää harjoittelematta kriisiaikaisilla maastoilla/alueilla? 
 
Asia on huonosti toteutettu.Säästöjä pitää tehdä mutta oikeista asioista, kansainväliset 
tehtävät saisi lopettaa ja nämä rahat sijoittaa oman maan puolustamiseen.Puolustus kyky 
ei saa heikentyä,päin vastoin pitäisi vahvistaa. 
 
Säästöt ovat talouden sanelema realiteetti. Valitettava tilanne, mutta rakenteellisia uudis-
tuksia on pakko tehdä. Reservi tulisi jatkossa pienentämisen sijasta jakaa kahtia; sodan 
ajan operatiiviset joukot ja huomattavasti kevyemmin varustetut kohteiden suojaukseen, 
LKP:n turvaamiseen ja siviilien suojeluun suunnatut joukot. Näin pystytään minimikustan-
nuksilla ylläpitämään maanpuolustustahto ja takaamaan laajamittainen yhteiskunnan tur-
vaaminen myös mahdollisessa pitkäkestoisessa harmaan vaiheen tilanteessa. 
 
Draksvikin säilyttäminen nykyisellään on mielestäni väärin. Tämä varuskunta olisi voitu 
säilyttää liittämällä se esim. Upinniemeen. Kotran lopettaminen jättää valtavan aukon me-
ripuolustukseen. Todella harmillista menettää työpaikkoja ja monen pienen kunnan elin-
voimaisuus pienenee. Kaikki tästä seuraava aiheuttaa nyt valtavaa kielteisyyttä päättäjiä 
kohtaan.  
 
Nyt olisi päättäjillä syytä ottaa askel taaksepäin ja tutkia mitä seurauksia näistä säästöistä 
seuraa,ei hyvältä näytä. 
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Se että Suomessa yhä on kielelliseen erotteluun perustuva armeija on mielestäni tasan 
yhtä järkevää kuin se, että Yhdysvalloilla olisi kokonaan espanjankielinen merijalkaväki 
vain siksi jotta latinoväestö  voisi värväytyä ja palvella maataan omalla äidinkielellään. 
 
Kaiken turvallisuuden ja hyvinvoinnin perustana ovat riittävän vahvat, hyvin koulutetut ja 
varustetut puolustusvoimat. Se on "Palovakuutus", jonka pitää olla kunnossa. 
 
Eipä näytä hyvältä.  
 
Säästörajan alalaidalla kiikuttu jo kauan. Raja on jo ylitetty ! On järkevimpiäkin säästökoh-
teita. Eduskunnasta miljoonien säästöt helposti ! Taiteesta ! Turhasta avustusrahoista luo-
puminen. Puolustusvoimia valitettavasti tarvitaan aina. Puolustusvoimat myös mukana 
poliisi ja palokunta töissä. Vahvat  puolustusvoimat=oikeasti tarvitaan harvemmin ! Vihol-
lista pelottaa ! 
 
Isät tehneet suuren työn, tähänkö se nyt kaatuu! 
 
Kontiorannan lakkauttaminen täysin järjetön toimenpide. Pelkään että se hidastaa pahoin 
P-Karjalan vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Samoin reserviläistoiminta, mihin tukeudu-
taan varusteiden ja koulutuspaikan suhteen kun alueella ei enää ole varuskuntaa eikä va-
rikkoa. 
 
Kerran valtio kyykyttää kansalaisiaan niinkuin nyt on nähty; meinaan luopua kaikesta 
maanpuolustukseen liittyvästä toiminnasta. Ei tämän tuntuinen maa ole minkäänlaisen 
huolenpidon arvoinen joka maksattaa kansalaisillaan esim. tavattoman kalliita EU-
jäsenmaksuja, Kreikan paketteja ja samalla kuristaa veronmaksajia laittamaan lisää euroja 
kassaan. Kuka tästä kaikesta vastaa, rahahanat kiinni. Tämä valtio on tuhon tiellä. 
 
Kontioranta takaisin varuskuntakartalle ja Dragsvik siirrettäköön Upinniemeen. Hyvä Puhe-
loinen, kerroit mitä pitikin. 
 
Suomen tulisi puolustuksen uskottavuuden takia siirtyä ammattiarmeijaan ja liittyä Natoon. 
 
Draksvik olisi pitänyt lakkauttaa, se on ainoa hyödytön osa puolustusvoimia. 
 
Pitää muistaa, ettei Suomea tule edes olemaan ilman sodanajan puolustuskykyä. Käyttö-
kelpoista aseistusta ei saa hävittää. Jalkaväkimiinasopimus on järjetön ja siitä on irtisa-
nouduttava. Toimiva puolustus on varmin tapa saada elää konfliktien ulkopuolella. 
 
Poliittisella suhmuroinnilla, tosiasioiden vääristelyllä ja pimittämisellä on saatu aikaan suur-
ta ärtymystä ja suuttumusta kansalaisten keskuudessa. Epäluottamus nykyistä menoa 
kohtaan kuvastaa ihmisten mielialoja laajasti eripuolilla valtakuntaa. Tässä on kuvaava 
esimerkki salassa valmistellusta asioiden hoitotavasta. Kissa pöydälle, läpinäkyvyys kun-
niaan!! 
 
Täysin kansalaisten harhauttamista kyseisellä toimenpiteellä valmistellaan NATOON liit-
tymistä. 
 
Liian vähän on tuotu esille (media,lehdet jne) puolustusvoimien positiivinen merkitys koko 
Suomelle. Peiliin pitäisi katsoa koko kantahenkilöstön! En usko, että näillä minun komen-
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teilla on merkitystä, koska päätökset tehdään muualla. Ei tyhmyyttä pitäisi selitellä salai-
seksi julistamalla. Koskaan ei ole myöhäistä muuttaa Suomi laivan kurssia. Kapteenin pi-
täisi tämä itse oivaltaa. 
 
Vapaaehtoinen maanpuolustus ei tällä hetkellä suoraan sanoen kiinnosta koska koulutus 
on suunnattu niille jotka ovat olleet armeijassa. Muut eivät kaikkiin koulutuksiin edes pää-
se. 
 
Puolustusvoimauudistus on välttämätön toimenpide niin rauhanajan kuin sodanajan orga-
nisaatioissa vähenevien resurssien vuoksi. On ollut tärkeää, että pv on ollut asiantunte-
muksellaan suunnittelijana. Muuten uudistuksesta tulisi pelkkää alue- ja kielipolitiikkaa. 
 
En voi ymmärtää säästötoimenpiteitä, joita kohdistetaan vapaaehtoiseen maanpuolustuk-
seen. Esim. maakuntajoukoissa, jossa olen mukana, on asia herättänyt suurta epätietoi-
suutta joka ei voi olla vaikuttamatta maanpuolustushenkeen. 
 
Pohjois-Karjala olisi pitänyt säilyttää ja Dragsvik lakkauttaa. Ruotsinkielisten koulutus yh-
distämällä Obnäs ja Dragsvik. 
 
Annetaan enemmän vastuuta mpk:le ja maakuntajoukoille, jotta säästetään myös kertauk-
sia soveltaa. 
 
Säästää pitää mutta ennen päätöksiä pitäisi selvittää myös niiden seuraamukset, ei pel-
kästään sitä rahasummaa mitä sillä päätöksellä säästyy, jos säästyy. 
 
- Onko ihan oikeasti tarkoitus puolustaa koko Suomea vaiko vain pääkaupunkiseutua ja 
muutamaa etelän ns. kasvukeskusta? Mihin varuskuntien keskittäminen (suuri koko) joh-
taa? Säästöjäkö? Muita tavoitteita - todellisia järkitavoitteita? 
 
Jos Hornetien ohjushankintoihin laitetaan mieletön määrä rahaa, mistä se raha saadaan 
kun muutoin ei riitä mihinkään. Ajetaanko tällä kynsin hampain Nato-yhteensopivuutta sillä 
tosiasiahan on että ne ohjukset vanhenevat melko nopeasti ja joudutaan varmaan tuhoa-
maan ja sit taas uusia tilalle. 
 
Suomen poliittiset päättäjät ovat täysiä pellejä jotka ajavat vain omaa etuaan. Sääli. Oliko 
se Kekkonen tai siten joku muu pressa kun aikoinaan sanoi että "Olis kirveeelle töitä". Nyt 
ainakin olis!! Kansanedustajien määrä pitäisi seuraavista vaaleista alkaen laskea sataan 
edustajaan ja laittaa ehdokasasetteluun jonkinlaiset pääsykriteerit ettei kaikki idiootit edes 
voisi olla ehdokkaana. Maksettakoon vaikka heille parempaa palkkaa mutta samanaikai-
sesti tarkka sisäinen kontrolli etteivät pääse sooloilemaan. Ja kun säästää pitää niin käyt-
täkööt edellisen porukan torkkupeittoja ja ne ylijääneet 100 peittoa voi sit antaa avustajille 
etteivät hekään palele ;) No, menin loppuosassa vähän sivuun puolustusasioista mutta 
eduskunnassahan se sylttytehdas on!!! 
 
Säästöt pitäisi ensisijaisesti kohdistaa henkilöstöön ja nyt en tarkoita kouluttajia, kersan-
teista yliluutnantteihin ja siviilihenkilöitä vaan korkeampaa upseeristoa.. everstejä, komen-
tajia, kenraaleita on aivan liikaa. 
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Pohjois-Karjalan prikaatin lakkautuspäätös purettava. Itäinen Suomi muodostaa uudistuk-
sen mukaisessa muodossa "avoimen oven" hyökkääjälle. Maanpuolustustahto heikkenee 
Pohjois-Karjalassa. Tähän saakka se on ollut korkeinta maassamme. 
 
Naurattavia säästöjä, jos säästetään niin ei maanpuolustuksesta. Maanpuolustus ja Suo-
men armeija ovat liian tärkeitä kohteita leikkaamisia varten. 
 
Jostain se on kuitenkin säästettävä, eikä kohdallani muutenkaan ole kertausharjoituskutsu-
ja osunut, vaikka niihin mielelläni osallistuisin. 
 
Säästöt tuntuvat olevan kosmeettisia, kuten jo tehdyt yhtiöittämisetkin, jonkinasteinen pa-
luu vanhaan järjestelmään, jossa on vain yksi puolustusvoimat, olisi kokonaistaloudelli-
sempi ja uskottavampi. 
 
Sota ei tule olemaan vain hyoperteknologian käyttöä. Jos jokainen suomalainen mies pys-
tyy toimimaan sodan aikana, ei tänne tulla. 
 
Maata ei puolusteta hyvin maita pitkin. satsattava ohjuksiin ja ilmavoimiin. sotatilanteessa 
muiden maiden tuki saatavilla. 
 
Mitä tarkoitetaan kysymyksillä sodanajan, eikö nyt ole rauhan aika???? Jos sota tulis, eikö 
kaikki kynnelle kykenevät osallistu maamme puolustukseen??? 
 
Ei se määrä vaan laatu. Tarkennetaan niin henkilöstön kuin materiaalinkin osalta mitä oi-
keasti tarvitaan, koulutusta ei voi unohtaa > koulutuksen vähentäminen näkyy muutaman 
vuoden viiveellä. Tärkeiden toimialojen (ruuti yms) tuotevalmistus pitää säilyttää Suomes-
sa. Miinapäätökseen uusi harkinta, tai jokin "porsaanreiän" käyttö tähän päätökseen. 
 
Tuntuu,että on hätäisesti suunniteltu ja kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ei ole käsitelty. 
Ilmeisesti pääesikunnassa on liikaa johtajia, joiden palkat vievät suurimman osan puolus-
tusbudjetista. Maakunnat jäävät melko tyhjiksi, koska varuskunnat häipyvät ja osa maa-
kuntajoukoista palauttaa varusteitaan takaisin. Ei vaikuta hyvältä. 
 
Nuoret poliitikot tekevät ymmärtämättömyyttään historiallisia ratkaisuja, jotka saattavat 
osoittautua erittäin suuriksi virhearvioiksi. Pakko on myös kysyä, mitä edellinen ylipäällikkö 
teki arvojohtajana "firmansa" tasokkuden säilyttämisen puolesta? 
 
Pitäisi järjestää esim. enemmän kaupallista mp-koulutusta. Kursseista ja leiripäivistä vois 
pienen summan maksaakkin että pääsis. 
 
Reilumpi ja avoimempi menettely asian valmistelussa. 
 
Kiitos mahdollisuudesta vaikuttaa 
 
Puolustusvoimat yrittävät puolustaa maata niillä edellytyksillä joka poliittisilla päätöksillä 
niille suodaan ja siitä heille kiitos. Siihen ne kiitokset valitettavasti loppuvatkin. 
 
Seinillä eikä iänikuisen vanhalla varuste/kaluste materiaalilla tätä maata ei puolusteta. 
Pienemmästä sodanajan joukosta saadaan iskukykyisempi, kun voidaan varustaa nykyai-
kaisella tekniikalla ja varusteilla. Ylipäätänsä olisi varusmieskoulutusta uudistettava ja te-
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hostettava järkevämpään suuntaan. Vanhan jäärät kapiaiset eläkeelle ja varsmiehistä 
"löysät" taustatöiden koulutukseen. 
 
On totta, että rakennemuutos on tarpeen. Mutta olisi voinut myös miettiä, että puolustus-
budjettia nostettaisiin indeksikorotusten verran suhteessa muuhun kulutason nousuun. Jos 
suhteessa palkat, materiaalit ja tilat kallistuvat joka vuosi niin onko ainoa vaihtoehto leikata 
kuluja hallituksen esittämällä tavalla. On nähty jo aikojen saatossa mitä käy kun armeja 
ajetaan alas......  
 
Kaikki tietävät miten kävi, kun edellisen kerran pihisteltiin Puolustusmäärärahoista Niukka-
sen johdolla 1937. 
 
Pienen maan uskottavuus heikkenee, kun säästöjä kohdistetaan näin rajusti puolustus-
voimiin! 
 
Kansainväliset kriisihommat joutaa muille maille ei meille 
 
Mentoritoiminta täyteen käyntiin heti. 
 
Säästöt on pakko tehdä mutta poliittinen kähmintä on aiheuttanut epäasiallista syyttelyä. 
Nyt on jopa sellaisia mielipiteitä liikkeellä, joissa syytetään puolustusvoimien johtoa suun-
nittelusta, joka tehtiin erittäin huolellisesti. Lisäksi ilmavoimien liiallinen alasajo ja sen ai-
heuttama totaalinen sotilaallinen tyhjiö Pohjanmailla ja sen myötä vapaaehtoisen maan-
puolustuksen tukeutumismahdollisuuksien loppuminen on seikka, joka pitää korvata taval-
la tai toisella 
 
Uudistus vaikuttaa muuten harkitulta ja tarpeelliselta, vain Dragsvigin kohdalla tuli tyylivir-
he. Asia voitaisiin korjata lopettamalla toiminta myös Dragsvigissa suunnitellusti v.2017. 
 
On käsittämätöntä, että poistetaan miinat ja sitten lyödään lappu luukulle Kontiorantaan. 
Täältä idästä katsottuna lähin varuskunta on nyt Sortavalassa ja sekin RAJAN TOISELLA 
puolen...että morjens! Lisäksi jos kutsu kertausharjoituksiin tulee ja sissien sijoituspaikka-
na lähin taitaa olla Kajaanissa, niin saattaa olla selkä kipiä :) 
 
Vaikeina aikoina täytyy tehdä vaikeita päätöksiä...puolustusvoimat ei ole ainoa kohde. 
Pieni lohtu on, että operatiivista toimintaa joudutaan supistamaan "ainoastaan" neljän vuo-
den ajan. Se täytyy pitää mielessä, että varuskuntakaupungit eivät suojele maata + rajaa 
vaan koulutetut ja koulutettavat. Sen takia koulutuksen laatuun on panostettava. Lisäksi 
esim. MPK ry nousee arvoon arvaamattomaan tilanteen takia. 
 
Marski jo aikanaan moitti halllitus herroja liian niukasta puolustus pudjetista, aika näyttää 
kuinka nyt käy. 
 
Säästökohteet on oikein valittu, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Se, että puolustushallinto 
velvoitetaan tuplasäästöihin muihin hallinnonaloihion verrattuna, on väärin. Samoin länti-
sen Suomen ilmapuolustuksen tukikohtien - Halli ja Kauhava - lakkauttaminen aiheuttaa 
Pohjanmaalle katastrofaalisen tyhjiön, joka lamauttaa ilman erikoisjärjestelyjä koko vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen alueella, joka tähän asti on ollut liki selkäranka toiminnalle. 
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Säästöillä ajetaan alas, ei pelkästään valmiutta, vaan myös reserviläisten motivoitumista 
sotilasvalan velvoittaman asian hoitoon. Sisään astuvien varusmiesten motivaation nostoa 
on enää vaikea kohottaa veteraanien ja heidän tekemänsä työn kustannuksella. Ajat ovat 
liian kaukana heidän näkökulmastaan. Pelkään pahoin, että heidänkin motivaationsa yh-
teisen edun ja turvallisuuden puolustamiseen ajetaan karikolle, kun siihen annettavia re-
sursseja ei enää kuluvan hallituskauden suunnitelmien aikana ole niin materiaalisesti, kuin 
ammatillisen henkilöstönkään resurssien puitteissa. Onneksi reservissä oleva MPK-
henkilöstö on edelleen motivoitunutta ja uskon, että "härmäläinen" ajattelumaailma ajaa 
vanhoja partoja entistä tiiviimpään toimintaan MPK:n riveissä. Mutta kuulapyssyillä ja la-
seraseilla asiaa ei hoideta! Tarvitaan kovia harjoituksia, jossa mieskunto ja taidot kerra-
taan ja testataan. Vain se kasvattaa vastuuta omista joukoista ja koulutuksen tärkeydestä. 
Olemme tien päässä, elleivät nykyiset reserviläiset nyt pidä yhtä, kannusta kansalaisia 
perinteen kunnioittamiseen ja ylläpitoon vaatien maan hallituksen suostumusta puolustus-
voimiemme uskottavuuden kestävään kehitykseen muutoin kuin alasajolla. Säästöjä voi 
tehdä edustusmenoissa, mutta ei maamme turvallisuuden edustamisessa! 
 
Ikäluokat pienenee, ei kannata satsata seiniin ja paikkoihin vaan toimintakykyyn ja varus-
tukseen. Osa nuorista ikäluokista ei ole enää myöskään palvelukelpoista, vain motivoitu-
neet kannattaa kouluttaa. 
 
Kilpailuttammalla hankkeita ja ostamalla jo kokeiltuja valmiita tuotteita eikä yritetä aina 
keksiä itse pyörää uudelleen ja uudelleen (esim. ts-liivit). Karsia turhaa byrokratiaa eli yh-
distämällä esikuntia (Joint) ja vähentää Majuri-Eversti määrää. Paluu perusasioihin ja 
unohtaa Hi-Tech haihattelu, Afganistanin lukutaidoton sissi pitää IED:llä jenkkien tekno 
armeijaa kyykyssä (ja sitä ennen Venäjää). 
 
Olen todella pettynyt, puolustusvoimien valmisteluryhmien toimintaan, niin maavoimien 
kuin ilmavoimienkin. Varsinkin jälkimmäinen on hoitanut työnsä todella ammattitaidotto-
masti, tai sitten tarkoituksella vääristellen laskelmia. Tämä on mielestäni todella törkeää, 
kun kuitenkin on kysymyksessä maanpuolustustaminen. Ilmeisesti joillekin on kuitenkin 
tärkeämpää mielistellä esimiehiään, oma urakehitys mielessä, kuin säilyttää työpaikat ja 
ylläpitää uskottavaa maanpuolustusta. On todella naurettavaa seurata sitä, kuinka kenraa-
lit nöyristelevät poliitikkoja. Eivätkä puolusta omia alaisiaan, joiden kanssa pitäisi toimia 
mahdollisen kriisin sattuessa,( tämäkin tilanne on mielestäni sellainen) ja joidenka pitäisi 
pystyä luottamaan kenraaleihin. Ikävä kyllä kenraaleiden toiminnasta paistaa läpi häpeä-
mätön omanedun tavoittelu. Kenraalit potevat vakavaa luottamuspulaa, ei voi luottaa esi-
mieheen, joka on heti kädet ylhäällä, kun pitäisi taistella. Hävettää. Kenraalien kauluslaa-
toissa olevien leijonien hännät pitäisi kääntää jalkojen väliin, se olisi ainut uudistustarve ja 
halvin. 
 
Ei pitäis lähteä hötkyilemään kaikissa asioissa. Esim jv miinojen kanssa Suomessa ollut 
todella vähän ongelmia.Halpa ja hyvä tapa puolustaa tätäkin maata. Mutta kun muualla ei 
osata ja siviilejä kuolee 20 vuotta myöhemmin lähdetään mukaan mokomaan vouhotuk-
seen. Jv miinat takasin. 
 
Turhan paljon porua. Säästettävä on ja niille jotka palvelevat ulkomailla kv. tehtävissä tu-
lee olla äärimmäisen hyvät välineet. Reserviläiset voivat olla mukana res yhdistystoimin-
nassa maastojotoksilla yms. Sodan ajan joukkojen määrä tulee nk. nykyaikaistaa ja ei saa 
olla nk. paperidivisiooonia. Oikeaan suuntaan kenraalit on miettineet. 
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Todella Surullista, että nykyisin maatamme hallinnoivat edustajamme suhtautuvat noin 
kevyt mielisesti maamme puolustamiseen. Esim. maamiinojen kohtalo, tai varuskuntien 
lakkauttamiset. Jos näden toimien kustannus vaikutusta verrataan maasta ulos virtaavaan 
raha määrään (Kreikka tuki) on vaikea  ymmärtää tällaista toimintaa. Toivottavasti saam-
me elää rauhan aikaa,mutta on odella vaarallista antaa ulos (itään) päin signaalia, että 
täällä alkaa alueen valvonta olla vasemman käden hommia... 
 
Käsittämättömät kustannustehottomat päätökset ovat vieneet uskoni siihen, että päättäjillä 
on kykyä ajatella/suunnitella, miten maatamme tulee puolustaa. Mieleen nousee ensim-
mäisenä esim maamiinojen tuhoamispäätös, täysin käyttökelpoisen reservissä olevan ma-
teriaalin tuhoaminen (vaikka säilyttämisestä ei käytännössä kuluja aiheudu) sekä reserviin 
kohdistuvat säästöt. Reserviin kohdistuvat säästöt ovat kustannusten puolesta vain pisara 
meressä budjetissa mutta puolustuksen kivijalka, vaikuttaen ennen kaikkea maanpuolus-
tustahtoon heikentävästi. Käänteisesti säännöllinen kertaaminen nostaa tahtoa. Omakoh-
taisesti sen olen selkeästi kokenut 4 kertaa tähän mennessä kerranneena. Toisaalta F-18 
muuttaminen F/A-18:ksi ei ole mielestäni pv:n doktriinin mukainen päätös ja nielee varoja 
käsittämättömiä määriä oleellisemmista ja paljon vähemmän kuluja aiheuttavista kohteista. 
Tällä hetkellä maassamme on vakava-asteinen työvoimapula järkevistä ja kustannuste-
hokkaista päättäjistä. Vai pitääkö ajatella että kukin kansa ansaitsee saamansa johtajat?!? 
 
Lienee turha henkilöittää uudistuksessa tapahtuneita virheitä, mutta olisiko aiheellista tun-
tea heillä pisto sydämessään peiliinkin katsoessaan ja tehdä tarvittavat ratkaisut niiden 
kipeydestä huolimatta. 
 
Laatu ei ole koskaan kokonaan korvannut määrää. Muutamien kalliiden asejärjestelmien 
hinnalla voidaan ylläpitää tuhansia perusaseistettuja sotilaita, joiden uskottavuus ja rau-
hanajan käyttötarkoitukset ovat varmasti paremmat kuin muutaman ohjuksen... 
 
Kauhavan Lentosotakoulua ei saa lopettaa!! 
 
Varuskuntien lakkauttaminen etenkin itärajalta ihmetyttää.... 
 
Varusmiesten vähentyessä ikäluokkien pienenemisen seurauksena toimintojen kohdenta-
misen tarve on joka tapauksessa ilmeinen. Kertausharjoituksista säästäminen tässä laa-
juudessa ei palvele ketään ja huomio on kiinnitettävä myös itäisen naapurin suureen sat-
saukseen asevoimiensa kehittämisessä.  
 
Jalkaväkimiinat säilytettävä puolustusvalikoimassa. 
 
Asiaan pitäisi perehtyä tarkasti. Täytyisi olla kyseisellä alalla töissä, ymmärtääkseen mistä 
on säästöissä kyse.  
 
Suomi on isänmaamme, joten tämän hetkinen puolustusvalmius on säilytettävä vähintään-
kin tällaisena. 
 
Mikäli pv ei kutsu jatkossakaan edes vapaaehtoisiin harjoituksiin harkitsen eroamista re-
serviläisyhdistyksestä. Yli kymmeneen vuoteen ei ole tullut kertauskirjettä. Eipä ala enää 
olla motivaatioitakaan, kun ylennyksikään ei siis ole mahdollista saada.... Poliitikoille jae-
taan ylennyksiä ilman kertausharjoituksia, mutta muille rivijäsenille ei saada mitään ja mi-
tenkään. Perkele. 
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Suojeluskunta ja kodinturvajoukot tulisi perustaa heti. 
 
Nopeasti muuttuvassa maailmassa varustautumista pitäisi lisätä entisestään, koska tilanne 
näyttää siltä, että historia toistaa taas itseään. 
 
Minusta säästöjä ei kovin paljon synny, koska samalla suoritetaan lukuisa määrä suurihin-
taisia tarpeellisia tarvikehankintoja. Ilmeisesti on laskelmoitu niin, että kun väestörakenne 
muuttuu eikä reserviläisiä saada koulutetuksi entistä määrää, emme tarvitse kaikkia nykyi-
siä varuskuntia, tällöin voidaan/pitää panostetaan nykyaikaiseen sodankäynnin materiaali-
vaatimuksiin, uudistuva sodankäynti tarvitsee nykyaikaisen varustuksen, joka tietenkin 
maksaa, jostain on se raha otettava. 
 
Nyt on varassa ,että välinpitämätön ilmapiiri saa vallan, ja kansalaisten turhautuminen 
maanpuolustusasioissakin alkaa näkyä myöskin maaseudulla. 
 
Ilmavoimien vaatimien kalliiden hankintojen sijaan olisi kyetty turvaamaan puolustuskyky 
paremmin sijoittamalla sama raha perinteisiin ase-/varustehankintoihin. Toisaalta myös-
kään miinojen ja "vanhojen" puolustustarvikkeiden hävittämisessä ei ole ollut järkeä. 
 
Henkilömiinoista luopuminen oli virhe, jonka vuoksi improvisoitujen räjähteiden tekoa tst-
materiaaleista tulisi lisätä ja ulottaa jokaiseen maavoimien aselajikoulutukseen. 
 
Eihän palokuntakaan pysty sammuttamaan tulipaloa jos letkussa on reikiä, pumppu ei toi-
mi eivätkä palomiehet tiedä, miten laitteita pitäisi käyttää oikein ja tehokkaasti. 
 
Niin pitkään, kun meillä WANHOILLA on vielä vähänkin sapellintynkää. Ja meille annetaan 
mahdollisuus ylläpitää valmiutta. Olemme halukkaita osallistumaan. Ja uskallan väittää. 
Että meille se oma henki ei ole, enää niin tärkeä. Vaan lapset ja lastenlapset. Ihminen voi 
kuolla vain kerran. 
 
Varmistaa ilmavoimien iskukyky 
 
Ensin omat puolustukseen liittyvät asiat kuntoon ja vasta sitten kansainväliseen ym. toi-
mintaan mukaan. Suomen pitää saada itse päättää miinoistaan ja muista asioista keneltä-
kään sitä kysymättä. 
 
Itäinen naapurimme on edelleen arvaamaton kaveri vaikka heillä on järjestelmä muuttunut 
90-luvun alussa on otettava huomioon että valtaan siellä voi nousta uudestaan harkitse-
mattomia johtajia. On ensiarvoisen tärkeää säilyttää vastaiskukykymme kouluttamalla uu-
sia varusmiehiä riittävästi niukkenevista ikäluokista ja pitää prikaateja tarpeellinen määrä 
eri joukoissa, maavoimat, merivoimat ja ilmavoimat 
 
Poliitikkojen ei pitäisi päättää puolustusvoimien uudistuksien sisällöstä. Määrärahaohjaus 
riittää, jos on pakko poliittisesti ohjata. 
 
Nykyinen "polvihousupoikahallitus" tuhlaa veronmaksajien rahoja mieluummin Brysselin 
byrokratian syöväreihin ja Kreikan tukemiseen, kuin rakkaan isänmaan puolustusvoimien 
tukemiseen. 
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Muu maailma valmistautuu tuleviin sotiin ja Suomi karsii valmiuksiaan. Ei hyvä. 
 
Sissisotaan valmistautuminen on halpaa ja tehokasta, siihen on Suomella varaa. Se on 
myös osoittautunut tuloksekkaaksi, vrt Vietnam, Afganistan, Irak 
 
Maatamme pitää puolustaa tai muuten olemme muiden armoilla. 
 
Ei ulkomaalaiset Suomen olosuhteissa pysty meitä tositilanteessa auttamaan. 
 
Hienoa, Kreikkaan rahat - maanpuolustus nollille. Niin sitä pitää meidän hallitus..... Tämä 
oli vain ironiaa. 
 
Liian pitkälle viety tekniikka ei tee autuaaksi, jos sota todella syttyy. Meidän olosuhteet sa-
nelevat hyvin pitkälle toimintamallit maastossa. Sitä paitsi tekniikka maksaa maltaita ja se 
on melkein kokonaan tuontitavaraa. Jos tahto ja motivaatio puuttuu sotilaalta, niin mikään 
tekniikka ei meitä pelasta. 
 
Ei käyttökelpoista kalustoa eikä varsinkaan jalkaväkimiinoja pidä tuhota. 
 
Säälittävää kun maanpuolustusta ajetaan alas, jotta mm. saadaan säästyneillä rahoilla 
rahoitettua Kreikkaa ja muita maita jotka tahallaan ovat ajaneet itsensä konkurssiin. 
 
kyllä itäystävä taatusti naureskelee tätä armeijan ja meidän yhteiskunnan järjestelmien 
alasajoa. Hirvittää tämä nykytouhu näin peruskansalaisen kannalta. 
 
Myös puollustusvoimien hallinnon tulisi osallistua näihin talkoisiin, nyt näyttää siltä että 
vain joukko-osastot ja varuskunnat kantaa vastuun koko operaatiosta. 
 
Kielipolitiikka ei saa olla peruste säästöjen kohdentamiselle. Ruotsinkieliseen varusmies-
koulutukseen tulee kohdistaa myös säästötoimenpiteet. Ruotsinkielinen reilun pataljoonan 
vahvuinen yksikkö täyttänee lain vaatimukset esim. Upinniemessä, 
 
Suomessa tulisi parantaa reserviläisten edellytyksiä harjoitella vapaaehtoisesti, kun kerran 
raha ei riitä valtion budjetissa. Tämä voidaan tehdä tarjoamalla nykyistä auliimmin puolus-
tusvoimien kalustoa (poislukien aseet) ja valtion alueita vapaaehtoisia harjoituksia varten. 
Reserviläisten ampumataidon kehittämiseen auttaisi, jos heille järjestettäisiin ampumarato-
ja riittävän lähelle kotipaikkaansa. Omilla aseilla harjoittelemista voitaisiin tukea myös ta-
loudellisesti, mutta jo harjoituspaikkojen tarjoaminen olisi iso askel ampumataidon ylläpi-
tämisessä. Säännöllinen harjoitteleminen on tärkeää puolustuskyvyn ylläpidon kannalta, ja 
säännöllinen tarkoittaa mielestäni mahdollisuutta harjoitella jopa useamman kerran kuu-
kaudessa. Harjoituksiin voitaisiin kannustaa järjestämällä halukkaille tasokokeita kertaus-
harjoituksien yhteydessä, ja näitä voitaisiin käyttää perustana ylennyksiä ja kiertopalkintoja 
jaettaessa. Valtion kannattaisi myös tukea tietojen ja taitojen siirtämistä vanhemmilta re-
serviläisiltä nuoremmille. Vaikka vanhemmiten sodanajan sijoitukset poistuisivat, tiedot ja 
taidot käyttää varusteita tehokkaasti, toimia yhteistyössä muiden kanssa ja liikkua maas-
tossa eivät katoa iän myötä. Sitä osaamista on kertynyt monelle vuosien harjoittelemisen 
ja vanhemmilla sukupolvilla yleisemmän metsästysharrastuksen myötä. 
 
Jokaisessa valtiossa on armeija, heikossa valtiossa se on naapurin... 
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Meillä on niin iso karhu ja arvaamaton naapuri,ettei sitä pitäisi aliarvioida. Vaikkakin olot 
ovat nyt vakaat. Kuitenkin rajan takana suoritetaan isoja uudistuksia 
 
Itsenäinen ja sitoutumaton Suomi on paras sekä halvin vaihtoehto suomalaisille. 
 
Koko länsi-suomi jää ilman varuskuntaa ja varusmiehet kuljetetaan asepalveluksen on jo 
useamman vuoden viety itä-suomeen onko sekään nyt järkevään että nuoret joutuvat is-
tumaan 6-7 tuntia linja-autossa mennen tullen. jos täällä olisi edes yksi varuskunta sekin 
vähentäisi kuluja kun olisi lyhempi matka varusmiespalvelukseen. 
 
Itäraja on eri asia kuin länsiraja 
 
Säästöjä on pakko hakea, sen hyväksyn. Tosin riski on olemassa, että säästöjä käytetään 
jatkossa Puolustusvoimia vastaan siten, että mahdolliset signaalit heikentyneestä toimin-
takyvystä tulkitaan poliittisessa depatissa merkiksi trendistä, jonka kautta voidaan perustel-
la vielä suurempia säästöjä tai jopa nykyisen kaltaisen asevelvollisuuteen perustuvan jär-
jestelmän alasajoa. Mielestäni pelkkään ammattiarmeijamalliin Suomella ei ole yksinker-
taisesti varaa - ei taloudellisesti muttei myöskään yleisen maanpuolustukseen liittyvän 
asenneilmaston kannalta... 
 
Pidetään Suomesta huolta! 
 
En oikein osaa ottaa kantaa, kun ainoa tietolähde on ollut media. Arviointi on vaikeaa. Ikää 
minulla on kuitenkin reilusti yli 40 v, eli kertausharjoitukset voinee muutenkin unohtaa. 
 
Varuskuntia joudutaan lakkauttamaan tai ainakin supistamaan, koska ikäluokien oienenty-
essä joka punkkaan ei yksinkertaisesti riitä sotilasta. Joukko-osastojen lakkauttamisessa 
tule kuitenkin huomioida aluepoliittiset perusteet. Ne ovat oikeastaan vahvempi argumentti 
kuin sotilaspoliittisilla perusteilla argumentointi. 
 
Suomen maanpuolustus on heikoimmillaan pitkään aikaan, tulevien säästöohjelmien 
vuoksi. Päättäjät nyt järki käteen!!! 
 
Minusta maanpuolustuksesta ei voi säästää, mitä tarvetta muulla omaisuudella on jos itse-
näisyys menetetään. Minusta puolustusvoimat ja reserviläisjärjestöt voisivat vaikka sivu-
jensa välityksellä kartoittaa vapaaehtoisten reserviläisten käyttöä esimerkiksi modernin 
tietoliikennetekniikan käytössä. Meitä on suuri joukko reserviläsiä, jotka opetamme yliopis-
toissa ja korkeakouluissa siviilityönämme. 
 
Hölmöläisten hommaa! Koko asia pitäisi käsitellä parlamenttaarisesti uudelleen. 
 
Suomen poliittisen johdon pitäisi ymmärtää maantieteellinen erikoisasemamme ja histori-
amme, jonka janassa nykyinen rauhan aika on toistaiseksi pisin. 
 
Poliittiset päätökset ovat nykyisin kovin lyhytnäköisiä,aiempia suunnitelmia ei ehditä toteut-
taa,kun jo tehdään uusia "säästöjä"; poliittisin perustein!!!? 
 
Jos varuskuntia pitää lakkauttaa olisi Hämeen rykmentin voinut panna puoliksi; sotilaslää-
ketieteen keskus ja ehkä varusmiessoittokunta Riihimäelle ja Urheilukoulu Parolannum-
melle tai Suomenkasarmille Hämeenlinnaan, tilat tähän olisi olemassa. 
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Esitetyt säästöt ja laskelmat epäilyttävät. Miten toimintojen siirtäminen ja hajauttaminen luo 
muka tuntuvia säästöjä? 
 
Kuulun paikkalliseen aliupseeriyhdistykseen sekä maakuntakompaniaan kouluttajana. 
Harkitsen eroavani kyseisisä osastoista koska katson että tekemäni työ on tehty tyhjäksi. 
 
Onko tällä kyselyllä ja vastaajien mielipiteellä enää merkitystä? 
 
Puolustusvoimauudistuksella ei ole mitään merkitystä puolustusvoimiemme suoritusky-
kyyn, koska vihollisemme pystyy nykyisellä sotilasteknologialla halutessaan tuhoamaan 
koko sotilaallisen kalustomme alle kahdessa tunnissa. Yleinen asevelvollisuus on Suo-
messa aivan turha. Ainut oikea puolustusvoimauudistus olisi liittyminen Natoon. 
 
Eikö se rannikon varuskunta olisi joutanu lakkauttaa / vähentää toimintaa "pienen" kokon-
sa ja varusmiesten vähyyden vuoksi, kun piti sulkea Kontiorannan iso varuskunta? 
 
Kun säästetään puolustusmenoissa, niin sotilaiden vähentyessä pitäisi myös kenraaleiden 
ja muiden upseerien ja johtajien määrää vähentää. Näin saadaan säästöjä henkilöstöme-
noissa. Jokainen johtaja aiheuttaa myös muita kuluja kuin palkkakuluja. 
 
Näyttää että meitä viedään natoon kun kaikki lakkautetaan.! 
 
Suunnitellut säästöt mielestäni auttamatta laskee suomen armeijan puolustuskykyä ja jää 
vain arvailujen varaan minkä kuvan Suomi tällä antaa ulkomaille. Reserviläisten kertaus-
harjoituksista säästäminen kummastuttaa myös koska en muista lähipiiristäni edes tähän 
mennessä kenenkään lähimpään 10 v käyneen kertaamassa vaikka halukkuutta olisi!! Kyl-
lä veteraanit haudoissaan kääntyisivät jos tämän tietäisivät. Itse myös olen sillä kannalla 
että kyllä säästäkohteita muualta enemmin tulisi etsiä kuin puolustusvoimista. Suomi on 
hyvä maa...niinkuin edesmennyt Ehnroth sanoi, mutta toivottavasti valtion päättäjät eivät 
tyri tässä tärkeässä asiassa. 
 
Ensisijainen säästökohde olisi pitänyt olla kansainvälinen toiminta erityisesti Afganistanis-
sa, sillä se sota on jo ajat sitten hävitty ja mukanaolo vain pidentää siviilien kärsimyksiä 
pitkittyneen sodan muodossa. Mukanaolo ei käytännössä paranna kotimaan puolustusta, 
eikä toisaalta 190 sotilaan läsnäolokaan paranna länsimaisten joukkojen toimintakykyä 
käytännössä mitenkään. Kymmeniä miljoonia vain haaskaataan sotimiseen maailmalla ja 
samalla summalla voisi kertausharjoittaa kotimaassa 75 000 reserviläistä. 
 
JV-miinoista luopuminen peruttava. 
 
Käyttökelpoisen materiaalin tuhoamainen lopetettava ja jaettava sitä aluellisten joukkojen 
ja reserviläisten käyttöön. PV:n materiaalihankintoja suunnattava enemmän jalkaväen (= 
aluepuolustuksen) tarpeisiin. 
 
Olen pahoillani jos Karjalan Prikaati poistetaan. Mielestäni näin rajan tuntumassa olevaa 
varuskuntaa ei tulisi lakkauttaa. Maanpuolustus heíkkenee tuntuvasti. 
 
Poliittikot ovat peturit 
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Uudistus tarpeellinen, säästöt ei 
 
Lähin varuskunta minulle on Niinisalon Tykistöprikaati. Harrastan eri ammuntalajeja (SRA, 
pitkän matkan tarkkuusammunta) mutta lähialueilla on todella huonosti paikkoja harjoitte-
luun. Sallimalla varuskunnan ampumaratojen käyttö reserviläisille helpottuisi omatoiminen 
ampumataitojen ylläpito huomattavasti. 
 
Puolustusmenoista ei nykyäänkään (tai varsinkaan nykyään) ole varaa leikata esitetyn kal-
taisesti. Uskottava puolustus vaatii riittävät määrärahat koulutukseen, kertausharjoituksiin, 
materiaalihankintoihin ja -ylläpitoon ym. ym. Näiden kaikkien osatekijöiden kustannukset 
ovat jatkuvassa nousussa, joten leikkaamisen sijaan pitäisi määrärahoja päinvastoin lisätä, 
ja kohdentaa tarvittavat säästötoimet muualle (valtion hallinto, julkinen sektori, ulko-
maanapu jne.) Kotimaan turvaaminen ja uskottavan puolustukyvyn ylläpitäminen on jokai-
sen  itsenäisen valtion ensisijainen oikeus ja myös velvollisuus, kaikki muu tulee tärkeys-
järjestyksessä näiden jälkeen. 
 
Käyttökelpoisen materiaalin tuhoaminen tuntuu oudolta. 
 
Ilmavoimien ohjushankinnat pois. nh-90 pois. ilmatorjuntaa tilalle merivoimien aluskanta 
monitoimimiinalaivoiksi. 
 
Sveitsin mallinen reservi toimintaan, missä kapiaisia vähän ja ressut hoitaa hommat. maa-
voimien budjetti ylös ja lisää kertauksia. 
 
Itä-Suomen pitkän rajan läheisyydestä varuskuntien lakkauttaminen ja sen kustannuksella 
ruotsinkielisen Dragsvikin ylläpitäminen on täysin järjetöntä. 
 
Edesvastuutonta jättää itäraja tyhjäksi 
 
Säästöt eivät synny leikkamalla eivätkä ulkoistamalla vaan toteuttamalla toiminnot puolus-
tusvoimien oman henkilökunnan voimin kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Suo-
men puolustamisen kannalta kriittiset tietotekniikka- ja järjestelmäratkaisut pitäisi hankkia 
kotimaasta kansalliset turvallisuusnäkökohdat perusteena. 
 
Suomen tulisi myydä ulkomaille osaamistaan lentoteknillisellä sektorilla - siitä kertyisi varo-
ja omaan toimintaamme. 
 
Ymmärrän että "kun ei ole rahaa niin ei ole rahasa" kuten vanha sanonta kuuluu, joten jos-
tain on valtion säästettävä. Tulevat ikäluokat pienenevät joten jonkinlainen varuskuntien 
lopettaminen ja yhdistäminen tuntuu mahdolliselta, kuitenkin vähäisempi ja hitaampi kuin 
nyt sovittu. Tuottavuuttakin on lisättävä ja siihen lienee mahdollisuuskin mutta se on tehtä-
vä niin että henkilökunta menettää mahdollisimman vähän ja että kaikessa ajatellaan 
Suomen, siis koko Suomen, etua. Vaikka ulkomainen hyödyke, näkkäri, saapas, tietoko-
neohjelma tms. olisi vähän kotimaista edullisempi asiaa pitäisi tarkastella Suomea ajatel-
len. Toki silloin kun tekniikan taso vaatii, esim helikopteri tai rynkky, lienee syytä ostaa 
parhaiten sopivaa hinta/laatu suhdetta. 
 
Hallitus ja säästöt syvältä. 
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Kansainvälinen rauhanturvatoiminta tulisi rahoittaa erillisellä määrärahalla, ei puolustus-
menoista. Esim kehitysapuvaroista. 
 
Varuskuntien lakkautukset uudelleen arviointiin läpinäkyvästi. Päätetyt materiaalihankinnat 
toteutettava. Armeijaa modernisoitava. Reserviläistoimintaan enemmän puolustusvoimien 
tukea,(esim.ammunta)... 
 
Säästöjä toisi myös nykyistä suurempi yhteistoiminta eri varuskuntien ja yksikköjen välillä. 
Mm. materiaalihankinnat. On kuulemma paljon tilanteita, että poistetaan ja hävitetään sa-
maa tavaraa, mitä toinen varuskunta, yksikkö hankkii uutena. Säätöä, parempaa jousta-
vuutta määrärahakäytäntöihin, ettei olisi "pakko" tuhlata vuosittain se  maksimimäärä, mitä 
budjetissa on ollut varattuna. 
 
Ei hankita pelkästään kallista NATO varustusta. Amerikan herkkua. Venäjää ei tulisi ajatel-
la pelkästään vihollisena. Myös sieltä löytyy varmasti Suomellekin käyttökelpoista varus-
tusta eri hintatasolla. Olisi ajateltava ensisijaisesti oman maan puolustusta. Hankintojen ei 
tulisi painottua kansainvälisten operaatioiden tarpeisiin. 
 
Ruotsin puolustusvoimien edustaja kommentoi uutishaastattelussa, että heillä toimintakyky 
on ajettu 80%:sti alas, mutta on säästetty vain 20%. - Säästöt pitäisi toteuttaa Suomessa 
järkevämmin. Henkilöstö- ja organisaatiorakennetta järkeistämällä? Ulkoistamalla kaikki 
palvelut saadaan hetkellisesti asiat näyttämään hyvältä, mutta käytännössä voi tulla kal-
liimmaksi. Oma mies, kun tekee paljon muutakin, kuin vain tietyn ostetun työsuorituksen. 
Ehkä joku varuskunta on pakko lakkauttaa, mutta ei sieltä, missä puolustusvoimien tulisi 
olla parhaassa valmiustilassa. 
 
Muutkin "viranomaiset" kuten poliisi, pelastus sekä häke tehdään ja on tehty kokoajan 
ns.puhdistusta mitä puolustusvoimissa olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin..vähemmällä voi 
tehdä paljon enemmän ja tehokkaammin..kiitos 
 
Sota nykyisellään on niin teknillinen ja sellaisenaan kallista, johon Suomella ei ole varaa. 
Uskottavaa maanpuolustusta ei IIww:n keinoin ole olemassakaan. Ainut vaihtoehto on yl-
läpitää sellaiset valmiudet, että liittoutuminen NATOON on mahdollista ja NATON kannalta 
katsoen jäkevää. Suomalainen "korpisoturi" on nostalgiaa. 
 
1. Kontiolahden varuskunta/Pohjois-Karjalan prikaati on uudistuksessa säilytettävä ja sitä 
vahvistettava. Dragsvik on varuskuntana lakkautettava ja Uudenmaan prikaati sijoitettava 
ruotsinkielisena joukko-osastona osaksi Upinniemen varuskuntaa/Suomenlahden meripuo-
lustusaluetta. 2. Päinvastoin kuin juhlapuheissa/poliitikkojen lausunnoissa väitetään, koko 
maan puolustamisesta / aluepuolustuksesta on jo ajat sitten luovuttu. Voimat / halut riit-
tänevät nipin napin Etelä-Suomen puolustamiseen, Lappi on jo annettava Naton vastuulle 
ja Väli-Suomea ei puolusta kukaan. 3. Kyllähän tämä on taas yksi johdonmukainen askel 
kohti Nato-jäsenyyttä, jota on valmisteltu hiljaisesti ja vähemmän hiljaisesti vuosikausia ja 
odotettu vain kansan mielipiteen kypsymistä jäsenyydelle myönteiseksi. Eiköhän se kään-
nytystyö nyt ala, kun Halonen on tieltä pois äksyilemästä. Itse kyllä kannatan Nato-
jäsenyyttä, vaikka kolikon kääntöpuolena on monia hyviä vaikutuksia yhteiskuntaan sätei-
levän yleisen asevelvollisuuden loppuminen. Armeija mm. etääntyy muusta yhteiskunnasta 
ja maanpulustustahto heikkenee. 
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Halu puolustaa Suomea ja tätä yhteiskuntajärjestelmää on jo ennen tätä "varuskuntauudis-
tusta" ja erilaisia siihen liittyviä lakkauttamisia, murentunut niin itsellä kuin tutuilla ihmisillä 
jotka eivät käy MPK:n tai minkään seuran Tai PV:n harjoituksissa - jo muutamia vuosia 
sitten, kun asioista on alettu eduskunnassa keskustella näin käsittömättömällä tavalla. "mi-
tään uhkaa tulevaisuudessa ei ole" -on useasti tietyiltä puolueilta kuultu absurdi väite!. Ti-
lanteessa jossa ei varuskunnissa ole edes niiden toimivuuden kannalta riittävästi henkilös-
tä ja loppu henkilöstö on vielä, varmasti ei-niin-motivoitunutta vähennysten ja ahtaalle 
ajamisen vuoksi –miten voidaan hoitaa tai kuka auttaa kansalaisia esim. Nokian vesikriisin 
tapaisissa kotoperäisissä ehkä mitoiltaan jopa suuremmissa rauhanajan kriisiaputöissä ? 
 
Mikäli joku varuskunnista pitää lakkauttaa, niin ensi sijaisesti Dragsvik, josta toiminnat siir-
retään Upinniemeen. Ei tulisi pahaa "aukkoa" puolustukseen. Kauhava ehdottomasti jätet-
tävä, koska läntinen osa maasta tukeutuu vapaaehtoistyössä laajasti Kauhavan varuskun-
taan. Samoin virka-aputehtävissä esim.poliisille apuvoimat saadaan laajalle alueelle länti-
sessä osassa maata nopeimmin Kauhavalta. Alueella on myöskin hyvin vahva vapaaeh-
toinen maanpuolustustyö. joka "lopahtaa" varuskunnan lakkauttamisen seurauksena var-
masti. 1,1 miljardin kehitysmaa-avusta voisi hyvinkin vähentää Puolustusvoimille vä-
hint.200 milj.euroa/vuosi. 
 
Säästöt aiheuttavat monia huonoja asioita, esim kun ruvettiin ruokahuoltoa ulkoistamaan 
niin nyt ollaan tosi kurjassa asemassa. Muutenkin kun ala on matalapalkkainen niin uusi 
työ sopimus maran alla ja vielä pamin mikä ei arvosta naisalaa. Olisi ollut parempi kuin 
muonitus kuuluisi varuskunnan alaisuuteen niinkuin se oli ennen ulkoistamista! 
 
Puolustusvoimien arvo Suomelle kunniaan ja ne maamiinat takaisin, kiitos. 
 
Puolustusministeri Wallin ei nauti enää minunkaan luottamistani enkä arvosta hänen yh-
teistyötaitojaan hallituksessa! Jos hän olisi yksityisessä firmassa ja suhmuroisi yrityksen 
pj:n ja muiden hall. jäsenten selän takana niin lähtö tulisi firmasta kuin firmasta!!! En ole 
"fennomaani" mut joku tolkku Dragsvik-jupakassakin tulee olla!!! 
 
Puolustusvoimien ylin johto on rähmällään amerikkalaiseen teknojääkärimalliin, eli mahdol-
lisimman vähän sotilaita, joihin on pumpattu mahdollisimman paljon rahaa. Suomessa ei 
moiseen ole tarvetta, kiitos korkean maanpuolustustahdon ja asevelvollisuuden. Jalkavä-
kimiinoista luopuminen YHDEN vuoden MAHDOLLISESTI kestävää YK:n turvallisuusneu-
vostopaikkaa varten oli suorastaan hulluutta. 
 
Mielestäni ollaan oikealla tiellä ja vielä perustaisin ammattiarmeijan ja kannatan liittymistä 
NATOON. 
 
Uudistusta tarvitaan mutta nyt auotaan solmua miekalla. Oikeampi suunta olisi antaa koko 
kansalle lyhyt koulutus kriisinajan tehtäviin (ei välttämättä sotilaallinen tehtävä) ja SEN jäl-
keen varustaa pienempi osa huipputekniikalla. Iso reservi varustettuna halvoilla itä-
rynkyillä puolustaa Suomea paremmin kuin pieni "keihäänkärki". 
 
Mielestäni uudistusprosessi on hoidettu aisallisesti. 
 
On parempi varautua tuleviin kriiseihin kuin katsoa miten edellinen sota olisi sodittu pa-
remmin. Pienempi väkimäärä voidaan kouluttaa ja varustaa tehokkaasti eikä tarvitse tur-
vautua suureen reserviin mallia Cajander. 
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Mielestäni jatkuvasti "sota" nimen käyttö saattaa joissakin kansalaisissa aiheuttaa vastus-
tusta puolustusvoimien hankkeiden asialliselle käsittelylle. Sodan korvaaminen kriisillä 
mielletään varmasti myönteisemmäksi, vaikka kriisin ääritilanne onkin sota. 
 
Varuskuntien lakkauttaminen peruttava, rajan takana isoja keskityksiä. 
 
Idässä jo muutenkin suht vahva naapuri panostaa entistä enemmän puolustusvoimiinsa. 
Me puolestaan ajamme oman järjestelmän lähes... Ohjuksilla ei pitkälle pötkitä varsinkaan 
kun naapurilla on niitä *1000 ja he eivät tunne sanaa miehistötappio. Mielestäni Kreikan 
rahoittamista yms voisi pikemminkin vähentää. 
 
Keuruun varuskunnan lakkauttaminen on kova isku koko seutukunnalle, näivettää varmasti 
koko Keuruuta, kun noin iso työllistäjä lopettaa. Varmasti näin on muillakin paikkakunnilla, 
mutta Keuruun tilanteen tunnen parhaiten. Tämä lakkautus ei siis ole pelkästään puolus-
tuspoliittinen asia, vaan kostautuu moninkerroin paikallisille ihmisille. En usko, että valtion 
työllisyystoimet voisivat korvata läheskään kaikkia menetyksiä. 
 
Kauhavan lakkautus uudelleen tarkasteluun. 
 
Koko uudistus / säästöjupakka on vahingoittanut jo nyt tuntuvasti Suomen puolustuskykyä, 
johon liittyy olennaisena osana maanpuolustushenki. Se on tärkein aseemme ja sen teho 
ei varmasti kasva perusteettomilla säästöillä ja varuskuntien lopettamisella. Lisäksi koko 
homman salamyhkäisyys ja siihen liittynyt ruotsinkielisen varuskunnan eriarvoisuus suh-
teessa muihin varuskuntiin tekee vahinkoa ruotsinkieliselle väestöllemme, joka varmasti 
saa kärsiä turhaan tästä kohusta.  
 
Koko maan uskottavan puolustuksen kannalta olisi katsottava Suomen karttaa ja tehtävä 
varuskuntien mahdolliset lakkautukset silltä pohjalta että aukkoja ei syntyisi, varuskuntien 
mukana menee materiaali varastot ja kertausharjoitus ja muu sotilaallinen koulutus mah-
dollisuus ko alueilta. 
 
Valitettavasti esitetyssä uudistuksessa ei ole tutkittu seurannaisvaikutuksia kunnolla. Esi-
merkiksi CASA ja Pilatus-koneet eivät mahdu Pirkkalan lekokorjaamolle. Tikkakosken polt-
toainehuolto ja kahden eri nopeustyypin sovittaminen siviilililentoliikenteeseen on haasta-
vampaa kuin sotilaskentällä, sekä kahden sotilaskentän lakkauttaminsen samanaikaisesti 
on kuin ampuisi omiin nilkkoihinsa. Ja miten voi Dragsvikin vieressä olla toinen samanlai-
nen varuskunta, niin, että molemmat säilyvät. Lisäksi Keuruulla on koulutettu monitaitoisia 
osaajia sodanajan turvaksi, miten ko. koulutus on nyt tarkoitus hoitaa. Lisäksi Hallin ilmati-
la on aivan erinomainen paikka koelentotoiminnalle ja nyt siirretään väkisin suurempiin 
taajamiin toimintoja. Taitavat upseerit kaivata McDonaldsien viereen. 
 
Supistukset ovat täysin tuomittavat. Kallio ja Paasikivi olivat naiveja, sanoen: Jos emme 
ärsytä ryssää niin se ei hyökkää. Kuinka kävi? 
 
Historian kokemusten ja nykymaailman kehityksen kannalta en hyväksy puolustusmenojen 
leikkauksia. PÄINVASTOIN NIITÄ PITÄÄ LISÄTÄ!!! 
 
Poliittista kähmintää. Valmius puolustaa maata oltava uskottava, idän karhu nukkuu...vielä! 
 



Sivu 50 / 172 
 

Joka jutussa tulee pää vetävänkäteen ja niin käy tässäkin tapauksessa. Ei hyvältä vaikuta 
nykynuorisoa ajatellen joiden pitäisi oppia maanpuolustustaidot. Koko homma kuivuu ka-
saan. 
 
Puolustusvoimien johto teki onkein vastatessaan oikeuskanslerille saaden näin asiansa 
mahdollisesti uuteen käsittelyyn Länsi-Suomeen saatava yksi varuskunta! 
 
Miinakielto aivan turhanpäiväinen päätös,nyt maksellaan sen seurauksia varuskuntien lak-
kauttamisella. Muutamalla ohjuksella en usko olevan yhtä suurta pelotetta kuin jv. miinoil-
la. 
 
Varuskunnat ovat muodostuneet perinne ylläpitolaitoksiksi jossa vahvistetaan suomalai-
suutta, yhteisiä normeja ja eettisiä periaatteita jolla vahvistetaan ja varmistetaan yhteis-
kunnan toimivuttaa ja vakautta. Varusmiesten toimintaaluetta pitäisi laajentaa ja perustai-
toja opettaa laajemmin josta muodostuisi vankempi yhteiskunnan perusta. Koulutus pitäisi 
olla tarkoituksenmukaisempaa ja sisältäisi mm. mielenosoitustorjuntaa, ensiaputaitoja, ve-
sienpuhdistusta (öljyntorjunta) ja miten ylläpidetään toimintaa vaikka sähköt menisi tai kun 
vettä ei tule hanasta jne. Näin olisi mahdollista saada laajempaa tukea toiminnalle EU-ta 
myöten ja lisäksi sponsoreita (punainen risti, ja yrityksiltä jotka tarjoavat laitteet ja osaa-
mista kun armeija kouluttaa ilmaiseksi). Kaikille ei tarvitse opettaa kaikkea vaan varusmies 
voisi valita linjansa, samaan tyyliin kuin muissa kouluissa. 
 
Reserviläisille pitää olla jatkokoulutusta; kertausharjoituksia, vapaaehtoisia harjoituksia 
yms. Valmiutta pidettävä yllä kaikenikäisten reserviin kuuluvien osalta. 
 
Puolustusvoimauudistuksella tehdään hävytöntä politiikkaa ja se vahingoittaa puolustus-
voimia enemmän kuin itse uudistus. Toivottavasti tämän kyselyn tarkoitus ei ole poliittinen. 
 
On todella riskialtista pudottaa puolustusvoimien vahvuutta samalla, kun Venäjä investoi 
voimakkaasti armeijaan. Edelleen, Kiinan lähialueiden levottomuudet voivat vaikuttaa yllät-
tävällä tavalla myös Suomen tilanteeseen. Voisi olla mahdollista muuttaa joukkojen paino-
pistettä kohti informaatiosodankäyntiä, koska siten tuoteimpia uhkia voisi pystyä tunnista-
maan ja niihin voisi reagoida aiemmin. Samoin ilmavoimien rooli on maailmanlaajuisesti 
kasvamassa, suhteessa muihin aselajeihin 
 
Uudistaa pitää,mutta tällaista aukkoa itärajalle ei pidä tehdä. Ruotsinkieliset pitää huomioi-
ta, mutta ei näin mitä puolustus ministeri on ajanut mistään välittämättä tai toiset huomioon 
ottamatta. 
 
Kun edes kerran pääsisi kertaamaan. 
 
Mielestäni voisi olla harkittavana vaihtoehto, supistaa nykyisiä miehistö- ja koulutuskuluja 
siirtymällä puhtaasti palkka-armeijaan. Tämä kuulostaa varmaan monen korvaan rankalal-
ta vaihtoehdolta, mutta siihen on olemassa järkeviä syitä: -Henkilöstömäärän pienetyessä 
voidaan rahoitusta kohdistaa laadukkaampiin varusteisiin ja koulutukseen. -Sotilaat olisi 
kaikki jo valmiiksi motivoituneita, eikä armeijan "arki" olisi heille ylipääsemätön este. -
Sotilaan sopimus voisi olla vaikkapa 3-5 vuoden mittainen, jolta ajalta hän saisi palkkaa, 
koulutusta, majoitusta. -Annettava koulutus tukisi myös tulevaa siviilielämää esim. turvalli-
suusalan, poliisin ja monien muiden ammattien osalta. -Tämä järjestelmä tuottaisi myös 
entistäkin laadukkaampaa reserviläisainesta. -Laadukkaampi reserviläisaines tukisi myös 
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vapaaehtoista maanpuollustustyötä entistä paremmin. -Ammattisotilaat myös tietävät työ-
hönsä liittyvät riskit, joten heitä voisi myös käyttää ulkomailla tapahtumiin kriisinhallintateh-
täviin entistä tehokkaammin. Eli lyhyesti: Porukkaa pienemmäksi, paremmin varustelluksi, 
toiminnalle täydet edellytykset myös kaluston puolesta, henkilöstö motivoitunutta ja alasta 
kiinnostunutta, monipuolinen ja jatkuva koulutus. Näin saadaan pienempi, mutta tehok-
kaampi ja toimintavalmiimpi joukko ammattilaisia, jotka kuitenkin pystyisi siirtymään töihin 
siviilipuolelle sopimuksen jälkeen. 
 
Uudistuksen valmistelu salassa on ollut käsittämätöntä ja kävelee suoraan yli parlamen-
taarisen valmistelun. Puolustuksen suunniittelu PITÄÄ olla pitkäjänteista ja perustua yhtei-
sesti hyväksyttyyn parlamentaariseen suunnitelmaan. 
 
Puolustusvoimien uudistus on 10 vuotta myöhässä. On äärimmäisen terkeä purkaa nämä 
kylmänsodan aikaiset kulissit pois ja tarkastella miten sotaa käydään 2000-luvulla. Nyt on 
äärimmäisen hyvä tilaisuus purkaa auki puolustusvoimien rakenteet ja tarkastella kriittises-
ti mitä henkilöstä jää jäljelle sekä millaisiin työtehtäviin henkilöstö kohdennetaan (= koulu-
tus ja osaaminen vastaamaan työtehtäviä).  
 
Suomen puolustusvalmiuden alasajo pitää saada loppumaan kuten myös ns. ulkoistami-
nen joka syö rahaa paljon enemmän kuin on laskettu sopimuksia tehtäessä. 
 
Toimiva ja uskottava malli on jo olemassa, Sveitsissä. Kusipääkenraalit haluaa leikkiä na-
toa ja hankkia hyödyttömiä hilavitkuttimia joita sitten käytetään kun nuollaan paimentolais-
ten persettä ja ajellaan panssariautoilla paskat housussa jossain hevonkuusessa. Kriisin-
hallinnan kulut pitää ottaa kehitysapuvaroista ei puolustusbudjetista. 
 
Kuinka tällainen säästötarve syntyy lyhyessä hetkessä. Eikö tämä vosii olla suunnitelmalli-
sempaa toimintaa? Ihmettelen Ilmavoimien varuskuntiin kohdistuvaa supistuspainetta (ver-
taa maavoimat). Ihmettelen suurien kalustopoistojen tarpeellisuutta? 
 
Mielestäni maanpuolustuksesta huolehtiminen on valtion tehtävä ja maan "ykkösasia". Jos 
valtio tällä lailla supistaa puolustusvalmiutta, en halua enää osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen. Suoraan sanoen erottaisin koko hallituksen. 
 
Dragsvikin varuskunnan kohtalo tulisi harkita huolella uudestaan. Ruotsinkielinen joukko-
osasto voi aivan hyvin toimia osana toista varuskuntaa. 
 
Ruotsinkielisille olisi riittänyt joukko-osasto, laissa ei puhuta tavuakaan varuskunnasta! 
 
Tuntuu järjettömältä vastakkainasettelulta, että Kreikan tukipakettiin löytyy rahaa Suomen 
puolustusvoimien kustannuksella. Ei auta vaikka sanotaan, että rahat tulevat eri momentil-
ta, koska kyse loppuviimein on verovaroista ja niiden kohdentamisesta. 
 
Mitä tulee Kauhavan varuskunnan alasajoon, tämän jälkeen on turha mainostaa, että koko 
Suomen kattavapuolustus on uskottava. 
 
Suomen tulisi ehdottomasti hakea viipymättä NATO:n jäsenyyttä. Liittyminen on kallis pro-
sessi, mutta se kirpaiseen vain kerran!!! 
 
Suojeluskunnat pitäisi perustaa. 
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Puolustuvoimauudistus on sinällään epäilemättä ajankohtainen. Se olisi ilman muuta pitä-
nyt saada toteuttaa suunnitelmalliselta ja ammattimaiselta pohjalta ilman säästötoimenpi-
teitä, kuitenkin kustannustehokkuutta korostaen. Puolustusvoimien säästöt ovat todelli-
suuden sijasta paljolti näennäisiä tai laskennallisia. Erityisesti säästöt antavat Suomelle 
vahingollista signaalia muille valtioille ja erilaisille ryhmittymille! Nykyinen(kään) maailman-
tilanne ei anna minkäänlaisia turvallisuustakeita tms Suomelle eikä siten ole mitään realis-
tisesti perusteltuja edellytyksiä säästöihin puolustusmenoista. Uhkakuvat ovat muuttuneet 
mutta eivät vähentyneet, päinvastoin. Jos ennen suunniteltiin puolustusta laajaa rintama-
hyökkäystä vastaan ja joukot hädin tuskin riittivät, niin nykyisin (sen lisäksi) on huomioitava 
etenkin terrorismi, strategiset iskut ja järjestäytynyt rikollisuus joista on tullut korostunut 
turvallisuusuhka koko yhteiskunnallemme. Näiden uhkakuvien torjunta tai niiltä puolustau-
tuminen edellyttää paljon perinteistä ENEMMÄN resursseja! Samoin teknistyneen nyky-
yhteiskunnan yleinen huomattava haavoittuvuus ja ydintoimintojen helppo lamautus laa-
jentaa uhkakuvaa ja esim. lisää turvattavia / suojattavia kohteita entisestään! Tulevaisuu-
dessa pelkästään järjestäytynyttä rikollisuutta ja rikollisjengejä vastaan toimittaessa raa'an 
väkivallan mahdollisuus ja todennäköisyys kasvaa ja tällöin jouduttaneen entistä enemmän 
ja useammin turvaamaan myös puolustusvoimien virka-apuun. 
Samoin PV:n virka-avun tarve esim. luonnonolojen tuhoja raivattaessa, niitä korjattaessa 
sekä lisävahinkojen estämisessä lisääntynee huomattavasti koko ajan. Säästöt ovat vali-
tettavasti konkreettinen osoitus poliittisen johtomme totaalisesta epäonnistumisesta tehtä-
vissään ja selkeä hälytysmerkki siitä että poliittisen pelaamisen tärkeys on ajanut ohi kan-
san ja valtion etujen asiallisen ja tarkoituksenmukaisen hoitamisen pyrkimyksestä ja peri-
aatteesta. Yhtenä uhkakuvana lopultakin on sanonta siitä miten historia toistaa itseään; 
poliittisten päättäjiemme realismista harhautuneen ajattelun perusteet sekä toimien seura-
ukset alkavat huolestuttavassa määrin muistuttaa 1920 ja 1930 -lukujen aikaa, niiden seu-
rauksethan maksettiin sitten ala-arvoisesti varustettujen veteraani-isiemme verellä. Toivot-
tavasti kuitenkin historian toistamisen uhkakuva todellakin jää vain uhkakuvaksi! 
 
Ei pidä unohtaa 30-lukua ja Talvisodan 23 000 uhria, jotka syntyivät huonoissa varusteissa 
ja materiaalipulassa. Liian pitkä rauhanaika tuudittaa uskoon ikuisesta rauhasta. 
 
Lentosotakoulu olisi pitänyt säilyttää Kauhavalla jossa on enemmän vapaata ilmatilaa kuin 
Rissalassa johon sitä nyt siirretään. Tulemme näkemään enemmän onnettomuuksia, mut-
ta ehkä tämä oli tarkoituskin. Draksvik olisi hyvin voitu siirtää Upinniemeen koulutuskieli 
olisi silti voinut olla Ruotsi, Upinniemi olisi vastannut paremmin muutenkin asiaa koska 
rannikkotykistökin on merivoimien alaisuudessa näin myös rannikkojääkärit olisivat olleet 
yhdessä organisaatiossa. 
 
Onhan tämä asia jokaiselle reserviläiselle itsestään selvä 
 
Leikkaukset tehdään mielestäni väärästä paikasta, koska kuitenkin kaikkiaan puolustus-
voimat ovat se tukipilari mihin jokainen valtio nojaa. 
 
Sodan ajan joukkojen koon suunnittelu vesittyy tosi tilanteessa. Sinne lähtee kaikki jotka 
liikeellee pääsee heiluttamaan jotain kättäpidempää. 
 
Mitähän ovat esteet PV:n, viranomaisten ja miksipä ei myös kuntien resurssien yhteiskäy-
tölle? Esim. meripelastus tehtävät, rajavartiointi, kuljetukset, ambulanssi kopteri, soppaty-
kin vuokraus :-), koulutus tarjonta jne... PV:llä on runsaasti kalustoa ja muita resursseja 
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erilaisiin tehtäviin. Eikö niitä voisi hyödyntää liiketoimintaan? Tuskin kilpailu siitä vääristyy 
enempää kuin muidenkaan "valtion yhtiöiden" toimesta. 
 
Venäjän armeijaa vahvistetaan koko ajan rajan takana. Sinne on sijoitettu huomattavan 
vahvoja armeijakuntia ja teknstä materiaalia. Ennen näitä nykyisiä säästöjä Suomi luopui 
jälkaväkimiinoista mikä on paras puolustusase näinkin pitkällä rajalla mitä meillä on Venä-
jän kanssa. 
 
Ruotsinkielinen varuskunta tulisi ennemmin lakkauttaa kuin Kauhavan lentosotakoulu ja 
muutenkin hävittäjiä ei pitäisi viedä niin pohjoiseen vaan pitää ne Kauhavalla ja Pirkkalas-
sa eteläsuomessa suurin osa ihmisistäkin on. Miinoja ei pitäisi lakkauttaa turhaan toisten 
mieliksi. Omaa selkärankaa pitäisi olla ja tahtoa sanoa myös ei Suomen kannalta epäedul-
lisille ratkaisuille ja palauttaa miinat puolustukseemme. Kunnon luotiliivit tulisi hankkia jo-
kaiselle Suomalaiselle sotilaalle kun meitä ihmisiä on niin vähän verrattuna itäiseen naapu-
riimme. Mieluimmin lyhennetään palvelusaikoja hieman ja annetaan vapaaehtoinen mah-
dollisuus jatkokoulutukselle armeijan kouluttajilta mielummin kuin vapaaehtoiskoulutuksen 
puolelta kun armeijan koulttajia on enemmän ja he ovat ammattitaitoisempia ja resurssit 
ovat muutenkin paremmat. Vapaaehtoista ja armeijan yhteistyötä voitaisiin yhdistää ja näin 
saataisiin lisäkoulutusta edullisemmin ja riittävästi halukkaille ja he saisivat kehittyä ja 
päästä paremmin eteenpäin vamhempanakin kun työt ja koulutus ym ei enää vie kaikkea 
aikaa ja resursseja. Enemmän spesialikoulutusta niitä haluaville, mutta armeijan kautta 
kun vapaaehtoinen puoli tuntuu muutamien kaverien keskinäiseltä puuhastelulta ja siinä 
voi jotkut kokea ulkopuolisuutta mitä ei puolustusvoimien koulutuksessa koe vaan se on 
koko Suomen maanpuolustuksellista hyvää asiaa. Suomella tulisi olla kyky ja resursseja 
hankkia myös huippukalusta lisää kuten Hornetit ja niihin uskottava aseistus ja samoin 
lisää parhaita Saksalaisia Leopard tankkeja ja huippuohjuksia torjumaan lento- ja helikop-
terihyökkäyksiä ja panssareita vastaan. Ihan hyvä ulkoistaa mieluimmin pakkosäästöjen 
takia siviilityöntekijöiden töitä ja kuten aiemmin totesin, ei tule poistaa miinoja kun niiden 
poistaminen on kallista ja eikä muutenkaan järkevää puolustusta itäisen jättiläisen naapu-
rina. Mikään muu maa ei ole meille uhka kuitenkaan. Säästetään mieluimmin kansainväli-
seltä puolelta kuten kriisien hallinta ym vastaavista tehtävistä ja tehostetaan vieläkin 
enemmän varusmiespalvelusta kun edelleenkin siellä on varmasti parannettavaa kun edel-
leen siellä on kiire odottamaan? turhia asiaoita tulisi karsia sieltä ja antaa mahdollisuus 
erikoistua ja jatkaakin erikoistumisessa niille kenellä on siihen edellytyksiä ja mielenkiintoa 
ja myös vanhemmassakin iässä kun silloin voi olla paremmin aikaakin kun koulut ja per-
heenperustamiset on jo takana päin ja työurakin paremmalla tolalla. Lisäkoulutusta voisi 
olla halukkaille puolustuvoimien puolelta iltaisin ja ampuamataidonkin kehittämismahdolli-
suus pitäisi olla jatkossakin kun varusmies aikana siihen on liian vähän aikaa. Tulisi tukea 
vain vapaaehtoisten reserviläisten omaehtoista harjoittelua ja mahdollistaa paremmin am-
pumaratojen käyttöjä jokaiselle halukkaalle laajemmin. Tärkeää olisi ylläpitää näin ja pa-
rantaa näitä taitoja koska se vie aikaa kuten kaikki muukin urheilu ja harrastukset ja itsen-
sä kehittäminen. 
 
Lakitekstissä on selvästi määritelty PV:n tehtävät. Ihmetyttää kansainvälisten rauhantur-
vaamistehtävien suuri osuus tänäpäivänä, myös taloudellisesti. Kuka manipuloi tärkeysjär-
jestystä? 
 
Mielestäni reservin maanpuolustuskyvyn ylläpito on talkoo. Tämän ja aiempien uudistusten 
selkeä viesti puolustusvoimilta ja laajemmin poliittiselta järjestelmältä on ollut, etteivät he 
enää ole valmiita tekemään omaa osaansa (talkoiden järjestäjinä) tässä yhtälössä. Itse 
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reserviläisenä olen kiinnostunut puolustusvoimien toiminnoista tilanteessa, jossa itse jou-
tuisin kutsutuksi palvelukseen. Se lienee ainoastaan Suomen valtakunnan koskematto-
muuden puolustaminen. Mikäli puolustusvoimat hukkaa resursseja jonkun muun asian ta-
kia, mielekkyys veronmaksajana rahoittaa ja reserviläisenä asettua kuolemanvaaraan hä-
tätilanteessa katoaa. Lisäksi mikäli poliittinen järjestelmä ei katso puolustusvoimien reser-
viläisarmeijan riittävän varustamisen ja kouluttamisen em. tehtävää varten olevan tarpeel-
lista, en katso että sotilasvala enää velvoittaisi minua osallistumaan maanpuolustukseen 
koska valan vastaanottajaosapuoli on tehnyt puolustuksen menestyksekkään hoitamisen 
mahdottomaksi nykyisillä toimillaan. 
 
Ei Kajanterin linjalle! 
 
Muutoksessa olisi ehdottomasti pitänyt säilyttää Kontioranta sekä siirtää ruotsinkielinen 
koulutus Upinniemeen. 
 
Puolustusmäärärahoja olisi korotettava maltillisesti siitä näkökulmasta jotta voidaan pysyä 
teknistyvän sodankäynnin mukana. Näkisin että lisäämällä määrärahoja maltillisesti (in-
deksikorotus; ~250M€ lisää/vuosi (kevät 2011)) ja kohdentamalla toiminnot pääesikunnan 
tekemän selvityksen mukaisesti ylläpidämme uskottavaa puolustusta paremmin seuraavat 
10 vuotta. Puolustusselonteko tarvitaan sitten linjaamaan tekemisiä ja määrärahataso 
vuosille 2015-2025. Varuskuntien lakkauspäätös on tässä vaikeassa tilanteessa ihan oi-
kea.  
 
Puolustusministeri on toiminut oikein. Uudenmaan Prikaati tulee säilyttää Raaseporissa. 
 
Asia on viety hallituksessa salaisesti läpi kuntauudistuksen tapaan ja puolustusministeri 
Wallin on pistänyt kätensä salaa hunajapurkkiin kertomatta siitä muille. Komentaja on toi-
minut ryhdikkäästi ja suoraselkäisesti, pysynyt totuudessa ja tehtävän kuvissa. Samaa ei 
voi sanoa ministeristä. Olisi syytä jättää paikkansa. Liannut kielipolitiikalla myös oman pe-
sänsä. Edelleen laskelmat on avattava kaikille, jolloin kansalaiset ja kansanedustajat voi-
vat itse päätellä, mistä ovat päättämässä. Dragsvik ja sen perusteluista on saatava lain 
tulkinnasta asiantuntijalausunnot. Onko oltava ruotsinkielinen varuskunta (Dragsvik) vai 
ruotsinkielinen joukko-osasto esim. osana Upinniemeä? Hyvä, kun kyselette. Sitähän minä 
odotin. Kiitos. 
 
Jos haluat elää rauhassa varaudu sotaan. 
 
Nähdäkseni poliittinen johtomme suhtautuu varsin välinpitämättömästi kansalaisten turval-
lisuuden takaamiseen. Ottaen huomion säästettävän rahamäärän vähyyden suhteessa 
siihen, miten paljon puolustuskykyä heikennetään mm. luomalla itärajalle panssaridivisioo-
nan mentävä aukko, niin uskon motiivien olevan jotain muuta kuin maan ja kansalaisten 
parhaan edistäminen. Tämä sama epäkansallinen politiikan tekeminen on heijastunut 
muuhunkin politiikkaan. Luultavasti taustalla on luoda Suomeen sellainen puolustustaso, 
joka maalla olisi sen kuuluessa Natoon. Tämän jälkeen Nato-jäsenyys voidaan esittää 
kansalaisille valinnan sijaan välttämättömyytenä kun uskottavaa itsenäistä puolustusta ei 
enää ole. Olen katkera, pettynyt poliitikkoihimme, eikä minulla ole enää halua työskennellä 
nykyisen maamme - ja varsinkaan sen johdon - parhaaksi. 
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Jos asia ei muutu enää ollenkaan, lopetan kaikki vapaaehtoiset maanpuolustustyöt ja ero-
an kaikista siihen liittyvistä yhdistyksistä, mukaan luettuna reserviläisjärjestöt. Ihan vaan 
Walliinin takia. 
 
Dragsvik isomman varuskunnan yhteyteen. 
 
Poliitikkojen ei pitäisi puuttua armeijan toimintaan... Ensin meni miinat ja nyt jatketaan 
alasajoa... Reserviläisten motovaatio on pidettävä jatkossakin jollain yllä, hehän muodos-
tavat armeijan tarvittaessa... 
 
Väli-Suomi tyhjennettiin; kontiolahti, keuruu ja kauhava. Siitä on helppo marssia ja katkais-
ta maa kahtia. Ihmetteln tätä kovin. Vihollinen voi tehdä sen helposti ennen kuin joukkoja 
keritään siirtää sinne. Jatkossa on turha puhua koko maanpuolustuksesta. Tuntuu, ettei 
poliitikot ole mitään oppinut Suomen historiasta. 
 
Historian kirjoista voi 30-luvulta löytää ajanjakson,jolloin poliitikot törttöilivät samaan ta-
paan kuin nyt... 
 
Kauhavan ilmasotakoulu tulisi ehdottomasti säilyttää. Ja lakkauttaa draksvik siellähän on 
kosteusongelmia. 
 
Säästö ovat tietysti ilmeisen välttämättömiä, mutta mielestäni puolustusvoimat (poliisin ja 
muiden turvallisuusviranomaisten ohella) ei pitäisi olla ensimmäisenä näin rajujen leikka-
usten kohteena. Turvallisuus ja rauha ovat siitä jänniä asioita, että niiden merkityksen 
ymmärtää (poliitikotkin) vasta, kun niitä ei enää ole. Tässä maassa on monta muutakin 
täysin turhaa rahareikää, joista olisi kyllä oikeastikin varaa karsia, mutta niin ei kuitenkaan 
tehdä. 
 
Dragsvik olisi pitänyt siirtää Upinniemeen joukko-osastoksi ja joku muu, esim. Kontiolahti 
olisi pitänyt säilyttää. Pohjois-Karjalan Prikaatin sulkeminen on järjetön toimenpide, joka 
osoittaa hallituksen kompetenssin puutteen. Miinakielto puolustuksessa oli virhe, koska on 
edullinen, helppokäyttöinen ja toimiva ase järkevästi käytettynä. Pienellä maalla ei ole va-
raa riittävästi panostaa kalliiseen tekniikkaan ja sille on vaihtoehtoja. Esim. Olkapää ohjuk-
silla pystyisi halvalla maastouttamaan miehiä puolustukseen. Puolustusvoimat mielestäni 
tuhlaavat rahaa turhaan peruskuorma-autoihin ja traktoreihin joita olisi saatavilla yksityisel-
tä sektorilta runsaasti kohtuullisen edullisesti. Nykyisin yksityistä sektoria ja maanpuolus-
tushalukkuutta osataan huonosti käyttää. Myös kuorma-auton kuljettajia olisi helppo kou-
luttaa reservissä puolustusvoimien tarkoituksiin, eikä tarvitsisi pitää omia kuljettajia leivissä 
niin suuria määriä. Olen toiminut kuorma-autoilijana ikäni, sekä reservin kertausharjoituk-
sissa kuljetusupseerina n. 15 v. sotilasarvoltani olen Sotilasmestari, joten minulla on koh-
tuullinen kokemus puolustusvoimien kuljetustentehottomuudesta ja rahan tuhlauksesta 
turhan hienoon kalustoon. Minulla on myös kokemusta 7 vuotta veturinkuljettajan tehtävis-
tä valtiolla, jossa on aika paljon samansuuntaista ylimiehitystä ja tehottomuutta. Huollon 
tehottomuudesta ja kalleudesta sitten kärsivät varsinaiset taistelujoukot. Yleisestikin puo-
lustusvoimat osaa huonosti hyödyntää kaikkein tehokkainta PK yrityskantaa, palvelusteh-
tävien hoidossa. Taisteluajoneuvojen kuljettajat ovat sitten erikseen. 
 
Hyvää Suomi! Minne menet kotimaani ? 
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olisiko kohtuu reservin ulkopuolelle joutuvat reserviläiset palkita nimittämällä heidät koulu-
tusta ja tai sasijoitusta vastaavaan sotilasarvoon esim ruk kouluttaja koulutuksen käyneet 
esim yksikön vääpeliksi sijoitetut alikersantit vääpeleiksi 
 
Puolustusvoimia pitää kehittää ja aseistusta nykyaikaistaa ja siten säilyttää maanpuolus-
tuksemme uskottavuus. Varuskunta-asiaan en osaa muuten ottaa kantaa, mutta maalais-
järjellä ajatellen joukkojen liikuteltavuus nykykalustolla, verrattuna siihen aikakauteen kun 
nykyiset varuskunnat on rakennettu, luo pohjaa kriittiseen varuskuntien lukumäärän tar-
kasteluun. 
 
Täysin harkitsematonta toimintaa, kun ottaa huomioon, että samaan aikaan veli venäläi-
nen satsaa kymmeniä miljardeja oman puolustuskykynsä kehittämiseen. Puolustusvoimia 
tulisi kehittää siten, että jokainen suomalainen tuntee sen tarpeelliseksi ja omakseen! 
 
Jotenkin tuntuu, että parempi melkein olisi siirtyä hyvin varusteltuun palkka-armeijaan, jolla 
puolustuksen ydin toteutettaisiin. Sen lisäksi olisi sitten vapaaehtoinen maanpuolustus, 
jossa olisi hyvin erimuotoisia ammattiarmeijaa tukevia toimintoja. Jokaiselle olisi kuitenkin 
hyvä tarjota mahdollisuus osallistua maanpuolustustyöhön. 
 
Varmaankin siellä toiminnassa ja rahavirroissa on ns. löysää rahaa joka tulisi ensin poistaa 
/ kohdistaa tarkemmin ja vitten vasta mennä näihin radikaaleihin supistus- ja lakkautustoi-
mintoihin. 
 
Maamiinapäätös tuli heti kumota ja sitä kautta turvata pienen armijan puolustuskykyä. 
 
Puolustusministerin poliittinen ohjaus harmittaa. Sodanajan joukkojen määrä on sidoksissa 
asevelvollisuuden suorittavien määrään. 
 
Kielipoliittinen ratkaisu Dragsvikin varuskunnan säilyttämiseksi jossa sijaiskärsijäksi jäi 
mm. Karjalan prikaatin lakkauttaminen oli strategisesti erittäin typerä toimi! Mielestäni täs-
sä asiassa eduskunta pitää itsestään selvänä rauhanolojen jatkuvuuden puolustuksen 
todellisen kyvyn heikentyessä huomattavasti! 
 
Puolustusministerin on otettava vastuu ilmaisuistaan! 
 
'Uudistus' on järkyttävä, nykypäättäjät eivät aja Suomen etua vaan omaansa. Mutta kiitos 
teille että teette tämän kyselyn! 
 
Pääesikunnan turhaa everstikuntaa olisi voinut raakalla kädellä vähentää ja miinat säilyt-
tää!!! 
 
Tässä pelataan nyt erittäin vaarallista peliä, tulee mieleen aika ennen talvisodan syttymis-
tä. 
 
Jokaisella maalla on armeija, mutta se on oma tai vieras. 
 
Mielestäni ei loppuun asti mietitty Ei yksi mies voi päättää näin suuresta asiasta!!!! 
 
Nykyisillä säästöpäätöksillä ei saavuteta mitään korrektista vaan kulut kohdistuvat henki-
löstöön ja lakkautus paikkakuntien talouteen joiden kulut kasvavat. 
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Komentajasta lähtien on korostettu sitä että puolustusvoimat säilyttää läsnäolonsa jokai-
sessa  maakunnassa varuskuntien poistumisesta huolimatta. Olisi kiinnostavaa saada vas-
taus siihen, että miten MPK:n kursseja / muita vastaavia kursseja voidaan järjestää mie-
lekkäästi, niin ettei kurssien järjestäjien tai kurssilaisten tarvitsisi ajaa yli 500 kilometrin 
reissua kursseille osallistuakseen tai kalustojen lainaamiseksi. Se on nimittäin aika turhaa 
osallistua tai järjestää sotilastaitoja ylläpitäviä kursseja, mikäli ei saada kalustoa kursseille. 
Tämä tulee muodostumaan ongelmaksi Pohjanmaan alueella. 
 
Hallin varuskunnan Koelentokeskuksen lopetus peruttava. Keuruun pioneerirykmentin lo-
petus peruttava. Dragvikin voi liittää upinniemeen 
 
Supistuksia harkittava uudelleen 
 
1937 Suomessa oli heikko reservi ja puolustusvarustelu. Kahden vuoden kuluttua olimme 
sodassa, jota ei odotettu. Entäs nyt, mitä kahden vuoden kuluttua? 
 
Historia toistaa itseään.Jo 1930 luvulla oli samanlainen mielipide poliitikoilla ettei tarvita 
panostaa puolustusvoimiin. Niinpä osa miehistä sai vyön ja kokardin. Mutta niin vain pis-
kuinen Suomi tuli sodassa hyväksi kakkoseksi.. 
 
Olin jo värväämässä delekaatiota luvuttamaan ministeri Wallinille sodanajan varustukseksi 
säilytettäväksi miehistövyötä sekä kokardia mutta ei näistä miehistä siihen ollut!!!  
 
Ymmärrän säästöt ja varuskuntien lopetukset, perustuen ikäluokkien pienenemiseen. Us-
kon myös että puolustusvoimissakin on mahdollista rationalisoida ja tehostaa toimintaa 
erittäinkin merkittävästi. Lisäisin vapaaehtoista koulutusta reserville, aliupseeresta upsee-
reja , kuorma-autonkulejttahja koulutusta jne jostamyös voisi periä maksuakin ja josta olisi 
hyötyä siviilipuolellakin .DRAGSVIKIN LOPETUS OLISI MYÖS OLLUT TARPEELLINEN 
JA TASAPUOLINEN TOIMI , SULAUTTAMINEN LÄHIMPÄÄN VARUSKUNTAAN JOSSA 
ANNETTAISIIN RUOTSINKIELINEN VARUSMIESKOULUTUS. 
 
Draksvik pitäisi lopettaa ja siellä oleva varusmieskoulutus siirtää Upinniemeen. Kauhavan 
lentosotakoulu tulisi säilyttää Kauhavalla, koska siellä on tilaa lentää lakeuksien yllä.  
Mielestäni Suomen kuuluisi puolittaa mieluummin osallistuminen kansainvälisiin tehtäviin, 
kuin lopettaa varuskuntia. Suomen puollustus heikkenee merkittäväsi ! 
 
Suojeluskuntajärjestö herätettävä henkiin. 
 
Jos rahat ei riitä niin jostainhan se on säästettävä.Täytyy uskoa siihen että poliitikot tietä-
vät mitä tekevät 
 
Upinniemeen ei Dragsvikin toiminta sovi ilman lisärakaentamista. Jossakin ruotsinkielisten 
palvelupaikka pitää olla. Luotan mineisteri Walliniin asian valmistelussa. Puolustusvoimien 
kokonaisuudistus on täysin eriluokan asia kuin vain kielikysymys. 
 
Puolustusvoimien (ei toivotut) säästöt pitäisi perustua pelkästään puolustuksellisiin faktoi-
hin, EI puoluepolitikointiin (varsinkin kielipolitiikkaan). Kertausharjoituksien lopettaminen 
väliaikaisestikin, vaarantaa reservin (meidän koko sotaväen) toimintamahdollisuudet toimia 
yhtenäisenä joukko-osastona. Harjoitusten lopettaminen heikentää merkittävästi myös 
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taistelutaitojen/tietojen oppimista ja mikä merkittävintä, romahduttaa maanpuolustustah-
don, joka on perusta koko yhteiskunnan olemassaololle. Tätäkö kaikkea haluamme !!! 
Puolustusvoimamme pitää uudistua, se on selvä, mutta EI siten että viedään pohja uudis-
tuksilta romauttamalla. Määrärahat malli kataiseksi. Puolustusvoimamme tarvitsee uudis-
tukseen kansan tuen ja ennenkaikkea riittävät määrärahat, muutoin uskottava puolustuk-
semme on pelkkää sananhelinää. 
 
Säästöt seis ! miksi uusi presidenttimme ei puutu asiaan? 
 
Historia opettaa. Hallituksen perustelut ovat aivan kuin ministeri Cajanderin listasta vuodel-
ta 1937. Kaikki historiaa hiukankin tuntevat tietävät mikä oli lopputulos. Tai ennenkaikkea 
mikä meinasi olla lopputulos. 
 
Aika sieltä ja syvältä.... 
 
Se on vaan inhottava realiteetti, että on minkä värinen hallitus tahansa, niin tässä taloudel-
lisessa tilanteessa leikataa...........puolustusvoimiltakin. Tässä poliitikot oppositiosta käsin 
keräävät nyt irtopisteitä, mutta jos heidät pakoitetaan vastaamaan kysymykseen, millä ta-
valla hoidat kestävyys-ja budjettivajeen, niin ensimmäistäkään poliitikkoa ei löydy, joka sen 
pystyisi tekemään menemättä myös puolustushallinnon pääluokkaan. EI ENSIMMÄISTÄ-
KÄÄN!!!!! 
 
Ihmetyttää, että nykyään ei rahaa muka ole enää mihinkään. Mikään ei muka enää kanna-
ta ja kaikesta pitää säästää lopettamalla toimintoja. Päätökset mitä on tehty ei ole millään 
tavalla loogisia. Päätökset tuntuvat olevan täysin poliittisia. Runnotaan uudistukset läpi, 
vaikka ne ei järkeviä ole. Ihmeellistä salailua kaikesta. Suurimpana fiaskona pidän Kauha-
van Ilmasotakoulun lakkauttamista. Siinä ei mikään perustelu ole järkevää. Menee vähä 
usko koko Puolustusvoimiin ja Hallitukseen. Ei tämä ainakaan vapaaehtoista toimintahalua 
nostata.. 
 
Maamiinat jo kielletty. Ja nyt ajetaan joukko-osastot alas.. Ei ole puolustus uskottavalla 
tasolla! Toistetaanko samat virheet, kuin 30-luvulla? Talvisotaan ei rittänyt varusteita, eikä 
aseita! 
 
Lakkautetaan koko puolustuslaitos ja ulkoistetaan Suomen puolustus vaikkapa Venäjän 
armeijalle!Saadaan säästöjä aikaan ja voidaan nekin varat lähettää heti pikana Kreikkalai-
sille ja muille hätää kärsiville. Vituttaa tällainen päättäjien lyhytnäköisyys. 
 
Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on kehittymässä maksullinen harrastus, joka vaikut-
taa negatiivisella tavalla koulutusten valintaan. Käydään vähemmän tarkkaan valiten. Puo-
lustusvoimat (valtio) ei enää tue kaikkia kursseja riittävällä tasolla/tai sitten ollenkaan. Malli 
Cajander, kiitos Wallin!! 
 
Suomen puolustuksen alasajo ei ole mielestäni hyväksyttävissä. Törkeää käytöstä niitä 
harvoja vielä elossaolevia veteraaneja kohtaan jotka ovat aikanaan itsenäisyydestämme 
pitäneet huolen. Miksi tuemme Kreikkaa ja sen taloutta mukaanlukien mittavat asehankin-
nat joihin Kreikalla on varaa. Suomella ei ole varaa edes järjestää kertausharjotuksia ja 
joutuu karsimaan reippaasti tuosta ns uskottavasta puolustuksesta. Tuohan on nyt jo me-
netetty, puuttuu mm jalkaväen ryhmiltä/ joukkoeilta kalusto torjua panssaroituja ajoneuvo-
ja. Haloilla ja klapeilla nuo nykyiset eivät enään pysähdy. 
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Puolustusministeriön pitäisi ottaa huomioon liitännäisvaikutukset (lakkautettavien varus-
kuntien alueen lisääntyvä työttömyys,alihankkijoiden konkurssit). Valtion rahansiirrot tas-
kusta toiseen(varuskuntien vuokratulot/ pv:n maksamat vuokrat, metsähallituksen saamat 
puuston myyntitulot varuskunta-alueilta, ovat mittavia, sekä muut tulosiirrot joista ei puhu-
ta. 
 
Maanpuolustustahto heikkenee supistusten myötä kosketuspinnan kadotessa maakunnus-
ta ja tietoisuudesta että panostatani reserviläisenä ei enää tarvita. Sekoilu ruotsinkielisten 
koulutuspaikasta vie/ syö uskottavuutta ylemmältä johdolta. "Tappavan" kaluston romutus 
kustannus syistä loputkin halut. Herrat itse ovat tehneet HYVÄT sopimukset vuokrista Se-
naattikiinteistön kanssa (ent omista tiloloista joista luopumisestä en ymmärrä vieläkään 
saatikka ulkoistamista joka ei ole ollut sen halvempaa kuin oma väki aikanaan. Mutta kai 
herrat tietää mitä rajan takana tapahtuu 5- 10 v kuluessa, hyvästi koko Suomen puolusta-
minen, oma asekaappi on pidettävä kunnossa sotilaalle mielekkäälle loppufanfaarille. 
 
Kun poliisin resursseja heikennetään samanaikaisesti puolustusvoimien kanssa niin mistä 
saadaan nopeasti apua esim. kadonneiden etsintään yms. Erittäin huolestuttavaa! 
 
Varuskuntia pitää tutkia tarkalla kädellä ja laatia aikataulu supistuksille. homma pitää hoi-
taa avoimesti eikä salaisesti. Supistukset pitää hoitaa luonnollisella poistumalla. 
 
Puolustusvoimien säästö ja puolustusvoimauudistus paketti avattava ja käsiteltävä perus-
teellisesti uudelleen ja puolustusministerin erottava omasta tahdostaan valehdeltuaan / 
kerrottuaan muunneltua totuutta. 
 
Ottawan sopimus oli väärä valinta. Ryssät nauraa partaansa suomalaisten päättäjien tyh-
myydelle ja naiviudelle. Ulkoistakaa samantien koko Suomen puolustus vaikka venäjän 
armeijalle. Saatte taatusti "säästöjä". 
 
Miksi ostetaan kalliita asejärjestelmiä ulkomailta? Suomestakin löytyisi inssi joka suunnitte-
lisi vastaavan = työtä suomalaisille. 
 
Ulkoistus on muotiasia tänä päivänä. Kun eri toimintoja ulkoistetaan, mikä on tavoite, mu-
ka säästöt. Säästöt kuitenkin todellisuudessa hetkellisiä ja näennäisiä. Pitkällä aikavälillä 
käy niin, että todelliset kokonaiskustannukset ovat entistä suuremmat. Ei mitään kannata 
tehdä tekemisen kannalta, vaan asettaa selkeitä tavoitteita. 
 
Uudistus on tarpeellista silloin kun ollaan sen aiheuttamista seurauksista tietoisia ja saavu-
tettavista eduista selvillä. Nyt näyttävät toteutettavat leikkaukset ennemminkin kohdistuvan 
yleiseen maanpuolustushenkeen kuin tavoiteltuihin kustannussäästöihin. 
 
Wallinin asema puolustusministerinä tulee arvioida uudestaan kun mies ei ymmärrä varus-
kunnan ja joukkoosaston eroa??! 
 
Maanpuolustuksessa ollaan ottamassa suunta, jonka seurauksena Suomea ei tulla eikä 
voida enää puolustaa alueellisesti. Vain maan eteläisimpiä osia on mahdollista jollakin ta-
voin puolustaa. Tämä asia tulisi nyt rehellisesti kertoa kansalaisille. 
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Politikointi rahan ohjaamisella äänten kalasteluun tulonjaon verukkeella, maan olemassa-
olon perustana olevan uskottavan puolustuskyvyn sijaan on hyvin lyhytnäköistä. Eivätkö 
siihen syyllistyvät poliitikot enää usko tulevansa valituksi vastaisuudessa muutoin kuin os-
tamalla äänet, tukiriippuvaisiksi tehtyjen äänestäjien lahjonnalla? 
 
Jotta saataisiin edes Suomi pysymään Suomena, aion tehdä kaikkeni sen eteen. Samaa 
edellytän myös hallitukselta ja eduskunnalta... 
 
Materiaalia tuleville hajautetulle joukolle, siitä ei saa säästää... 
 
Eurajoella syntynyt Valter Juhonpoika Valli opiskeli taistelutaitojen ja vankina olemisen 
alkeita Suomen sisällissodassa, ja siirtyi sitten jatko-opintoihin Pietarin kansainväliseen 
sotakouluun. Opinnot sujuivat sikäli hyvin, että jatkosodan alussa vuonna 1941 hän johti 
majurina rykmenttiään suomalaisia vastaan Kuolismaalla ja Porajärvellä. Lokakuussa 1941 
Valli ja JR 126 joutui vetäytymään Kontupohjaan ja sieltä Karhumäkeen. Vallista siis selvit-
tiin, mutta Wallinista ei. Vaasalaissyntyinen RKP:n puolustusministeri Stefan Wallin ampui 
Pohjois-Karjalan Prikaatin lennosta alas. Sormi oli sen verran herkkänä lonkan tienoilla 
olevalla liipaisimella, ettei edes lain edellyttämä etukäteiskuuleminen tullut mieleen. Sa-
massa rytäkässä hallitus esitteli kuntauudistuksensa, joka näyttäisi olevan eri linjoilla pe-
rustuslain kanssa. Tuhansien henkilöiden allekirjoittama adressi, satojen ihmisten toriko-
kous sekä kahden ärhäkän bussilastillisen vierailu eduskuntatalon portailla ei voinut val-
lanpitäjiä vähempää kiinnostaa. Puolustusministeri kävi – tilattuaan ensin Nato-ohjuksia 
lähes 180 miljoonalla eurolla – jälkikäteiskuulemisreissulla Kontiolahdella. Sanoma oli sel-
vä: nuotitkin on nyt pistetty nippuun, ja pulinat pois! Nyt lukuisten viisaiden johdolla selite-
tään, etteivät ohjusrahat ja varuskuntien lakkautukset mitenkään liity toisiinsa. Eipä tieten-
kään! Kohta kerrotaan, ettei ohjuksia makseta edes verovaroista. Joulupukki ja pääsi-
äisämmi kävivät sujauttamassa rahat Suomi-neidon esiliinan takimmaiseen taskuun! Poh-
jois-Karjalassa on nautittu niin sanotuista rajan kiroista suunnilleen viime jääkaudesta läh-
tien. Milloin ovat yli kävelleet ruotsalaiset, milloin venäläiset. Nyt meidät tallataan maan 
rakoon oman hallituksen toimesta. Nämä suoraan koulun penkiltä politiikan tekoon siirty-
neet nuoret jupit, jotka tuskin käsittävät, millä uhrauksilla Suomen rajat ovat nykyisille pai-
koilleen paalutettu, alkavat olla itsenäisyydelle ja demokratialle suurempi uhka kuin mikään 
muu aikaisemmin. Mutta rajan rahvas nielee kaiken. Sen verenperintöön on vainolaisia 
pakoon juostessa juurtunut herrojen pelko. Jos ”ylhäältä” päin meitä käskettäisiin mennä 
sahaamaan avantoa jään alapuolelta, niin juoksulla mentäisiin. Ilmari Salpakarilla on ilmi-
öön ”Täällä Pohjantähden alla” -trilogian kolmannessa osassa osuva aforismi: ”Ei pidä 
heittäytyä lampaaksi. Siitä seuraa yksinomaan se, että joutuu kerittäväksi.” 
 
Arvoistaisin suuresti vaikka suurempia veroja, kuin leikkiä suomen puolustustuksen uskot-
tavuudella. 
 
Puolusvalmiutta on laskettu pahiten miinaratkaisulla. Tuntuu siltä, että on ajateltu muita 
asioita kuin oman isänmaan puolustaminen ja puolustusvalmiuden ylläpitäminen. Lyhytnä-
köistä on laskea maahantunkeutumisen hintaa vain, että pääsee mukaan johonkin Ottavan 
sopimukseen ja on kivan maan maineessa. Tosipaikan tullen maineella ei ole mitään mer-
kitystä eikä sillä vihollista torjuta. 
 
Puolustusvoimauudistus uudelleen valmisteluun, eduskuntaan 
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Mainittakoon tässä, että ymmärrän ja hyväksyn itse tämän rakennemuutoksen väistämät-
tömyyden. Minulla ei myöskään ole illuusioita sen suhteen, että rahaa tällä hetkellä olisi 
puolustusmenoihin, ja varuskuntaverkkoa oli väistämättä karsittava - tosin pitäisin myös 
materiaalihankinnoista säästämistä ja vaikkapa rauhanturvaoperaatioiden jäädyttämistä 
juuri nyt yhtä perusteltuna. Tämä valmiuteni kohtalaisen rajuihinkin toimiin ei tarkoita sitä, 
ettenkö myös myöntäisi niitä tosiasioita joita tässä on kyselty. On itsestään selvää, että 
tämän ylimenokauden aikana maanpuolustus vaarantuu, ja kansakunta pelaa riskipeliä. 
Ikävä kyllä poliittista tahtoa näiden ratkaisujen asteittaiseen tekemiseen ei ollut aiemmin, 
joten tällä kertaa laskut ovat langenneet maksettaviksi kertaheitolla. Pidän itse todennä-
köisenä, että tämän tien päässä tulee olemaan tilanne, jossa meillä on pieni ammattiarmei-
ja ja sen tukena vapaaehtoisten maakuntajoukkojen muodostama reservi. 
 
Sivarit voisivat maksaa jonkun tietyn summan ettei tarvitse osallistua maanpuolustusharjoi-
tuksiin. Tehdä työtä´valtiolle ilmaiseksi tietyn ajan. 
 
Luulen Päättäjillä on varmaan mielessä liittyminen Natoon.Sikäli jos Nato huolii Suomea 
kumppanikseen? 
 
Kylmä totuus on kuitenkin siitä, että materiaali vanhenee, ikäluokat pienevät sekä velli-
housujen määrä kasvaa. Keskeyttäneitä jopa 16% ikäluokista, kun jokaista miestä kuiten-
kin tarvitaan; emmehän ole kuitenkaan siellä valtion puolesta vaan ennekaikkea kotiemme, 
omaistemme sekä lapsiemme puolesta joita mahdollinen miehittäjä tuskin kohtelee min-
kään rauhansopimusten mukaisesti, kuten historia kautta aikojen on antanut osoittaa... 
 
Jos määrärahoja lasketaan nyt noinkin rajusti, niin niiden nostaminen samalle tasolle ei 
tapahdu koskaan. Varuskuntien lopettaminen on kaikkein tyhmin ratkaisu. Se vaikuttaa 
monen pätevän nuoren sotilaan pyrkimyksiä puolustusvoimien palvelukseen. Moni haluaa 
lentäjäksi,mutta ei ole valmis muuttamaan Rovaniemelle. Varusmiesten lomamatkat kas-
vavat jne. Jos pakko on säästää, niin pistetään hankinnat jäihin ja koitetaan pärjätä nykyi-
sellä kalustolla. Tehdään päivityksiä sitten kun rahaa on taas enemmän. Esim. ajoneuvo-
jen käyttöaikaa voi pidentää reippaasti ja Suomen kalusto on mielestäni nykyiselläänkin 
uskottava. Nyt pois annettavia varuskuntia ei saada koskaan takaisin, eikä tällä ainakaan 
paranneta miesten osallistumista varusmiespalvelukseen. Ihmettelen myöskin hallituksen 
omahyväisyyttä. Eikö heidän kuitenkin tulisi kuulla kansaa näinkin tärkeässä asiassa. 
 
Nykymenolla rajalle on kohta asettaa ainoastaan pahvi-Kataisia ja -Wallineja, joita johtaa 
pahvi-Puheloiset. Nekin on syytä tilata äkkiä ennenkuin kaikki paperiteollisuus on siirretty 
Aasiaan! Pahvi-pöhelöt kun ei iivanaa pidättele, on syytä tehdä varuskunnista veikkaus-
voittovaroin tuettuja kielikylpylöitä, joissa opetetaan venäjänkieltä ja -vaalitapaa, että pärjä-
tään tulevaisuudessa uusien "isäntien" kanssa! Veikkaus näet on Suomen ainoa organi-
saatio jonka slogan voi enää rehellisesti olla. "Suomalainen voittaa aina!" 
 
Ei enää koskaan puolustusministeriä RKP:sta 
 
Aivan käsittämätöntä käytöstä puolustusministeriltä. Myös usko ja luottamus sekä Katai-
sen hallitukseen, RKP:hen että Walliniin on mennyt täydellisesti. 
 
Kyllä se vaan niin on että motivoitunut reserviläinen vastaa edelleen 10 movivoimatonta 
kertausharjouslaista. Maakuntajoukot / kodinturvajoukot siinä on maanpuolustuksen tule-
vaisuus!!!!!!!!!!!!!! 
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Muistakaa reilu 70 vuotta sitten kun puolustusmenoja leikattiin.... ehkä ajat kuitenkin muut-
tuneet tällä hetkellä?? 
 
Säästöjä pittää tehä. Suuria kalustouudistuksia ei olisi pitänyt tehdä eikä saa tehä aikoihin 
 
Kehitys tähdännee ulkoparlamentaarisia "suojelukuntia" kohti, Amerikan malliin. Monta 
pientä kevyesti aseistettua "sissijoukkiota". Toivottavaa? 
 
Jäitä hattuun ulkomaisiin sotilasoperaatioihin ja enemmän sotilaallista suuntaumaa koti-
maan puolustukseen. 
 
Olisi supistettu varuskuntia vain sen verran kuin ikäluokkien pieneneminen edellyttäisi. 
 
En hyväksy puolustusvoimien uudistamista esitetyssä muodossa missään nimessä. Koko-
naisuutta tarkasteltaessa tässä on kysymys puolustusvoimien uskottavuuden romuttami-
sesta. Uudistus on epäisänmaallinen ja vaikuttaa suorastaan maanpetturuudelta. Poliitikot 
kun näkevät tulevaisuuden vain seuraaviin vaaleihin saakka. Kokoomusjohtoinen hallitus 
on onnistunut siinä, missä Kekkonen ja kommunistit eivät - Suomen maanpuolustuksen 
romuttamisessa. 
 
Säästöt on varmasti pakko tehdä jos rahaa ei kertakaikkiaan ole puolustukseen laittaa. 
Toivottavasti vain ei maanpuolustustahto pääse rapistumaan kansalaisilta, sillä se on se 
mekanismi jolla tätä maata puolustetaan. 
 
Vanhallakin menetelmällä tuntui painopiste olevan reserviin siirtyneen vähättelyllä sen si-
jaan kuten Israelissa jossa oikeasti on ymmärretty reservin voima kansakunnan yhtenä 
yhteispilarina. Nyt tuo pilari on aika hyvin katkottu Suomessa.  
 
Pitää muistaa Mannerheimin taistelu läpi koko kolmekymmentä luvun, vuosi vuodelta ale-
nevaa puolustusmäärärahaa vastaan. Hänelle ei suotu kuin muutama kranaatinheitin Eng-
lannista, ja pari cadet tykkiä Ranskasta, sodanmahdollisuuteen ei oikein uskottu, elettiin-
hän nykyaikaa. Mutta nopesti oltiin jälkiviisaita. 
 
Lyhytnäköistä hötkyilyä!!Nämä supistukset olisi pitänyt tehdä hallitusti vähän kerrallaan. 
Mites sitten kun tulee ne hyvät ajat, perustetaanko alasajetut varuskunnat uudelleen? 
 
Asiat tuotu esille sekavasti ja ristiriitaisesti. 
 
Puolustusvoimat voisivat huomioida myös vapaaehtoisuuden merkityksen, ampumaratojen 
käyttöoikeus reserviläisille. Poistuvan materiaalin etuostooikeus reserviläisille, joko keräili-
jöille tai modattuna helpommin luvitettavaksi. Ahkiot yms. tavarat käyttökelpoisia kriisiaika-
na. Suomi tarvitsee toimivan ja vahvan maanpuolustus organisaation. Säästöt pitäisi mi-
nimoida. Sekä maanpuolustuksen että poliisin resurssien vähentämistä ajavien taho-
jen/henkilöiden taustat tulisi taustoiltaan ja tarkoituksiltaan tutkia. !970-luvulla oli vastaava 
poliisin resursseja rajoittavia tahtoja vaikka tiedettiin huume- ym rikollisuuden varsinkin 
tulevan Schengen sopimuksen takia lisääntyvän. Lisääntyivät! Jälleen tällaiset tahot ajavat 
Suomen sisäisen turvallisuuden vähentämistä. Suomen hyväksymään vastuuseen (3-6 
mrd) pankkilaitosten itsensä junailemaan EUn eurokriisiin mahtuu puolustusvoimien ja po-
liisin säästömäärät moninkertaisesti. 
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Reserviyhdistyksille kunnolliset ampumaradat käyttöön ilman vihreitten järjestämiä rajoi-
tuksia. 
 
Kreikan tukirahoilla olisi kustantanut armeijan, lapset ja vanhuksetkin vähintäänkin tyydyt-
tävästi. Koko Suomen valtionjohto on täysin kyvytöntä sakkia, joille kadunlakaisu olisi so-
pivampi tehtävä. Puolustusvoimain komentajalla pitäisi olla selkärankaa niin paljon, että 
esittäisi faktat ajoissa eikä mutisisi jälkeen päin kuin Koiviston Manu. 
 
Uudistus kokonaisuudessaan oli epäonnistunut. Suomen puolustusvoimien ensisijainen 
tehtävä on turvata kotimaan puolustus. Kansainväliset tehtävät voidaan lopettaa koko-
naan, jos säästää pitää. Lisäksi kielipoliittiset asiat saivat liikaa huomiota. Muutenkaan po-
litiikkaa ei olisi pitänyt sotkea näin voimakkaasti päätöksentekoon. 
 
Varuskuntauudistuksen valintakriteerit käsiteltävä uudestaan ja ainoastaan puolustusvoi-
mien toimesta. Ministerit pois päätöksenteosta. 
 
350 000 miehen toimintakuntoinen armeija ei ole ollut enään 10 vuoteen. 230 000 riittää 
koska silloin rivissä on hyväkuntoiset ja niillä kelvolliset varusteet. Todellisuudessa reservi 
(sa koulutetut) on liki miljoona. Siviiliyhteiskuntakin tarvii koulutetut. 
 
Suomettumista taas havaittavissa: Venäjän pelko lienee syynä, että idästä, erikoisesti 
Pohjois-Karjalasta vähennetään jälleen.  
 
Kaikki tämä paska sai alkunsa kun Hägglund helikopterit tilasi ja halusi ne lännes-
tä.Samoja virheitä on tehty 20-luvulta asti.(lahti-saloranta panssarilaivat kev.kk.esim.) Mut-
ta kyllähän te tämän tiesitte. Ent. Jugoissa nähtiin mihin hajautettu taktiikka pystyy. 
 
Kohtiin 12 ja 13 vastaan, että 74 vuotiaana en taida enää kelvata mihinkään, mutta jos 
tarve vaatii, niin vielä pysyy "torrakko" kourassa! 
 
En voi hyväksyä sitä että isiemme jättämä perintö, vapaa isänmaa tuhotaan näin ajattele-
mattomilla uudistuksilla. Lapsikin tietää että ei omaa maataan voi puolustaa, jollei ole us-
kottavaa armeijaa. Maanpuolustushenki elää kuitenkin meissä kaikissa reserviläisissä, 
olivatpa uudistukset mitä tahansa. 
 
Puolustusvoimien on tarkoitus puolustaa omaa maata, eikä toimia poliitikkojen kansainvä-
lisenä näyteikkunana. 
 
En nyt tiedä liittyykö suoranaisesti tähän, mutta mielestäni on ollut täysin järjetöntä touhua 
tuhota puolustusvoimien käyttökelpoista kalustoa väittämällä syyksi että "kalusto on van-
hentunutta". Samaten Ottawan sopimuksen allekirjoittaminen oli täysin edesvastuutonta, 
syynä oli ainoastaan suomikuvan kiilloittaminen muulle maailmalle. 
 
Puolustusvoimien budjettia pitää alentaa siinä missä muidenkin alojen säästötoimet, mie-
lummin puolustusvoimista kuin terveydenhuollosta tai koulutuksesta, mutta puolustusvoi-
miin ei pidä kohdistua muita aloja kovempia säästöjä. Modernit sodat laittaa joukot kovalle 
koetukselle ja niitä ei pitäisi heittää taisteluihin vajaalla varustuksella tai koulutuksella, ker-
tauksista ja varustuksesta pitää pitää huolta vaikka res. joukkojen määrää vähentämällä. 
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Huonokuntoiset kasarmit voitaisiin mielestäni lopettaa jos korjaustarve ylittää järkevyyden 
rajan. Henkilöstö siirrettäisiin näissä tapauksissa muihin joukko-osastoihin. Eläköityvän 
kantahenkilökunnan tilalle voitaisiin palkata uusia "järkevästi" . Kansainvälisistä puolus-
tusmäärärahoista voitaisiin leikata näinä vaikeina aikoina. Samoin humanitäärisestä avus-
ta näinä vaikeina aikoina myös leikattaisiin. Varusmiesten määrää sekä varusmiesaikaa ei 
saa pienentää/lyhentää. 
 
Olen vapaaehtoisena armeijan käynyt nainen, kotiuduin kesällä 2010 ja olen nyt kovasti 
odotellut kertausharjoituksia, että pääsisin tosissani jälleen tekemään käytännön harjoituk-
sia omassa sodan ajan sijoitustani vastaavassa tehtävässä. Mikään ei ole niin turhautta-
vaa kuin se, ettei tule hyvin todennäköisesti pääsemään mihinkään kertausharjoituksiin 
seuraavan neljän vuoden aikana, jos senkään jälkeen pitkään aikaan! Missään muualla ei 
ole mahdollista harjoitella juuri tätä omaa sijoitustani vastaavia asioita, vaikka vapaaehtoi-
nen maanpuolustuskoulutus tärkeää onkin. Yksittäisten reserviläisten on lähes mahdoton 
saada tietää, miten itse ehkä tulisi pääsemään kertauksiin tulevaisuudessa ja koko säästö- 
ja uudistusjupakkaa on mielestäni perusteltu niin nihkeästi, etten voi muuta kuin ihmetellä. 
Tämä juttu ei ole ollenkaan hyvin toteutettu, ja olisi mukavaa, jos hallituksen taholta tämä 
myös tunnustettaisiin. 
 
Onko näillä puolustusvoimien määrärahojen leikkauksilla muuta päämäärää kuin saada 
kansa Nato myönteiseksi. Sinnehän päästään kyllä sitten maksajiksi kuten EU:iinkin. Riit-
tääkö nykyinen puolustusvoimien määräraha edes kymmenkertaisena Naton jäsenmak-
suun jos sinne liitytään, lisäksi muut kulut päälle. Ei ole kukaan ministereistä tai pää-
esikunnan upseereistakaan tuonut tätä asiaa esille. 
 
Minusta ei kannataisia ainakaan leikata olenkaan vaan pitää nykyiseillä tasolla. 
 
Luulimme ystävieni kanssa että vapaus koittaa ja elämä alkaa kun n.20-vuotiaina pääsim-
me siviiliin -luulimme väärin. Se on kertakaikkiaan niin, että reserviläisharrastukset eri 
muodoissaa ja rk-62 ampuminen ja muunkinlainen ammunta ja maanpuolustus alkaa sieltä 
alokasleiriltä "kantaa hedelmää" vasta lähempänä 30 ikävuotta ja monilla ystävilläni -ja 
itselläni -vasta tuon 35v ohitettua oikein todella!, tuli tunne että nyt tajuaa kaiken tärkey-
den. Se rk:n kanssa 8 tuntia ilman taukoa 1992 jäätävässä vesisateessa vahtimassa "vi-
hollista" kasvattaa perhana luonnetta, ei pissataukoja tai haavettakaan mistään ki-
punavahdin paikasta, ei. On järkyttävää lukea ja kuulla kansan valitsemista henkilöistä, 
jotka eivät ymmärrä mistä tässä on kyse. On kyse Suomen oman valtion itsemääräämisoi-
keudesta ja luottamuksesta herroihin ja rouviin kansanedustajiin. He edellämainitut horjut-
tavat nyt kovalla voimalla omaa asemaansa, jopa täysin tärvellen Suomen valtion koske-
mattomuuden puhumattakaan niistä jotka ovat olleet MPK ry:ssä vapaaehtoisina, Suomen 
armeijan leirioloissa, ilman mitään korvausta, tehden omasta mielestään moni -sen mitä ei 
tullut tehtyä parikymppisenä kun vain laski silloin "TJ-kalenterin" päiviä -tätä uudelleen vi-
rinnyttä intoa ei saa tuhota uudistuksilla jotka käytännössä tuhoavat Suomen valtion uskot-
tavan puolustuksen. Sodanajan joukkoja suurennettava tätä päivää vastaavaksi. Vapaaeh-
toisille MPK ynnä muille järjestöille Puolustusvoimain tuki ja rahaa matkakuluihin ynnä 
muihin kuluihin. Ehdottomasti lisää rahaa Puolustusvoimille jotta aseistusta aina kentältä 
ylöspäin saadaan Natoyhteensopivaksi ja jotta Suomella perustaistelijalla olisi kivääris-
sään optinen tähtäin, rautatähtäinten lisäksi. Vakavaa rikollista, valheellista toimintaa har-
joittaneiden kansanedustajien ja ministerin erottava, jos heidät valinnut kansa sitä vaatii.  
 
Jalkaväkimiinoista luopuminen on täysin järjetön ja edesvastuuton teko. 
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Onko Eduskunnassa ja Hallituksessa alettu ajattelemaan 1938 / 1939 tasolle. Ollaan liian 
hyväuskoisia. Muistoissa on miten hyväuskoisuus palkittiin. Kaikki kunnia Sotaveteraaneil-
le jotka estivät naapurin aikeet! 
 
Puolustusministeri Stefan Wallin on tyrinyt koko uudistuksen, se olisi pitänyt olla hallituk-
sen käsittelyssä. Hänen olisi välittömästi erottava tehtävästään. Ja Hawk ei ole muuttolin-
tu!!!! 
 
Poliittinen johto poukkoilee vaalien ja pörssiyhtiöiden vuosineljännes toimintamallien peri-
aatteiden pohjalta. Isot muutokset mm. henkilöstö olisi korrektia toteuttaa pitkäntähtäimen 
suunnitelmilla, eikä rytinällä joka aiheuttaa epäluottamusta järjestelmää ja poliitikkoja koh-
taan. 
 
Perusmiehistön koulutusajaksi riittää kolme kuukautta. Vaativamman miehistökoulutuksen 
saavat ja aliupseerit voisivat olla kuusi kuukautta. Vuoden varusmiespalvelus ainoastaan 
erikoisjoukoissa koulutettaville ja reservin upseereille, joista voisi valikoitua joukko sopi-
mussotilaita. Lisäksi ns. kodinturvajoukot ruutiukoille. Parhaat varusteet pienelle kärkijou-
kolle ja suurelle massalle sissikoulutus ja halvat perusvarusteet  mallia 80- ja 90-luku. Tin-
gittävä ylisuurista ja kalliista teknisen kaluston hankinnasta. Rahat pois kaikesta ulko-
maanavuista ja kansainvälisestä "rauhanturvaamisesta". Näillä rahoilla uudistaisi merkittä-
västi Puolustusvoimien kalustoa maalla, merellä ja ilmassa. JA UNOHDETAAN NATO, 
PELKÄSTÄÄN SIINÄ MENEE RAHAA MUSTIN BERBERIIN, KUN KAIKEN PITÄÄ OLLA 
NATO-YHTEENSOPIVAA, HELVETIN HORNETIT JA LEOPARDIT. PUHELOISET haa-
veilee vain Raptoreista ja Sidewindereistä... SUKHOI-47 + T90 TANKIT = USKOTTAVA 
PUOLUSTUS VÄHEMMÄLLÄ RAHALLA. 
 
P-Karjalassa reserviläistoiminta kuolee Kontiorannan varuskunnan myötä. 
 
Uudistuksesta pitäisi antaa enemmän yksityiskohtaista tietoa kansalaisille. Varsinkin muu-
tosten perusteista.  
 
Maanpuolustuksen tärkein voimavara on puolustustahto. Sen ylläpitäminen edellyttää 
maan kattavaa näkyvyyttä ja tuntuvuutta. Varuskuntia voidaan muutama lakkauttaakin ja 
organisatooriset muutokset ovat mahdollisia. Eduskunnan tulisi näyttää että se arvostaa 
maanpuolustustyötä. Maanpuolustus on sosiaaliturvan perusta. Muutama paikkansa pitävä 
fraasi perään. Sotilaallinen tyhjiö täyttyy aina, jos ei omilla niin muiden sotilailla. Älä luota 
vieraan apuun. Maailma ei ole muuttunut turvalliseksi. Turvata voi parhaiten omaan apuun. 
Nato voi olla kaveri ja sen kanssa voi liittoutuakin, mutta se ei koskaan korvaa omaa 
maanpuolustustahtoa jota ei korvaa uusin tekniikkakaan, jota sitäkin tarvitaan. 
 
Upseerikunnan ja kantahenkilöstön tulisi painokkaammiin vaatia säästöjä muualta kuin 
puolustusmenoista. 
 
PV:n aseet takaisin MPK:n harjoituksiin. 
 
Hornetit helvettiin. Hekoja muutama lisää paremmalla varustuksella. Olalta laukaistavia 
ilmantorjuntaohjuksia lisää. Nykyajan sodankäyntiä kun hiukan viittii seurata voi todeta että 
ensimmäiseksi tuhotaan ilmantorjunta ja lentokentät. Niitä hornetteja voi sitten vahailla 
tuolla kalllion sisällä kun ei lentoonkaan pääse. 
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Puolustusvoimien säästöt ovat täysin käsittämätöntä suhmurointia. Maanpuolustus ajetaan 
täydellisesti alas ja samalla kurjistetaan jo ennestäänkin vaikeassa tilanteessa olevien 
kuntien asemaa. Näillä säästöillä ei todennäköisesti saavuteta mitään. Irtisanottavat ovat 
todennäköisesti alemman palkkaluokan ihmisiä joiden irtisanominen ei juuri säästöjä tuo, 
kun samaan aikaa palkataan uusia kenraaleja ja joutavia virkamiehiä papereita pyörittä-
mään! 
 
Kauhavan lakkautus on ihan älytön idea. Koko pohjanmaa jää siten ilman toimivaa varus-
kuntaa. 
 
Täysin hölmöä maanpuolustushengen ja kokonaismaanpuolustuksen kannalta lopettaa 
varuskuntia. 
 
Eikun kopioimaan perkele, ulkoistamisosaaminen nollassa. Joten tehkää omin voimin, li-
sää vapaaehtoisuutta. 
 
Nyt kun kertausharjoitukset ovat lähes nollassa tällaisilla määrärahoilla, olisi syytä ottaa 
vakavasti puheeksi tulkinta PV:n ase ja ampumatarvikkeiden luovuttamisesta vapaaehtoi-
sen maanpuolususkoulutuksen sotilaallisen koulutuksen tarpeisiin. PV pitää, päinvastoin 
kuin nyt, velvoittaa luovuttamaan tarvittavat ase- ja ampumatarvikkeet MPK:n harjoitus-
käyttöön. Edellinen presidentti(mme) onnistui hovinsa kanssa lopettamaan kyseisen vuo-
sia jatkuneen toimivan järjestelmän ja heikentämään entisestään reservin mahdollisuuksia 
ylläpitää riittävää toimintakykyä. Kenen etu on toimintakyvytön reservi ja heikot puolustus-
voimat???. 
 
Mielestäni pakollinen asevelvollisuus voitaisiin muuttaa vapaaehtoiseksi tai perustaa Suo-
meen palkkasotureista muodostuva maanpuollustus. Näin säästyisi rahaa ja kaikilla armei-
jassa olevilla olisi mielenkiintoa ko asiaan. 
 
Puolustusvoimien osuus säästötalkoissa olisi pitänyt olla 50 milj. euroa eikä 200 milj. eu-
roa. 
 
Jos säästetään niin säästetään. lopetan kaikki reserviläisliiton sekä MPK:n kurssit vasta-
lauseena mm. Hennalan lakkautukselle. 
 
Suomi on strategisesti maantieteellisen sijaintinsa ansiosta kuin myös historiamme takia 
sellainen maa joka ehdottomasti tarvitsee uskottavan sotilaallisen puolustusjärjestelmän, 
niin teknisesti (varusteet) jotka ovat perusteltuja Suomen olosuhteisiin, kuin myös sotilai-
den lukumääränä. Jo pelkästään miehistön vahvuus kertoo sen, että täällä ollaan ja val-
miina torjumaan suurempikin uhka. Muistellaanpa miten Venäjä meni Georgiaan tai aika-
naan tuli rajan yli. On aivan käsittämätöntä ja strategisesti mielestäni järjen vastaista, että 
Itä-rajan tuntumasta lakkautetaan vasruskuntia ja ikäänkuin vedetään "valmiusjoukot" pois 
vaikka vieressä on pitkä raja Venäjän kanssa, vaikka eletäänkin rauhan aikaa (vielä), mut-
ta jätetään länteen varuskunta, jonka vieressä on meri ja rajanaapurina Ruotsi. 
 
Ihmetystäni herättää, kuinka on mahdollista että puolustusvoimat ajetaan yhteensopiviksi 
nato-joukkoihin näin ilmiselvällä tavalla, supistettaessa ensin joukot niin pieniksi, ettei lo-
pulta jää enää muuta mahdollisuutta kuin pyrkiä nato jäseneksi, kun kuitenkin samaan ai-
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kaan vakuutetaan pidettävän kiinni liittoutumattomuudesta? Harmittelen myös tapaa ajaa 
alas näin niinkin hieno ja toimiva puolustusstrategia kuin alueellinen puolustus. 
 
Ennenkaikkea meidän pitää kunnioittaa ammattiupseeriemme jo ennen näitä säästöjä te-
kemiä uudistuksia. He ovat niissä ammattilaisia, ei poliitikot, jotka kalastelevat ääniä. On 
hyvä muistaa kuitenkin historia, kuten vuosi 1939. On rikos päästää maanpuolustus rappi-
olle! 
 
Säästöjä täytyy tehdä,mutta ei näin raakasti. Kertausharjoitusten pois jättäminen on suuri 
virhe. 
 
Säästöjä on tehtävä, vaikka ne ovat kivuliaita. Näistä leikkauksista ei osattu kertoa/ tiedot-
taa riittävästi, siksi niistä on noussut niin kova poru. 
 
Satakunnan Lennoston lakkauttaminen on suuri virhe koska osa maasta jää nyt ilman kat-
tavaa ilmavalvontaa ja kykyä tunnistaa ja torjua vieraita lentokoneita. JASSM-ohjusten 
hankinta on Ilmavoimien osalta doktriinin muutos, josta olisi pitänyt keskustella poliittisella 
tasolla. Nyt se on upotettu asiana Hornetien päivitykseen jota ko. ohjusten hankinta ei to-
dellakaan ole. Jalkamiinat tarvitaan ehdottomasti takaisin. 
 
Tässä olisi pitänyt myös kysyä, että pitääkö puolustusmenoista yleensäkään säästää yh-
tään!? Jos poliittinen johto olisi toiminut viisaasti, olisi Kreikka-tuet hilattu yli laidan ja näin 
olisi säästetty huomattavasti enemmän! 
 
Kantahenkilökunnan palvelusaikaa voisi nostaa tehtävästä riippuen 5 - 10 vuotta. Nykyisel-
lään yhtä tehtäväpaikkaa kuormittaa myös 1 - 2 eläkkeellä olevan eläkekustannukset. Näin 
saataaisiin kustannukset per tehtäväpaikka alemmiksi, tähän ehdotukseen en kuitenkaan 
usko löytyvän poliittista ja ammattiyhdistyksellistä tukea. 
 
Huolestuttaa puolustusvoimien alasajo natoon tähtäävällä suunnitelmalla joka ei lopulta 
sotatilanteessa meitä samalla tavalla hyödytä. Salaliittoteoreetikko luulisi jopa punaviher-
hallituksen tavoitteeksi viitoittaa maa itänaapurin operaatiolle.. 
 
Vain vahva ja jatkuvasti koulutettu reservi takaa maanpuolustuskyvyn sekä tahdon. 
 
Ei osaavaa kantahenkilöstöä pidä vähentää, jolloin osaava koulutusporukka vähenee. Pe-
rustettava erikoisyksiköitä varusmiehistä kantahenkilöstöön, erityisosaamista. Huonokun-
toisista kasarmeista/varuskunnista voi luopua kustannussyistä, jos niillä ei ole strategista 
merkitystä. Poliitikkojen ei pidä sanella ehtoja PV:n säästöihin, vaan PV itse määrittelee 
säästönsä budjettinsa puitteissa sekä toteuttaa sovitut aikataulut. 
 
Kontiorannan varuskunta säilytettävä ehdottomasti 
 
Järkyttävää, että toimivia varuskuntia lakkautetaan säästöjen nimissä! Valtion pitäisi huo-
lehtia omista menoistaan ensin eikä jakaa rahaa ulkomaisiin avustuksiin. Päättäjillä tuntuu 
olevan elämän realiteetit hukassa. 
 
Yli 100milj.euroa vanhentuneisiin pommeihin-EI MITÄÄN JÄRKEÄ. Ja lihakset muka nä-
kyy paremmin kun takki pienenee - osoittaa miten ylimielisiä hallituksessa ollaan. 
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EI todellekaan hyvältä vaikuta puolustusvoimain uudistus, Nato jäsenyyttä, enkä palk-
kaarmeijaa kannata,mutta siihen suuntaan suomea viedään, ikävä kyllä! 
 
Joillakin on kyse omista "intresseistä"/ eli oma etu) säästöjä suunniteltaessa. Tosipaikan 
tullen on myöhäistä katua päätöksiään, kun ns. p..... housuissa. 
 
Maanpuolustus pitää säilyttää vakaana ja luotettavana 
 
Suomi on pieni maa, joka sijaitsee suurvallan vieressä. Hallitus säästää väärästä kohtees-
ta, puolustusvoimista. Samalla puolustusvoimien maine menee leikkauksien myötä. Puo-
lustusvoimat on meidän kaikkien turvallisuudesta huolehtiva voima. Kuka nyt omaa turval-
lisuuttaan haluaisi vähentää? Näemmä hallitus. 
 
Aika perseelleen meni uudistuksesta kertominen... 
 
Miksi ihmeessä aivottomat poliitikot päättää tälläisistä asioista jotka kuuluu ammattisotilail-
le... 
Ei säästetä väärästä asiasta 
 
Suomella on sen verta vähänlaisesti rahaa kalliisiin asejärjestelmiin, jotta niiden hankkimi-
sen sijaan tulisi panostaa ja viedä sodanajan joukkojen kokoonpanoa alueellisiin pienryh-
missä toimiviin hyvin varustettuihin ja hyvin koulutettuihin joukkoihin, jotka omaavat hyvän 
paikallistuntemuksen ja korkean taistelutahdon. Montako tarkka-ampuja- tai sissipartiota 
varustetaan parhaalla mahdollisella nykyaikaisella kalustolla pimeänäkölaitteineen yhden 
ohjuksen tai puhuttamattakaan yhden hävittäjän hinnalla ? 
 
jOSKUS VOISI MIETTIÄ TODELLISTA DEMOKRAATTISTA PÄÄTÖKSENTEKOA SITEN, 
ETTÄ JOKAINEN KANSALAINEN SAISI RUKSATA VEROISSAAN MONTAKO % MENEE 
TERVEYDENHUOLTOON PUOLUSTUMENOIHIN JNE. SE OLISI KUIN KANSALAISÄÄ-
NESTYS JOKA VUOSI VEROJEN KAUTTA. SAATTAISI MUUTTAA TODELLISTA PO-
LIITTISTA PÄÄTÖKSENTEKOA. 
 
Sieltä, mistä ovat poliittiset päättäjät (hallitus), sinne tietenkin kähmitään jatkavat joukko-
osastot. Esim. Ruotsin suuntaan, etelä-länsisuomeen riittäisi suunnilleen kunniakomppa-
nia. Nyt koko itäsuomi jää ilman varuskuntaa. Mikä olisi samalla parempaa aluepolitiikkaa? 
Kun nykyisellä hallituksella on mahdollisuus keskittää, se tekee sen kaikin mahdollisin toi-
min. 
 
Valitettavaa nämä säästöt, mutta jos kaikesta pitää säästä niin kyllä armeija pysyy rinta-
massa. Vaikka se turvallisuuden kannalta ei ole kannatettavaa. 
 
Reserviläisliitto voisi tehdä muutakin kuin vain hymistellä. Suojeluskuntia tarvittaan taas. 
Miinoista luopuminen on tässä tilanteessa maanpetos. 
 
Puolustusvoimien säästöohjelman mukaiset summat saataisiin käytännössä samalla tai 
nopeammalla aikataululla säästettyä muista kohteista jotka eivät vaaranna Suomen ase-
maa itsenäisenä valtiona kuten kehitysapu, maahanmuutto sekä EU-lainsäädännön vas-
taisiin apupaketteihin osallistuminen. 
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Koulutuksen pitää olla sotilaalista eli ammuntaa, lähitaistelua. Ei mitään kirjekursseja vaan 
maastossa tapahtuvaa raskasta ja tilanteen mukaista toimintaa. 
 
Varuskuntia pitäisi mielestäni lisätä eikä vähentää , kokoja voisi pienentää ja jakaa tasai-
semmin ympäri maata. Nyt on harvoissa paikoissa suuria keskittymiä. Lisäisi maanpuolus-
tushenkeä kun "oma" varuskunta olisi lähellä. Jos Suomessa on paikallisjoukko järjestelmä 
ja aluepuolustus , niin tämä tukisi sitä . Vrt. suojeluskuntapiirijärjestelmä. 
 
Isänmaallisuutta on myös se, että persaukisina toimitaan ajan mukana ajan vaatimalla ta-
valla. Sotaa meillä ei ole eikä sitä ole näköpiirissä. Suomalaisten puolustahtoa ei pysty 
numertamaan säästöillä ja nyt kun niitä on tehtävä niin niitä tehdään kaikilla osaalueilla ja 
SE ON TASAPUOLISTA. Maailma muuttuu ja sopeutumista vaaditaan. Jos sohdan uhka 
olisi tai tulisi niin kyllä niitä ukkoja sitten rintamalle lähtee ne ketkä sinne siten oikeasti läh-
tee (ja loput jää vemppaan) ja loput sitten lähtee pakoon. Itse ilmoittauduin juuri vapaaeh-
toisesti aluetoimistoon tulemaan harjoituksiin kun sellaisia järjestetään. Totuushan on se, 
että kaikki tässä maassa 
eivät ole kunnoltaan tai mieleltään valmiita / kykeneviä edes puolustamaan tätä maata 
vaan se tahto tulee sydämestä ja arvoista ja ne jätkät lähtee rintamalle vaikka pelkät molo-
tovinkokotailit käsissään. 
 
Säästöjä harkiten ja uudistusta järjellä! 
 
Valtio voisi tukea vapaaehtoista reserviläistoimintaa, jolloin maanpuolustustaitoa pystyttäi-
siin ylläpitämään käyttämättä siihen kuitenkaan läheskään samoja määrärahoja kuin ai-
emmin. 
 
Miinat takas, turha poliittinen sirkus ja bykratia ulos. 
 
Historia kertoo että jos valtiolla ei ole omaa armeijaa sen korvaa usein toisenvaltion armei-
ja... 
 
Keikka ostaa EU:ssa eniten aseita ja meillä on nähty aselait, Ottawat ja valehteleva puo-
lustusministeri. Suomi ei ole enää puolustuksen arvoinen maa. Häpeän ja haluan että te 
alatte tekemään töitänne pullasorsana olon sijaan. kirjoittakaa ja vaatikaa lisää eroja yms. 
Tämä kysely oli hyvä kiitos siitä. 
 
Päin helvettiä mennään, mutta ensimmäisessä luokassa. On syytä muistaa, missä ilman-
suunnassa uhka on aina ollut. Se ei ole russofobiaa vaan realismia. 
 
Kai se tulevaisuuden linja on parhaimmillaan kun yritetään täsmäkouluttaa väkeä erikois-
tehtäviin ja samalla pitää heidän valmiuttaan nopeaan toimintaan. Ei ehkä hyvä jakaa re-
sursseja yhä heikkenevään varusmiesainekseen laajalla mitalla. Voi olla ettei saa tulokse-
kasta tai kannattavaa vastinetta. 
 
Mitä järkeä on viedä Hornetit Pirkkalasta pois??? Vastaan, ettei yhtään järjen hiventäkään. 
Hävettää olla Ilmavoimien vääpeli. Mitä tämä mulkkaaminen oikein maksaa. Ehdottomasti 
pitäs koko esitys palauttaa ja tutkia pimeät päätökset. 
 
kenraaleita vähennettävä 
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Mielestäni tehtiin suuri ja puolustuksen kannalta ratkaiseva virhe, kieltämällä JV-miinat. 
Nyt esitetyillä säästöillä viedään ne pienetkin mahdollisuudet torjua punakone. 
 
Minkä helvetin takia Suomi osallistuu mihinkään ulkomailla tapahtuvaan kriisinhallinta teh-
täviin kun kerran ei ole varaa, hävitetään käyttökelpoista materiaalia ja sitten sitä yritetään 
korvata uudella jos kerran ei ole rahaa, maanpuolustustahto ajetaan alas. Laatu ei korvaa 
määrää Suomen puolustuksessa! 
 
500 000 rk miestä on suurempi peloite kun Hornetin liitopommit. 
 
En ymmärrä tätä "koko maata ei puolusteta"-lähestymistä ollenkaan, varmaan ammatisoti-
laille kovin kumma konsepti samoin? Venäjän vahvistaessa ja uusiessa länsi-rajansa val-
miuttaan ja voimaansa, pistää vähän kummastuttamaan saman aikainen Suomen "alistu-
minen" vähennysten muodossa ja vielä helvetin paljon kiitoksia fiksulle poliittiselle johdol-
lemme maamiinojen poistamisesta. Olisihan se tuskallista, joku vihollinenhan voisi siihen 
vaikka astua / joutua putkimiinan telomaksi - varmaan Suomi olisi valmis jo kohta maksa-
maan sairaanhoitokulut ja sotilaseläkettäkin uhreille, sigh... Uudistus sinänsä "ok" - jokai-
nen yksikkö vetelee vajaamiehityksillä, eli tietty "konsolidointi" on tehtävä, että toimintaky-
kyiset varuskunnat saadaan toimintakykyisiksi ja tarpeeksi resurssoiduiksi. 
 
Kaikki puolustusmateriaali kallistuu jatkuvasti hyvin paljon,ei ole järkevää vähentää siihen 
kohdistuvia rahoja. 
 
Everstistä ylemmäs vähennettävä 
 
Armeijan henkilöstöä on liikaa. Varuskuntia voisi yhdistää hallinnollisesti. Nyt pitäisi lisätä 
vapaaehtoisia armeijan kutsumia harjoituksia. Omat varusteet, kurssimaksut pitäisi saada 
vähentää verotuksessa sekä kurssimatkat. Ruoka omasta repusta harjoituksissa. Armeija 
voisi ilmoittaa suoraan verottajalle, omat kuluni kursseilla olosta. Kurssimaksu ja matkat 
täysimääräisesti verovähennyskelpoisiksi aina 2000 euroon asti. Ylennyksiä sekä arvo-
merkkejä aktiivisille jäsenille. 
 
Puolustusvoimien säästöpäätöksissä, asian ympärillä käytävässä keskustelussa, sekä eri-
tyisesti "asioissa joista ei keskustella" näkyy hyvin selkeästi nykyinen poliittinen tahtotila. 
Hallituksessa on mukana puolustusvoimiin, maanpuolustukseen ja jopa vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen negatiivisesti suhtautuvia tahoja. Aiemmin keskustelua maakuntajou-
koista, MPK:n toiminnasta ja sen järjestämästä koulutuksesta, vapaaehtoisesta reserviläis-
toiminnasta, yms. oli enemmän ja toiminta nähtiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Häkä-
mieshän väläytteli jonkinmoisten "kodinturvajoukkojen" perustamistakin. Nykyinen eripu-
rainen hallitus ei ole maininnut omien havaintojeni mukaan sanallakaan esim. vapaaehtoi-
sen toimintaa tai sen tukemista vähentyvän reservin koulutuksen korvaajana tai pienenty-
vien puolustusvoimien korvaavana joukkona. Päinvastoin, presidentinvaaliehdokkaan mu-
kaankin vapaaehtoinen maanpuolustus on melko turhaa toimintaa, ja em. mielipidettä pei-
laavalla toiminnalla jopa supistetaan vapaaehtoista toimintaa. Halutaan myös ohjata kes-
kustelua "cybersodankäyntiin" ja siihen, ettei reserviä tämän vuoksi enää edes tarvita (pe-
rustuen mihin uhka-arvioon ja strategiaan?). Ilmeisesti esim. Venäjällä asiasta ollaan kui-
tenkin hieman eri mieltä. Kukaan ei siis uskalla ehdottaa, että puolustusvoimien reservin 
harjoituksia tai vähentyvää koulutusta voitaisiin aktiivisesti yrittää korvata vapaaehtoista 
reservin koulutusta tukemalla. Asiaa ei yksinkertaisesti haluta ottaa esille, vaan 
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vähitellen rapauttaa puolustusvoimien lisäksi myös reserviläistoimintaan osallistuvien mo-
tivaatiota vaikeuttamalla myös heidän toimintaansa. Eräiden piirien hiljaisten toiveiden 
täyttymys?  
 
Niinkuin joku on jo maininnut liian pieni uniformu näyttää naurettavalta. 
 
Olen vannonut sotilasvalan, jossa olen vannonut, että puolustan isänmaani koskematto-
muutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Toivon ja uskon 
vielä, että valitsemamme päättäjät antavat edes jonkinlaisen mahdollisuuden toteuttaa va-
laani. 
 
Tämä on mennyt akkojen ja sivareiden puuhasteluksi. 
 
Ylempien upseereitten organisaatio on liian raskas. 
 
Kriisinhallintaa eli muiden maiden sotia on meidän aivan turha rahoittaa kun kotoSuomen 
puolustus ja varuskuntien talous on kuralla. Ja yksi suuri säästö puolustusvoimille saadaan 
kun valtioyhtiö Senaattikiinteistöt kohtuullistaa vuokrasummat mitä se varuskunnilta rahas-
taa, saatuaan ensin lahjaksi kaikki kiinteistönsä. Törkeetä rahan siirtoa taskusta toiseen ja 
sitten syytetään kun toinen tasku on tyhjä. 
 
Jos työntekijä haluaa siirtyä johonkin tiettyyn paikkaan, toiveet otettava huomioon. Esim. 
Pirkkalasta Tikkakoskelle ettei Rovaniemelle asti. 
 
Hätiköityä vouhotusta koko touhu. Poliitikot pois armeijan touhuista tykkänään. Samaa 
meininkiä kuin 30-luvulla! 
 
MPKlle pitäisi antaa enemmän rahaa jotta kurssit olisivat reserviläisille ilmaisia, nyt ne 
maksaa jopa 40 e, liian kallista. Reservin koko toiminta pitäsi tarkistaa esim res harjoituk-
set. Ehdotan malli Israel, varusmiesaika ja paljon res-harjoituksia. Dragsvik on ruotsinkieli-
nen varuskunta ja toivottavasti se saa säilyä myös tulevaisuudessa sellaisenaan. Karjalan 
prikaatin alasajo ihmetyttää, miten itä suomea puolustetaan? 
 
Puolustustusvoimauudistus näyttää näkemäni lyhyen esityksen perusteella hyvältä. 
 
Tulevaisuuden näkymät ovat huonot. Puolustusvoimien uskottavuus karisee vuosi vuodel-
ta. Maalla pitää olla uskottavat puolustusvoimat, tai ne voi vaihtoehtoisesti lopet-
taa´kokonaan. Jalkaväkimiinojen poistaminen oli jo ratkaiseva askel huonompaan suun-
taan. Jokainen sotaväen käynyt tietää millainen pelote ja hidaste miinat ovat. Sodan uhkan 
pieneneminen ei olisi saanut johtaa jo tapahtuneisiin muutoksiin. Tulevaisuutta kun emme 
voi tietää, mutta historia pitäisi tuntea. Olen syntynyt ulkomailla ja juureni ovat muualla, 
mutta seison joka Joulu kunniavartiossa kunnioittaakseni sotaveteraaneja ja heidän uhra-
usta maansa hyväksi. Valitettavasti tämän päivän suomailisissa päättäjissä ja poliitikoissa 
ei montaa suoraselkäistä löydy. No, luotetaan siihen, että Suomessa ei enää sotaa koeta, 
mutta entäpä jos??? 
 
Kuulun sa-sijoitukseni puolesta maamme tärkeimpiin lukeutuvaan joukkoon ja mikäli ker-
tausharjoitusten määrä edelleen vähenee jo nyt liian alhaisesta tasosta niin kyseessä on jo 
todella hälyyttävä tilanne. Jos jostain pitää säästää niin sitten 1. kv. toiminnasta ja 2. ilma-
voimien kuluista. Jos yhden Hornetin iso huolto maksaa samaa luokkaa olevan summan 
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kuin yhden varuskunnan vuosibudjetti on niin tässä on todellinen peiliinkatsomisen paikka 
mikäli säästöjä haetaan väkisin. Kertausharjoituksia vähentämällä saavutettava säästö on 
aivan nimellinen puhumattakaan säästöistä "kaluston varastointikustanuksissa". 
 
Suomalaisessa maanpuolustusajattelussa tulisi reagoida nykyistä selkemmin uhkakuvien 
muutokseen kehittämällä asevelvollisuutta maanpuolustusvelvollisuudeksi. Nykymuotoinen 
asevelvollisuus on tullut tiensä päähän. Uudessa maanpuolustusvelvollisuudessa tulisi 
mielestäni yhdistää niin siviilitoimijoiden (erityisesti korkeakoulujen) kuin Puolustusvoi-
mienkin antamaa koulutusta, ja maanpuolustusvelvollisuuden tulisi koskea molempia su-
kupuolia. 
 
Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus ovat julkisvallan tärkeimmät tehtävät - siksi outoa, että PV 
ja poliisi ovat supistusten kohteina. Ei pidä sulkea silmiä siltä, mitä Venäjällä tapahtuu. 
 
Jo nykyisin sodankäynnin epäsymmetrisyys on merkittävä tekijä. Siksi, mahdollisuutta eri 
tavoilla ottaa osaa maanpuolustustoimintaan tulisi lisätä laajentamalla kurssitoimintaa. Oli 
kansalainen suorittanut varusmiespalveluksen tai ei, oli hän minkä ikäinen tahansa, oli hä-
nen elämäntilanteensa mikä tahansa niin, hyvä olisi jos hänelle olisi aina tarjolla lyhyt tai 
pidempi kurssi jolla opittavat tai kerrattavat taidot olisi suoraan käytettävissä mahdollisessa 
kriisitilanteessa. Kaikki koulutus tulisi avata siis kaikille lainkuuliaisille kansalaisille 
ja kursseja tulisi kehittää siten että kuka tahansa voisi useita vuosia kursseja harrastamalla 
kehittää itselleen hyvin laajan ja monipuolisen maanpuolustusosaamisen. 
 
Puolustusvoimauudistus olisi voitu toteuttaa pitemmäällä ajanjaksolla. Supistaen hallitum-
min ikäluokkien pienetessä ja maanpuolustustahto paremmin säilyttäen. 
 
Vaikuttavat päätökset jotenkin liian hätiköidysti ja lyhytkantoisesti tehdyiltä. Säästökohteita 
löytyisi muualtakin, kuin puolustusvoimista. 
 
Toivon että maanpuolustusta kehitetään ja uudistetaan ajan vaatimukset huomioiden ja 
siten että puolustuskyky säilyy oikeasti uskottavana, ei poliittisena askarteluna. Henkilö-
kohtaisesti uskon edelleen alueelliseen puolustukseen(esim.Vietnam) jos ollaan liittoutu-
mattomia. Säästää voi mutta suoritus kykyä ei saa rapauttaa sillä mitä virkaa on hampaat-
tomalla järjestelmällä. 
 
Itä-Suomen rajan tuntumasta vähennetään varuskuntia, vaarallista touhua ja samaan ai-
kaan ylläpidetään muutamalle ruotsinkieliselle varusmiehelle kokonaista varuskuntaa, täy-
sin älytöntä touhua. 
 
Nyt viranomaisten aputehtävät tulevat jäämään pois/käyttämättä, esim evakuoinnit olisi 
voinut hoitaa virkaapuna reserviläisten ja kuljetuskalusto- ja muut tarvikkeet pvltä. 
 
Etelä-Pohjanmaalla reserviläisten maanpuolustustahto loppuu lentosotakoulun mukana. 
Terv. ex maakuntakomppanialainen. 
 
Varikot myyvät pilkkahinnalla uusia käyttämättömiä varusteita ja kalustoa tuhotaan. Suur-
valtarmeijaa vastaan käydään sotia hyvällä menestyksellä ns tavanomaisella aseistuksel-
la.  Helikopterihankinta oli tosi älytön juttu. Suomen maavoimat, Ruotsin ilmavoimat ja Nor-
jan laivasta siinä säätöjä ja tehokkuutta pohjoismaihin! 
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Varuskuntien lakkauttaminen itä-suomesta on hätiköity toimenpide. Varuskunnat ovat alu-
eellaan kehityksen moottoreita ja tärkeitä alueellisia vaikuttajia. Siksi en kannata hallituk-
sen esityksiä varuskuntien lakkauttamisesta. 
 
Pieni maa tarvitsee uskottavat puolustusvoimat. Nykyisen hallituksen häikäilettömät leik-
kaukset tulevat olemaan puolustustamme tuntuvasti heikentäviä toimia. Ja on jo ollut mm. 
maamiinojen poistamisen takia. Näin vakavalla turvallisuusosion kohdalla kuin toimivat ja 
uskottavat puolustusvoimat, ei Kataisen hallituksen olisi pitänyt lähteä leikittelemään puo-
lustusvoimain uudistuksella. Peitteisen maan puolustus tarve on toinen kuin laajojen auki-
oiden. Toivottavasti säästöt ja uudistukset eivät tule kohtalosi. 
 
Älytöntä: Miinalaiva Pohjanmaan seikkailu Afrikassa, sodankäynti Afganistanissa, tavan-
omaisen aseistuksen tuhoaminen. Reserviläiselle kelpaisi hyvin esim. maastopuku 62, 
mantteli yms. pilkkahinnalla myydään pois. Reserviläiselle pitäis sallia oma varustus. 
Ruotsin ilmavoimat Suomen ylle. 
 
Kauhavan ilmasotakoulu pitäisi säilyttää. 
Voimme olla varmoja siitä, että Venäjä ei hyökkää Suomeen seuraavien neljän vuoden 
aikana, koska sen kannattaa odottaa ensin, että Suomi hävittää näillä säästöillä itse ensin 
omat puolustusvoimansa. Sen jälkeen Suomen miehitys käykin helposti. 
 
Mielestäni ruotsinkieliset pitäisi pystyä sijoittamaan jonkin varuskunnan sisään omaksi yk-
siköksi tai joukkoosastoksi, jolloin esim Kontiolahden varuskuntaa ei tarvisisi lopettaa. Siel-
tä ne itärajan tuntevat henkilöt tarpeen tullessa löytyvät. 
 
Suomessa puolustusvoimien käyttämärahamäärä on suhteellisen pieni ympärillä oleviin 
maihin verrattuna jo nyt, joten jäitä hattuun. (Viroa lukuun ottamatta). Esitetty supistuhan 
on samaa luokka kuin Helsingissä toimivan oopperatalon vuosittaiset kustannukset -kumpi 
on todellisuudessa tärkeämpi valtakunnallisesti? 
 
Jos jostain pitäisi säästää niin eduskunnan byokratiasta.. Liikaa välikäsiä. Uudistus on sii-
nä mielessä hyvä juttu jos se pakottaa innovatiivisiin keinoihin kouluttaa miehistöä. 
 
On se hullua miten rahaa riittää kreikan zorbaksille ja gerbaksille, yms maailmanparanta-
miseen, vaan ei suomen puolustamiseen. 
 
Politiikalla sotkettu juttu. Ammattisotilaat joutuvat taipumaan poliittisen päätöksenteon 
edessä. Vaarallinen tie ! 
 
Ampumarataverkkoa ja nykyisten ratojen käyttöä kehitettävä voimakkaasti. Näin saadaan 
reserviä aktivoitua. Puolustusvalmiutta kehitettävä MPK:n avulla kevyemmin varustetuilla 
paikallisjoukoilla. M62 ja M91 -puvut takaisin kunniaan. 
 
Turha puhua uskottavasta koko maan puolustuksesta näiden toimien jälkeen, varsinkaan 
kun NATO-jäsenyyttä ei voida harkita. Joko pidetään omat puolustusvoimat kunnossa tai 
sitten haetaan turvaa liittoutumalla, nyt ei tehdä kumpaakaan. 
 
NATOon ajaminen/ajautuminen tulee kalliimmaksi kuin nykyinen "kansanarmeija". V. 1939 
oli malli Cajander, nyt malli Catainen. Kokoomus ei ole enää isänmaan asialla. Tosin ei 
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kyllä muutkaan puolueet välitä sotilaallisesta maanpuolustuksesta tai ainakka sen pitämi-
sestä edes kohtuullisella tasolla. 
 
Muutamalla ilmasta maahan ammuttavalla ohjuksella ei Suomea puolusteta varsinkin kun 
Hornetit pysyvät entistä tiiviimiin maassa muiden säästöjen seurauksena. Herra puolus-
tusministerin omat kielipoliittiset perusteet varsinaisten säästöjen kohtentamisessa pahen-
tavat entisestään tilannetta. Yhteiskunnan yksi tärkein elementti on turvata oman kansa-
kunnan puolustus, mutta se tuntuu unohtuvan säästötalkoissa, jotka kohdentuvat vielä 
vääriin asioihin. Jos säästää pitää otetaan miinat takaisin puolustusarsenaaliin ja lopete-
taan marginaalisen aseistuksen hankinta joilla on korkeintaan käyttöä kansainvälissä rau-
haanpakottamisoperaatiossa. 
 
Miksi Kauhava?? 
 
Suuri joukko reserviläisiä olisi valmis harjoittelemaan ampumataitoja omalla kalustolla, 
omalla kustannuksella ja omalla ajalla. Miksi ihmeessä puolustusvoimat ei voisi tarjota 
ampumaratojaan nykyistä laajemmin siviilien käyttöön? Eikä maksa käytännössä mitään. 
 
Onko suomi jo niin tyystin tyhjennetty, ettei enää kannata puolustaa? 
 
Aivan perseestä koko säästöt!! Miksi pitää leikkiä tulella kun veteraanit ovat meille lunas-
taneet kalleimmalla mahdollisella hinnalla vapaan, hyvän ja puolustamisen arvoisen isän-
maan. 
 
Nykyiset leikkaukset vaikuttavat nuorten asenteisiin ja halukkuuteen suorittaa asepalvelus 
negatiivisella tavalla, kuten siirtyminen osittain valikoivaan varusmiespalvelukseen. Suuri 
huoli on myös vasta muutama vuosi sitten perustettujen maakuntajoukkojen tulevasta kou-
lutuksesta kun sitä olisi mielestäni pitänyt tehostaa entisestään. Mitähän veteraanimme ja 
muu kansa jotka taistelivat ja uurastivat maamme itsenäisyyden hyväksi ovat tästä mieltä? 
Itselläni on ainakin turvaton olo, kädet ovat sidotut vaaran uhatessa. 
 
Miten on mahdollista, että Suomen kehitysapubudjetti on enemmän BKT:stä kuin Suomen 
puolustusbudjetti? 
 
Ettei vain jälleen tulisi käyttöön malli Cajander. Ei ole ulkoisia uhkia, ja miten kävi Gergial-
le?  
 
Turhaa jorinaa koko kysely, Eei NE meitä kuule/kuuntele! 
 
Täysin typerä puolustusvoimien alasajo käynnissä. Johtaa lopulta natoon. Ilmavoimien 
asehankinnoilla selvä tarkoitus. Niillä rahoilla olisi säilytetty varuskunnat. Kriisinhallintame-
not ulkoministeriön budjettiin. Vain YK:n alaiset rauhanturvaamistehtävät. Afganistanista 
pois heti (liian kallista). Esitetyt säästöt eivät toteudu nyt esitetyllä tavalla. 
 
Puolustusmenoihin ei mielestäni pitäisi kohdentaa säästö toimia lainkaan. Valtion on hoi-
dettava säästönsä muuta kautta. 
 
Varuskuntien harventaminen lisää varusmiesten matkustamista ja halukkuutta lähteä var-
sinaiseen asepalvelukseen! 
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Oleellista on uudistusta tehtäessä, että uskottavuutta löytyy jatkossakin puolustusvoimiin. 
 
olen kuulunut paikalliseen yhdistykseen yli 40 vuotta, ja kuulun edelleen. 
 
Mielestäni henkilöstöä (vakinaista) pitäisi tarkastella toiminnan tarpeen mukaan, elikä löy-
sät pois, Tehostaa ja järkeistää koulutusta palveluksessa varusmiehillä, motivointia toteut-
taa parhaita osaamisalueitaan henkilötasolla. Voidaanko koulutukseen hyödyntää ns. sivii-
liosaamista? 
 
Uudistukset ovat nykyisellään pelkkää aluepolitiikkaa, koska kuntasektori on liian raskas 
ympäri Suomen. Vuosittaisen n. miljardin euron kehitysavun sijaan voisimme sijoittaa vas-
taavan summan mm. puolustusvoimien materiaalihankintoihin. Kuntien valtionosuuksia 
voitaisiin leikata noin puolet eli lakkauttaa puolet virkamiestyöpaikoista ja pakolaisten vas-
taanottokeskukset ym. toiminta voitaisiin lakkauttaa kokonaan ja keskittyä valtion toimimi-
seen Suomen kansalaisten edunvalvontakoneistona. 
 
Sodat ovat muuttuneet enemmän kaupunkisodiksi ja kun on katsottu televisiosta, niin 
esim. Yhdysvallat lähettää ensin ohjuksia ja muita, jolla kohteen puolustuskykyä riisutaan. 
Mä en usko, että meidän kohdalla toimittaisiin toisin. Meidän tulisi enemmän sijoittaa tällai-
sen hyökkäyksen puolustusmateriaaliin ja harjoitella & sijoittaa kaupunkisotaa. Tällaisissa 
sodissa suurella miehistöllä ei ole niin suuri merkitys, kuin sillä tavaralla mitä meillä on. 
Tietenkin strategisten laitteiden sijoittelulla on merkitys sekä TV & puhelinverkkojen toimi-
misella. Puolustusvoimauudistus kirpaisee kyllä monia, mutta mä uskon että uudistuksia 
täytyy tehdä myös tällä rintamalla. Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja koulutukseen 
pitäisi satsata, jotta kuitenkin mahdollisimman moni olisi kykenevä toimimaan oikein ja 
apuna, mikäli maahamme hyökättäisiin. 
 
Kaikki reservin vapaaehtoiset järjestöt saman katon alle toimimaan maanpuolustustyössä ! 
 
Uudistuksen tarve olisi tullut eteen joka tapauksessa, riipumatta siitä mitä poliittinen johto 
on asiasta mieltä. Ikäluokat pienenee ja tyhjäkäyntiä ei voi olla myöskään puolustusvoi-
missa. Maata ei puolusteta kasarmeilta, vaikkakin olisin suonut edes yhden varuskunnan 
jäävän läntiseen Suomeen. Pitää myös muistaa, että uudistus on pääosin puolustusvoimi-
en oman harkinnan tulos, vaikkakin rahallinen puoli on poliittinen tosiasia, näin ollen en 
tiedä miten poliittinen johto olisi voinut toimia paremmin tai huonommin? Sodan ajan vah-
vuutta joudutaan laskemaan joka tapauksessa, kun yhä pienenevät ikäluokat ovat palve-
lusiässä, ja heistäkään ei läheskään kaikki asepalvelukseen astu. Siksi on tärkeää käyttää 
olemassa olevat varat operatiiviseen toimintaan ja koulutukseen, eikä seiniin. Kysymysten 
asettelu on ehkä hieman asenteellinen.. 
 
Täysin hätiköity ratkaisu, jossa näkyy liiasi poliittinen kädenjälki. Josta on nähtävillä jo seu-
rauksia, jotka voivat pahimmillaan horjuttaa yhteiskuntarauhaa!! 
 
Tunnustettaisiin tosiasiat! Suomea ei eikä ole ikään ole voinut puolustaa ilman ulkopuolista 
apua. Kannattaisi eduskunnan miettiä mitä puhu. Turha tehdä alue politiikkaa vain seuraa-
vien eduskuntavaalien pelossa. 
 
Koska Kontioranta meinataan lakkautaa, on maanpuolustushenki aika alakantissa. 
 
Säästöt ja uudistukset ei näköjään tälläkään sektorilla koske ruotsinkielisiä. 
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Vapaaehtoisen koulutuksen mahdollisuus miltei häviää kun varuskunnat siirtyvät satojen 
kilometrien päähän. Etelässä niitä on miltei vieri vieressä. 
 
Maanpuolustusjärjestöjen tulisi vaikuttaa toimivan kodinturvajoukko konseptin kehittämi-
seen tulevien paikallispataljoonien osaksi ja tueksi MPKY:n vastustuksesta huolimatta. 
 
Oikeanlainen siviilisissitaktiikka sitoo tehokkaasti vallottajan voimavaroja, joten panostus 
kodinturvajoukkohin. Hyvä esimerkki on Afganistan ja Irak. Metsästäjät muodostavat hy-
vän pohjan. Heille ei tarvitse asetta pitää varastossa. Sijoitetaan varastorahat puoliauto-
maattiaseisiin metsästäjille. Sama ruuti, sama FMJ-luoti, sama hylsy, sama nalli. Resevi-
läisjärjestöille yksinkertaiset automaattilatauslaitteet.  
 
Puolustusmäärärahat eivät voi olla irrallaan muusta säästämisestä, eikä maanpuolustuk-
sessa tärkeintä ole kasarmit (määrä) vaan toiminnan laatu. 
 
Nyt säästetään väärissä asioissa! 
 
Koko maata ei enään pystytä eikä aijotakkaan puolustaa. 
 
Itäisen alueen varuskuntia ei tulisi lakkautaa (Karjalan prikaati). Ko. varuskunnat ylläpitävät 
vahvasti alueensa maanpuolustustahtoa ja antavat tarvittavaa tukea ja tehtäviä MPK ry:lle 
ja reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöille. 
 
Historia toistaa itseään. Itärajalla avoimet ovet. 
 
Karsia varuskuntia puhtaasti sotilaallisesta näkökulmasta, karsia johtoporrasta ja lisätä 
kouluttajaporrasta. Harkita tarkkaan kansainvälisiä operaatioita(kalliita) jos omat keraus-
harjoituksetkin(halpoja) ovat tulilinjalla. Käyttökelpoista kalustoa ei kannata hävittää, ei 
varastointi voi olla niin kallista. Samaan aikaan hankittava uutta kalustoa parantamaan 
toimintakykyä ja tulivoimaa. 
 
Kyllä mielestäni rajavartioinnin apuna pitäisi olla rajavaruskuntia ja varsinkin perinteiset 
vaikka remontoituina (talkoillakin saattaisi saada parannusta rakenteisiin )  
 
Poliittinen päättelykyky toimii aivan liian lyhyellä perspektiivillä. Kun tällä hetkellä ei ole 
kriisiä näköpiirissä, niin maanpuolustukseen sijoitetut varat nähdään hukkasijoituksena. 
Historiasta kuitenkin näemme, että kriisi voi kehityä nopestikin. Väärän säästämisen vir-
heet ovat hitaasti korjattavissa. 
 
Ehkä turha kysely, kun päätökset on jo tehty. 
 
Säästökeskustelu ja etenkin draksvik -keskustelu ohjaavat huomion aivan vääriin asioihin. 
Maamiinakieltoon liittyminen on PALJON suurempi ongelma kuin nämä säästötoimenpi-
teet. Silti ko. asiaa ei kukaan halua kyseenalaistaa. Tuntuu siltä, että maan poliittista joh-
toa kiinnostaa lähinnä romuttaa maanpuolustus ja tehdä puolustusvoimista korkeintaan 
rauhanturvatehtäviin keskittyvä porukka jolla ostetaan poliitikoille (erityisesti entiselle pre-
sidentti Haloselle) tilaisuuksia esiintyä. 
 
Valtiontalous vaatii säästöjä. Siitä ei pääse. Suomalaiset eivät voi elää yli varojensa.  
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Puolustusmäärärahoja tulisi keskittää enemmän tukemaan nykyisen Maakuntajoukkojen 
kehittämistä ja toimintaa. Motivoituneiden reserviläisten kouluttaminen on myös erittäin 
kustannustehokasta verrattuna muihin joukkoihin. 
 
Tuntuu, että kaikki muut asiat kuin Suomen etu ohjaa säästöjä (ohjaimissa rahan hankki-
minen muihin sitoumuksiin - EU) ja uudistusta (ohjaimissa muu kuin puolustuspolitiikka). 
 
Kertausharjoituksia voisi pitää veh harjoituksina enemmän. Luulisi kertaajia olevan näinkin 
suoritettuna. 
 
Ei mitään järkeä tuhota käyttökelpoista kalustoa ja a-tarvikkeita massavanheneminen ter-
millä. Ei esim. kivääri- ja kp-kaluston säilytys paljon maksa. Ja patruunat säilyy kymmeniä 
vuosia, eikö niitä kannattaisi ammuttaa harjoituksissa eikä pistää myllyyn? Samoin vanhat 
T-72 käy "tykinruuaksi" kun tosi on kyseessä, vihollinen haaskaa ohjuksiaan yms. materi-
aalia niihin kun pistää "tyrkylle". Sirkuslaiva Pohjanmaan seikkailut saa typistää Itämerelle 
ja Afganistanissa yms. rättipäiden kriisit ei kuulu meille, porukat kotiin ja itärajan tuntu-
maan asemiin. 
Vielä täytyy mainita miinat, hävityksen voi tehdä paperilla, mutta itse miinat varastoon rau-
han ajaksi ja kun niitä tosissaan tarvitaan ei sopimuksilla ja säännöillä ole enään mitään 
merkitystä. Ne on kustannustehokkaita tarkoitukseensa. Vai lämmittikö esim. Simo Häy-
hää tieto siitä että räjähtäviä luoteja ei saa käyttää ihmistä vastaan kun sellaisen poskeen-
sa sai. Eipä kai. Nato on hyvä ystävä normaalioloissa ja tarvitsee rahoittajia kipeästi, so-
dassa Suomi saa kuitenkin olla omillaan .... 
 
Puolustuvoimien säästöt (850 milj.) ovat liian suuria mielestäni.Vaaditut säästö tavoitteet 
pitäisi olla maltillisemmat. Näin mittavilla säästöillä joita hallitus yhdessä Puolustusvoimien 
kanssa tavoittelee, ajetaan puolustus kykyä suoraan alas. Puolustusvoimien materiaalinen 
tilanne ei ole tällä hetkelläkään kuitenkaan kaikilla puolustushaaroilla paras mahdollinen. 
Mielestäni määrän pudottaminen laadun parantamiseksi ei paranna kuitenkaan puolustus-
kykyä ratkaisevasti. 
 
Säätöpäätöksiä ohjaa poliittinen tahto,ja sotilaallinen ja maanpuolustuksellinen realiteettit 
on jätetty tois arvoiseksi tässä taloudellisessa tilanteessa. Mielestäni tärkeä seikka on 
unohtunut keskusteluilmapiirissä, eli maanpuolustustahto. Lakkautetuilla varuskuntapaik-
kakunnilla kosketus puolusvoimiiin katoaa, ja se on mielestäni iso virhe. Reserviläistoimin-
ta vaikeutuu tai pahimmassa tapauksessa hiipuu,joka on suhreessa kansalaisten maan-
puolustustahdon kannalta kriittinen asia. Mielestäni meillä Suomen kansalaisina sekä re-
serviläisinä on oikeus vaatia uskottavat ja oikeasti toiminta kykyiset koko kansan Puolus-
tusvoimat. 
 
On ymmärrettävää että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa puolustusmenoistakin on 
säästettävä, mutta ensin pitäisi karsia turhat rönsyt alkaen varusmiesten omien asuntojen 
vuokrien korvaamisesta ja muista sosiaaliluonteisista kuluista, säästää operatiivisista ku-
luista pv:n organisaatiota tehostamalla ja karsia kiinteistä kuluista esim. joistakin kiinteis-
töistä /harj.alueista luopumalla. 
 
Vastuullinen politiikka edellyttää valitettavasti silloin tällöin ikäviä päätöksiä, mutta on pys-
tyttävä hahmottamaan kokonaiskuva. Isänmaallisesti voi toimia muutenkin kuin maastopu-
ku päällä. 
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Suomella ei ole varaa muodostaa alueelleen sotilaallista tyhjiötä varsinkin kun itänaapuri 
on julkisesti ilmoittanut kasvattavansa asevoimiaan. Julkisesti puhutaan että Ruotsi on 
alasajanut puolustuskykynsä. Tämä ei pidä paikkaansa vaan edelleen Ruotsilla on huo-
mattavasti korkeampi puolustusbudjetti kuin Suomella. Esim. taisteluhävittäjiä Ruotsin il-
mavoimilla on yli tuplasti meihin verrattuna. Se miten puolustuskykyä tulisi jatkossa ylläpi-
tää en osaa sanoa koska en ole perehtynyt riittävästi asiaan. Mikäli puolustusvoimien johto 
katsoo että sodanajan miesmäärää tulee vähentää ja samalla kasvattaa pienemmän jou-
kon osaamista sekä hankkia huippukalustoa niin minun puolesta näin tapahtukoon. Laatu 
saattaa jatkossa olla tärkeämpää kuin määrä ja kukaan muu kuin puolustusvoimien johto 
ei voi päättää miten puolustuskykyä ylläpidetään ja parannetaan. Olen valmis jopa nosta-
maan omaa tuloveroprosenttiani, mikäli saan lupauksen siitä että korotus käytetään puo-
lustusbudjetin korottamiseen. 
 
Alokkaita on kuitenkin tulevaisuudessa yhtä paljon kuin ennen niin ei ole mitään järkeä 
vähentää palveluspaikkoja ja ruuhkauttaa vähäiset jäljelle jäävät kasarmit 
 
Tälläisten uudistusten olisi pitänyt olla näkyvissä jo hyvissä ajoin johtavalla porukalla (jos 
olisivat olleet oikeita johtajia eikä vain haihattelijoita), ennakointia olisi pitänyt osata harjoit-
taa etukäteen niukkenevien resurssien suhteen... Samoin pitäisi nähdä Sotaveteraanien 
määrän raju pieneneminen lähi vuosina ja käyttää heille kerätyt rahat ja muu omaisuus nyt 
heille eikä makuuttaa ko varallisuutta kiinteistöissä yms vaan rahat jakoon vielä elossa 
oleville Sotaveteraaneille HETI. 
 
Asiantuntijoita peliin amatöörien sijaan, kiitos. 
 
Kuten monta kertaa aikaisemminkin, poliittisesta keskustelusta puuttuu tavoitteen mainit-
seminen. Esimerkiksi onko niin, että maanpuolustuksellisesti nykyään nähdään toimivaksi 
se, että koko maa-aluetta ei tarvitse puolustaa? Ja jos ei tarviitse, niin mikä nähdään hy-
väksyttäväksi onnistuneen maanpuolustuksen lopputulokseksi? Saako esimerkiksi viholli-
nen miehittää koko itä-Suomen tai Lapin? Eikö tässä taloudellisessa tilanteessa oikea ky-
symys olisi: Miten säästämme rahaa säilyttäen kyvyn puolustaa maata nyt ja lähitulevai-
suudessa? Haluaisin itse muistuttaa päättäjiä ja reserviläisiä siitä, että sota on kauhea asia 
ja sitä ei pitäisi puolustella millään 'sodan säännöillä'. Jos soditaan niin soditaan. Eli maa-
miinat takaisin asetarvikelistalle. Halpa ja toimiva pelote. 
 
Hornetteja vähemmäksi, epäonnistunut palkkajärjestelmä uusiksi, sotilasarvojen inflaatio 
kuriin , kenraaleja vähemmäksi, lopetettava haihattelu teknoarmeijasta, lopetettava mate-
riaalin turha hävittäminen. Laitettava perusasiat kuntoon; "hienolla tiedustelujärjestelmällä 
ei tee mitään jos kiikarin takana oleva hlö viestittää väärin" 
 
Pitäisi ottaa mallia Sveitsistä ja uudelleen organisoida koko juttu. Nykyinen PV kankea ja 
hidas. Olalta ammuttavia ohjuksia "kodinturva" joukoille 
 
Perusteluissa on mainittu että nyt tahdilla kiinteistö ja henkilöstökulut kasvavat jopa puo-
leen tulevaisuudessa. En usko tuota; jos niin on, niin 60 milj säästöt eivät asiaa pelasta. 
Joku pamppu vetää nytkin välistä 60 miljoonaa Atean sopimusten kautta. Takana korrup-
tiota ja kähmintää!!! Suomella olisi reilusti varaa korottaa PV:n määrärahoja. Suomessa 
tuhlattan jatkuvasti rahaa; korpitaipaleilla palaa katuvalot pitkin yötä vaikka autoja ei juuri 
liiku. Aurausviittoja pystytetään joka syksy ja tanavat repii ne heti pois. Taloyhtiön roskik-
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sissa on joka kerta käyttökelpoista ehjää tavaraa jonka yleensä vien kierrätyskeskukselle 
tai otan omaan käyttöön. Ihmiset kantaa kaupasta epäterveellisiä myrkky-energiajuomia ja 
chipsejä. Lista olis loputon; RAHAA ON VAIKKA HEVOSILLE SYÖTTÄÄ !!!! Sen puute ei 
ole pienimmässäkään ongelma. 
 
Puolustusministerille ei tyylipisteitä. 
 
Nyt vireillä olevat säästöhankkeet tulisi arvioida uudelleen. 
 
Kun puhutaan uudistuksista yleensä investoidaan uuteen infraan, hankitaan uutta materi-
aalia, kehitetään järjestelmää. Puolustusuudistuksesta puhuttaessa onkin kyseessä helve-
tillinen säästökuuri, joka rampauttaa jo muutenkin heikolla pohjalla, sekä huonossa kun-
nossa olleen reserviarmeijan, ja samalla heikentää varusmiesten koulutustasoa. Metsään 
useammin, liikuntaa enemmän, ammuntoja enemmän, puolessa vuodessa ei sotilasta teh-
dä, ei edes vuodessa. Tv. valmiusjoukko sotilas!  
 
Perusasioista kuten maanp. ei pitäisi tinkiä missään tilanteessa. Eikö tk:lla Hallissa ole 
selvästi synergiaetua patrian tehtaitten kanssa. Dragsvik melko huonokuntoinen tsaarinai-
kaisine kasarmeineen ? Santahamina pääkaupungin kupeessa, onko harj.paikkoja järke-
vän lähellä? Arvokasta tonttimaata,josta varoja armeijalle? 
 
Suoraan tähän uudistukseen ei asia kuulu, mutta ottawan sopimukseen liittyminen oli yksi 
typerimmistä asioista, mitä poliitikot ovat päättäneet; varsinkin jos tällä alueella halutaan 
hakea säästöjä. 
 
Ihmetyttää tämä päättäjien lintukoto ajattelu. Heidän mielestä sotilaallista uhkaa ei ole 
olemassa. Ei ehkä nyt mutta jos meidän edes jollain lailla uskottava puolustus romutetaan 
täysin, niin uhkia saattaa ilmaantua hyvinkin nopeasti. Toiminnan ylösajaminen nopeasti 
on mahdotonta jos ei ole toimivaa reserviä ja nykyaikaista kalustoa. Myös jalkaväkimiinat 
kieltävän sopimuksen hyväksyminen oli täyttä hulluutta. Tämä yhdistettynä säästöihin ei 
lupaa hyvää. Tuntuu olevan järki hukassa.  
 
Tiukka tilanne, säästöjä tulisi saada aikaiseksi. Toisaalta itse olen valmis korottamaan ve-
roja, jotta nykyinen puolustustaso säilyy, yms. 
 
Mikä on Suomen hinta? Venäjältä saisi armeijan halvemmalta, ulkoistetaan armeija sieltä. 
 
Oikeudenmukaisuuden tähden jokaisen hallinnonalan on tarkistettava toimintaansa ja prio-
risoitava tehtäviään. 
 
Haluaisin että Suomi liittyisi Natoon. 
 
Itärajalta ei mielestäni pitäisi todellakaan lakkauttaa yhtään varuskuntaan. Jos jostain pak-
ko, niin länsirajalta ennemmin. 
 
Kontioranta tulisi säilyttää. 
 
Uudistus merkitsee maanpuolustuksen alasajoa.. Kalliiksi tulee tämän kokoomuksen olo 
hallituksessa. Katainen on joutunut antamaan periksi vihreille, vasemmistoliitolle ja dema-
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rien vasemmalle siivelle, joissa maanpuolustuksen rapauttaminen on ollut kauan tavoittee-
na. 
 
Kirottua poliittista sähellystä puolustusministerin taholta. Jos jotakin tehdään kielipoliittisin 
perustein, se tulee sanoa rehellisesti ja ajoissa. 
 
Käsittämätöntä toimintaa kuningailta, koko hallitus pitäisi vaihtaa sellaisiin henkilöihin joilla 
on ammattitaitoa hoitaa yhteisiä asioita varsinkin maanpuolustusasioissa ja tietenkin raha-
asioissa. tekesi mieli kirota ääneen.. 
 
Jos säästettävä on, niin pidettävä huoli siitä, että uskottavuus on välittömässä yhteydessä 
maanpuolustustahtoon, jos emme usko puolustusvoimiin näillä leikkauksilla vaikuttaa se 
tietysti tahtoonkin, taidosta ja tahdosta ei ole juurikaan apua ellei ole tavaraa siis edellytyk-
siä! 
 
Valtion menoista löytyisi kyllä leikattavaa monesta muusta kohteesta paljon ennemmin, 
kuin 
maanpuolustuksesta. Puolustusvoimien uudistaminen sinänsä ei ole pahasta, mutta jos se 
tehdään puolustuskyvyn kustannuksella, niin se on kaikkea muuta kuin hyvä. 
 
POlitiikka on puhunut täysin tässä uudistuksessa. Uudenmaan prikaati on esillä mediassa, 
mutta muutenkin se näkyy mm. ilmasotakoulun keskittämisessä järjenvastaisesti Tikka-
koskelle ja Sodankylää olisi mieluummin saanut vahvistaa kuin supistaa. 
 
Dragsvik on säilytettävä! 
 
Mielestäni puolustusvoimien resurssit pitää olla sellaiset, että puolustusvoimat kykenevät 
vastaamaan ajantasaisesti ja ennakoiden kaikkien uhkien torjunnassa. Tämä koskee niin 
välineistöä, kuin osaamistakin. Vaikka se tuntuu kipeältä, niin seiniin ja liian isoon mies-
määrään ei pidä sitoutua suorituskyvyn kustannuksella. 
 
Joukko-osastoja yhdistämällä säästetään esikunta- ja huoltomenoissa. Reppukouluttajia 
lisää. Vapaaehtoiset ns. kodinturvajoukot avuksi, eikös Ruotsissa ole aika vahva kodintur-
vajoukkojen toiminta tänäpäivänä. Kysymyksen 13. kolmen ensimmäisen vaihtoehdon 
mukaista toimintaa ja runsaasti ja säännöllisesti, myös niille, joilla on vähän paksummat 
lasit tai eivät ole olleet A1-kuntoisuusluokassa armeijasta päästyään. Vapaaehtoinen 
maanpuolustuskurssi tai vastaava pitäisi olla vähimmäisvaatimus jokaisen rekrytoitavan 
henkilön kohdalla. Fyysisen ja henkisen kunnon ylläpito, ampumataidon ja luonnossa sel-
viytymisen taitoja pitäisi opettaa kyllä nykyistä enemmän terveille kansalaisillemme. 
 
Uudistus ei saa perustua salaisille laskelmille (!) säästöistä. 
 
Varuskuntia tulisi olla tasaisesti koko maan alueella,etenkin maavoimien joukko-osastaja 
tulisi ola koko maan alueella jo virka-avun pyyntöjen takia. 
 
Dragsvik vedetään yli ja siirretään Upinniemeen. Lentosotakoulu pitää säilyttää Kauhaval-
la. Muut varuskunnat ennallaan. 
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Puolustusministeri aliarvio eduskuntaa, hallituksen muita jäseniä ja myös meitä kansalaisia 
- puhumalla aluksi mitä "sylki suuhun" tuo. Voisi itse ilmoittaa luopuvansa puolustusminis-
terin salkusta. Puheissa on ollut selittelyn makua huomattavasti. 
 
Lyhytnäköistä politiikkaa. Ensin kunnostetaan ja kehitetään ja seuraavaksi suljetaan. 
 
Käynnissä on poliittista kähmintää. Kriisinhallintaoperaatiot lopetettava (Afganistan), liian 
kallista. Osallistutaan vain YK:n mandaatilla oleviin rauhanturvaamistehtäviin. Rauhantur-
vaaminen ulkoministeriön budjetista,niinkuin se oli vielä reilut 10:n vuotta sitten (Ei rasita 
Pv:n budjettia). Ilmavoimien hankinnat jäihin (nato). Niillä rahoilla varuskunnat säilytetään. 
Nykymenolla alueellinen maanpuolustus romutetaan. 
 
Kylmä tosiasia on se ettei valtiolla yksinkertaisesti ole rahaa - eli säästöt ovat välttämättö-
miä. En missään nimessä hyväksy että säästöjä haetaan perusterveydenhuollosta tai kou-
lutuksesta. On myös syytä muistaa että elämme syvässä rauhantilassa, eikä sota ihan oi-
keasti ole realistista. Reservin osaamista pidetään muutenkin seuraavin tavoin yllä: 1. 
Rauhanturvaamistehtävät: tehokkaamppa kuin kertausharjoitukset 2. Vapaaehtoista 
maanpuolusta pitää kannustaa: vapaaehtoisuus parantaa motivaatiota ja VEHsta saatu 
hyötyosaaminen on parempi kun KH 3. Suomessa on aidosti hyvä reservi. Suomessa on 
hyvä peruskoulu, mikä tarkoittaa että meillä on reservissä erittäin osaava joukko. Tämä 
osaaminen on hankittu siivilipuolelta esim tietoliikenteen käyttäminen on kaikille nuorille 
luonnollista. Tarkoitan että sodan luonne on muuttunut, nykyään on haastavien taistelulait-
teiden ja ELSO vähintään yhtä tärkeää kuin oikean ampumalinjan määrittäminen maastos-
sa  
 
Varusmieskoulutusta ja sotilaan perustaidot voidaan antaa suurissa valmiusprikaateissa. 
Sodan ajan joukkojen vahvuus perustuu siihen, kuinka monella on sotilaan perustaidot, eli 
varusmieskoulutus suoritettuna. Jos pohditaan, pitääkö 350 000 reserviläistä kertauttaa 
valtion rahoilla esim. 5 vuoden välein, niin ymmärrän säästöt tässä kohdassa ja tilantees-
sa. Tärkeintä on, että puolustusvoimilla on terävä kansainvälisesti sitoutunut, operatiivises-
ti osaava, ja verkottunut henkilökunta sekä tiedustelullisesti ja sotateknisesti huippua oleva 
taistelukärki. Taustalla pitää pystyä rakentamaan vapaaehtoinen koko kansan yhdistävä 
maanpuolustushenki. 
 
Poliitikot tuhoavat Suomen armeijan. 
 
Varuskunnat ovat saaneet elää kuin ruususen unta välittämättä siitä miten maailma elää. 
Tiedän, että varuskunnissa on löysää ja nykyinen varusmiespalvelus on aika heiveröistä. 
Esimerkkinä käyköön Kauhava ja Kontioranta. 
 
Suunnitelmallisuus puuttuu täysin, nyt tehdään hätäisiä ratkaisuja, joiden korjaaminen voi 
olla jopa mahdotonta. 
 
Onhan se erikoinen tilanne, että itärajalla lähin varuskunta löytyy Venäjältä. 
 
Valtio-ja kuntahallinnossa on toimialoja, joita on vaan pidettävä yllä. Sen jälkeen katsotaan 
"viivan" alta onko ulkomaille jaettavaa vai ei. 
 
Maailmassa ei ole yhtään itsenäistä maata jolla ei ole puolustusvoimia. jos ei ole puolus-
tusvoimia niin joku sinut alistaa tai valloittaa, tätä ei meidän "märkäkorvapolitikot" 
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ymmärrä. 
 
Näin tärkeä asia pitää suunnitella koko eduskunnan toimesta, ei ainoastaan hallituksen, 
koska tälläinen suunnittelu vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin. Näin tärkeissä asi-
oissa ei saa toimia hallituskauden mitaisilla toimenpiteillä tai budjetti-itressien mukaan. 
Koko maan puolustuspolitiikka vaatii pitkäjänteistä suunnittelua ja siihen sitouttamista. 
 
Suomen geopoliittisen aseman takia maamme puolustuskyky voi viime kädessä nojata 
ainoastaan omaan, itsenäiseen puolustuksen kaikissa tilanteissa. Mitkään liittoumat eli 
kolmansiin osapuoliin nojaaminen eivät ole luotettavia ratkaisuja - tästä on aivan tarpeeksi 
esimerkkejä viime sotien ajoilta. Mielestäni puolustuskyvyn rapauttaminen esitetyllä tavalla 
on niin vakava asia, että se lähentelee maanpetoksellista toimintaa. 
 
Dragsvikissa hometta ja se olisi pitänyt lopettaa ja pari muuta varuskuntaa säästää. 
 
Ymmärrän että pitää säästää, mutta kohtuus kaikessa! Maanpuolustustahtoni ei silti laske 
supistuksien myötä, vaan pikemminkin päinvastoin. 
 
Ei Suomen geopoliittinen asema ole mihinkään muuttunut. On täysin hölmöläisten hom-
maa tuhota täysin käypää reservin aseistusta kuten käyttämättömiä rynnäkkökivääreitä 
vedoten varastointikuluihin. 
 
Suomalaiset pois Afganistanista ja suomalaisten ei tarvitse olla amereikkalaisten perässä-
hiihtäjiä. RAHAA PALAA VAIN TURHAAN. 
 
Kreikkaan ja Portukaliin on varaa lapioida rahaa, mutta maanpuolustukseen ei meinaa löy-
tyä sitä. 
 
Puolustusvoimien uudistus ei mennyt täysin niin kuin oli ajateltu.Otan esimerkin.Suomi 
neidon vyötärö on ilman puolustusta, mistä miehet/naiset. 
 
Paras keino tehostaa Puolustusvoimien toimintaa olisi irtisanoa vakinaisesta palveluksesta 
1600 yhä palveluksessa olevaa eläkeiän saavuttanutta esiupseeria " joulupukit " (majurei-
ta, everstiluutnanteja, everstejä jne...) Tärkein materiaalihankinta, joka on yhä tekemättä, 
mutta joka pitäisi tehdä nopeasti puolustuskyvyn ylläpitämiseksi: Ostaa 600 Stinger-lähi-
ilmatorjuntaohjusta, ostaa tykistöohjusjärjestelmät raskaisiin raketinheittimiin sekä hankkia 
20 000 kevyttä konekivääriä esimerksi FN minimi alue- ja tuleville aluejoukoille sekä hank-
kia tuhansia TA-2000 tarkka-ammuntakiväärejä sekä runsaasti valonvahvistimia sekä kan-
nettavia viestivälineitä ja muuta kymmenen Leopard 2 A6 taistelupanssarivaunua ampu-
matarvikkeilla varustettuna. 
 
Jalkaväkimiinat! Venäjä, Usa, Kiina eivät poista. Miksi Suomi? 
 
Irti Natosta. On ilmeistä,että ns. säästöillä kasvatetaan Naton kassaa 
 
Minkä poliitikon intressejä ajetaan sillä että puolustusvoimat lopetetaan??? Vasemmiston 
ja Vihreidesn! Uudistus välittömästi seis ja tätä kannattaneet ministerit on potkittava pois 
virastaa! 
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Säästöillä rapautetaan tärkeä instituutio. Uudistus on jossakin mielessä tarpeellinen, toi-
menpiteet ovat kuitenkin väärät. Sodanajan pienennys ei mielestäni haittaa jos aktiivisesti 
toimvaa reserviä koulutetaan tehokkaammin. Mielestäni puolustusvoimien ja valtion pitäisi 
tukea ja "mainostaa" reservitoimintaa enemmän eikä sysätä sitä muutamien aktiivitoimijoi-
den harteille. Varuskuntien lakkauttamisessa olisi kyllä pitänyt vielä miettiä uudestaan 
esim. Pioneerirykmentin kohdalla koska keskisuomessa on vahvat pioneeriperinteet ja 
osaaminen ja mahtavat harjoitusalueet erillaisiin toimintoihin. 
 
vaikea sanoa mutta tekniikkaan kannattanee panostaa 
 
Informaatiota reserviläistoiminnansta pitäisi lisätä niille varusmiespalveluksen suorittaneille 
henkilöille, jotka ovat suorittaneet johtajakoulutuksen. Samoin näistä henkilöistä olisi hyvä 
saada tieto myös ko. henkilöiden kotipaikan reserviläisyhdistyksille. Näin ehkä saataisiin 
lisää "nuorta verta" toimintaan mukaan. Nyt tätä tietoa ei saada, eikä innokkaisiin nuoriin 
saada yhteyttä! 
 
Itärajan varuskunnat olisi pitänyt säilyttää. 
 
Maltti on valttia !! 
 
Länsi-Suomessa oltava ainakin 1 varuskunta,johon tukeua, virka-apu ja mpk-toiminta ei 
muuten toimi. Puolustusvoimien säästöt suuri virhe. 
 
Puolustusvoimien rahankäytössä on monin kohdin järkeistämisen paikka. Pienistä puroista 
syntyy suuri virta. Esim Sotilaan käsikirja, vai mikäsenytoli: Joka vuosi uusi, vaikei sisältö 
muutu! > Vuosiluku pois kannesta, toimii monta vuotta. Ja samankaltaisia asioita, jotka 
nykykäytäntöjä muuttamalla saadaan säästöiksi. 
 
EI AINAKAAN KONTIOLAHDEN VARUSKUNTAA TULISI LAKKAUTTAA. 
 
Ministeri Wallin ei ole toiminut oikein eikä luotettavasti, koska on tehnyt päätöksiä poliittisin 
perustein eikä puolustusnäkökulmasta 
. 
Puolustusvoimauudistus on täysi susi jo ennen täytäntöönpanoa; kunhan ei vain tulisi itku 
pitkästä ilosta... 
 
Esitetyt ratkaisumallit ovat ihan OK, huomioiden sotateknologian kehitys,käytössä olevat 
määrärahat, varusmiesmäärn pieneneminen 
 
Maamiinat kieltävän sopimuksen allekirjoittaminen on maanpetosta vastaava teko. Varus-
kuntien alasajo heikentää turvallisuutta maakunnissa rauhan olosuhteissakin. 
 
 
Politikot arvostakoon isänmaataan heille osoitetun luottauksen arvosta. 
 
Kävin viime keväänä huollon johtajakurssin. Harmittaa, jos ei kuitenkaa ole tulevaisuutta 
reservissä. Vielä olisi virtaa res. keikkaa heittää. 
 
Kyse on suhteellisen pienestä rahasta ! Tässä on taustalla tiettyjen EU-piirien jo pitkään 
jatkunut kansan mielipiteen halveksunta. Tarve viedä maamme mukaan liittoutumiin ja sitä 
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tietä tietysti on taas nostettava puolustusbudjetti NATO tasolle. Mitään eivät broilerit ole 
historiasta oppineet ! Isänmaa on lähes menetty ! Hinta voi olla kova! 
 
Kauhava pitäisi säilyttää Dragsfjord (tjsp) saisi mennä. Maamiinoista luopuminen on käsit-
tämätön erhe. 
 
Hyvä näin 
 
Dragsvik pitää lopettaa kuten puolustusvoimat toimintaa miettiessään oli esittänyt. 
Kauhavan Ilmasotakoulun lopetus uudelleen mietintään ja todelliset säästöt avoimesti 
esiin. Pohjanmaan Sotilassoittokunnan lopettaminen vie mukanaan maanpuolustustahtoa.  
 
Sodan ajan joukkoja karsitaan, toimivaa kalustoa hävitetään "massavanhenemis-" veruk-
keella, miinoista luovutaan. Reserviläisten ampumaharrastusta vaikeutetaan (aselaki ja 
ampumaratojen sulkemiset). Kyllä puolustuskyky romahtaa(tai jää täysin metsästysseuro-
jen varaa).  
 
Jättäkää puolustusvoimat rauhaan. On paljon muuta josta voi säästää. Esim. niinsanottu 
hienostokulttuuri. 
Harkitkaa mitå teette, sillä puolustustahdon voi rytätä vain kerran. 
 
En kannata säästöjä 
 
Kannatan Nato-jäsenyyttä. 
 
Tuo alkoi mennä vituiks jo siinä vaiheessa kun maamiinat kieltävään sopimukseen mentiin 
mukaan. Jos minä saisin päättää, niin varusveijaripalveluksesta tehtäisiin enemmän vali-
koiva malli missä vapaaehtoisuudella pystyy vaikuttamaan enemmän koulutukseen ja pal-
veluspaikkaansa. Koska on maamme köyhä ja siksi jää, niin varusteilla täällä ei pelata, 
vaan ainoa tapa puolustaa tätä plänttiä on motivoitunut ja _hyvin_ koulutettu reservi täy-
dennettynä vähän vihaisemmillä operatiivisilla äijillä. 
 
Kontilahden varuskunta säilytettävä. 
 
Kehittämisen painopisteeksi lähi- ja alueilmatorjunta sekä jalkaväkiorganisaatioiden liikku-
vuus ja omasuoja.  
 
Suurmateriaalihankintojen leikkaus (esim Hornet-hävittäjät) toisi miehistömateriaalihankin-
noille lisää uudistusta, lisäksi reserviläiskoulutukseen. 
 
Säästöt viety liian pitkälle. Väitteet koko maan uskostavasta puolustuksesta ovat viimeis-
tään nyt tyhjiä. Käyttökelpoisen kaluston ja varustuksen romutus ja reservin pienentäminen 
kyseenalaisin perustein viittaavat vahvasti suunnitelmiin ammattiarmeijasta. Reserviläisille 
ei haluta antaa enää edes mahdollisuutta puolustaa maata. Pari kysymystä: Onko kukaan 
tutkinut, miten varuskuntien lakkauttaminen tulee vaikuttamaan vapaaehtoisen toiminnan 
järjestämiseen alueella, josta varuskunta lakkaa. Entä mitä tapahtuu reserviläisten mah-
dollisuuksille harrastaa ammuntaa, jos suljettavien varuskuntien ampumaradat poistuvat 
käytöstä? 
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Hyvä veto, kalusto vanhaa ja toiminta muistuttaa jotain sodanjälkeistä byrokratiaa. Vä-
hemmän väkeä ja kunnon vehkeet ja varusteet ja toiminta ajantasaiseksi. 
 
Täysin käyttökelpoisen materiaalin ja aseiden tuhoaminen on järkyttävää tyhmyyttä, miksi 
esim niitä sataatuhatta rynnäkkökivääriä ei anneta aktiivireserviläisille säilytykseen sen 
sijaan että ne tuhotaan???? Kaikille aseille voi tulla vielä tarvetta, jopa pystykorville. Ky-
seisestä kivääristä saa erittäin pätevän viimeisen puolustuslinjan ta-kiväärin kun nakkaa 
kiikarin päälle. Myös suomi kp ja peltiheikki kelpaa varmasti paikallispuolustustukseen tai 
sitten kun kaikki muu on menetetty. 
 
Puolustusvoimien kehittämistä tulee hoitaa rakentaen, ei repien, tulevaisuuden puolustus-
teknisten oppien mukaisesti. Varuskuntien sijainti ei ole yksistään ratkaiseva tekijä alueel-
lisessa puolstuksessa,  jota ei tule sekoittaa yhteiskunnalliseen aluepolitiikkaan.  
 
Kommentti kyselyyn liittyen: On helppo kysellä mitä määrärahoille pitäisi tehdä. Suuri osa 
vastaa, että pitää nostaa. Tietysti, kun ei tarvitse ottaa kantaa, mistä rahat otetaan. Näin 
laaditulla kyselyllä saadaan aikaan haluttu lopputulos, jolla ei juuri arvoa ole. Kyselyssä ei 
ole mitenkään huomioitu sitä faktaa, että puolustusmäärärahoja pitää karsia samalla taval-
la kuin muuallakin yhteiskunnassa tehdään. 
 
Päin persettä mennään. Hallitus tekee päätöksiä, joilla ei ole mitään todellisuus pohjaa. 
Hävettää olla suomalainen. Hävettää sotaveteraanien puolesta. Hävettää. Poliittinen johto 
romuttaa tieten tahtoen puolustusvalmiutta, jolloin poliitinen johto voi "hyvällä omallatun-
nolla" ajaa suomen natoon. Tiedoksi, että silloin palautuu useampiakin sotilaspasseja 
aluetoimistoihin. 
 
Onhan kait selvää että turhia petipaikkoja ei kannata pitää varuskunnissa, mutta niiden 
sijoitusta tulisi miettiä vielä uudelleen. 
 
Miksi asiassa ei puhuta totta! Kukin osapuoli syyttää toista asioitten painostamisesta tai 
pimittämisestä. Jälkikäteen kun asiaan ei pystytä enää vaikuttamaan, selviää että on sovit-
tu sitä ja tätä. Joku on sanonut tätä ja tuota. Jos Suomi halutaan Natoon tai johonkin muu-
hun suuntaan, niin miksi kukaan ei sano sitä suoraan ja ota VASTUUTA. Itse palautan so-
tilaspassin jos Suomi liittyy NATOon. E. Nordbergin sanoin. 20.000 hengen ramboarmeijal-
la ei organisoida kriisitilanteessa edes valtakunnasta poismuuttoa, saati maan puolustusta. 
 
Henkilöstön toiminnan tehostamista. Tarkka kampaus henkilöstökuluista. Suojatyöpaikat 
pois. Määrärahat ohjattava kohdennettuun koulutukseen, toimintaan ja materiaaleihin. 
 
Pitäisi otta huomioon suomalaisuus hankinnoissa paremmin. 
 
Esitän korvamerkityn SA-veron säätämistä, kuten YLE-verokin. 
 
Karttaa katsomalla näkee miten iso puolustuksellinen aukko jää itärajalle jos PK:n prikaati 
lakkautetaan. Jokainen järkevästi ajatteleva tajuaa miltä suunnalta mahdollinen hyökkäys 
tulee jos on tullakseen.  
 
Suomalaisten hellimä ajatus koko maan puolustamisesta on täysin naurettava. Miten yksi 
Euroopan pienimmistä kansoista voi uskottavasti väittää voivansa puolustaa yhtä pinta-
alaltaan Euroopan suurimmista maista yhdellä Euroopan pienimmistä puolustusmenoista? 
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Parempi olisi julkisestikin tunnustaa, että vain valtakunnan ydinalueet ovat sotatilanteessa 
puolustamisen arvoisia, ja muut alueet ovat vain viivytys- ja/tai sissitoiminta-aluetta. Ny-
kymaailmassa ei enää riitä mies ja rynkky, vaan pitää hankkia myös tekniikkaa. Armeijan 
ei tarvitse olla teknoarmeija, mutta tietty keihäänkärki tulee olla olemassa. Olennaista ei 
enää ole miesluku, vaan se tulivoima mihin armeija pystyy. Varuskuntien sulkemista suu-
rempi uhka on esimerkiksi yhden lennoston lopettaminen, sillä se voi tulevaisuudessa joh-
taa hävittäjien määrän pienentämiseen. Suomenkaan armeija ei kykene toimimaan, jos 
vihollinen hallitsee ilmatilaa. Kertausharjoitusten lopettaminen on huono asia, mutta kun 
harjoitusmäärät ovat muutenkin olleet naurettavan pieniä, niin onko siitä lopulta niin suuri 
haitta? Tosiasia on, että vaikka varusmiesaika on jokseenkin kunnossa, on reserviläisajan 
koulutus retuperällä. Miesaines ei yksijkertaisesti ole riittävän hyvässä kunnossa ja taidolli-
sesti ajantasalla. Tehokkainta olisi rajata pakollista reserviläisaikaa esimerkiksi kymme-
neen vuoteen ja pyrkiä sitouttamaan porukka jokavuotiseen vapaaehtoiseen tai pakolli-
seen kouluttautumiseen, sekä jatkuvaan kunnon ylläpitämiseen. 
 
Reserviläisten vapaehtoisia harjoituksia ja koulutuksia pitäisi kanattaa ja lisätä. Myös yh-
teistyötä reserviläisjärjestöjen kanssa tulisi edistää maanpuolustushengessä. 
 
Mielestäni vapaaehtoisuutta Suomessa on niin paljon, että kannatan kertausharjoitusten 
siirtämistä paikallisyhdistyksille turvallisuutta vaarantamatta. Puolustusvoimilla pitää olla 
valvontavastuu. Seuraan asiaa läheltä, koska poikani on juuri varusmieskoulutuksessa ja 
olen osallistunut vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja kertausharjoituksiin. Varus-
mieskoulutusta pitää tehostaa, lyhentää ja lisätä esim. viikonloppuvapaita, mikä on ylityö-
korvausten takia kallista. Säästömahdollisuuksia on runsaasti kun sitä järkevästi suunnitel-
laan, ollaan uudistushaluisia ja koulutusta tehostetaan. Tosin välineistön pitää olla ajan 
tasalla, jotta uskottavuus säilyy. Suomen on myös osallistuttava kansainväliseen yhteis-
työhön ja kriisihallintaan. 
 
Varuskuntien lakkautksessa tulisi ottaa huomioon Suomen kartta eli varusmies-
ten/reserviläisten matkat, materiaali varastojen kattavuus, koko maan puollustuksen uskot-
tavuus. 
 
Keskustelu varuskuntien lakkauttamisen vaikutuksesta maanpuolustuskykyyn on epärele-
vanttia, koska varuskunnilla sinänsä ei puolusteta maata. Ne ovat ainoastaan koulutusin-
frastruktuuria, joiden tarpeettomiksi jäävistä "vuodepaikoista" ja harjoitusalueista kannattaa 
luopua ikäluokkien pienenemisen myötä. Erityisesti huonokuntoisista varuskunnista kan-
nattaa ja pitää luopua. Joukko-osastojen yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi puol-
tavat myös massatuotannon hyödyt. Poliittinen johto on toiminut uudistuksessa maanpuo-
lustuksen kannalta oikealla tavalla ellei oteta lukuun puolustusministerin valitettavaa poliit-
tista kotiinpäin vetämistä. 
 
Puolustusvoimia tulisi supistamisen sijaan kasvattaa. Kasvattaa puolustusbudjettia.Ei tämä 
nyt varsinaisesti tähän liity mutta olen ollut 12 vuotta reservissä, aliupseeri, kertaakaan ei 
ole kertauskutsua tullut. Eikä muutenkaan kovinkaan monelle tuntemalleni ole kutsuja tul-
lut, koskaan. 
 
Puolustusvoimia on ajettu alas jo vuosikymmeniä, eiköhän ole siis aika katsella muita vaih-
toehtoja, jotaan sveitsin tyylistä että joka torppaan joko annetaan tai edes annetaan mah-
dollisuus hankkia maanpuolustusta tukevia henk. koht. aseita jne. Ylläpitää sitten itsenäi-
sesti ja omaan laskuun vaikka perustaitojaan. 
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Miinojen kielto on täysin hölmö teko! Samoin toiminta-kunnossa olevan kaluston OMA tu-
hoaminen! Miksi? Kuka vastuussa?? Vrt. Talvisota:"Naapurin ups.kysyi: "Miksi te ammuitte 
niin vähän kun osuitte nii tarkasti? Milläs sitä ampuu, jos ei ole kui kokardi ja vyönsolki? 
Ajetaanko Suomea alas? Eikö Eu/Kreikka riitä? Kuka vastaa? Toivon:Pesidentti! Ja vahva! 
Niinistö apuun!!! 
 
Varusmiesikäluokkien pienenemisen myötä varuskuntia on pakkokin supistaa tai lopettaa. 
Henkilökunnan vähennykset tämän myötä on myöskin järkevässä määrin toteutettava. 
Alueellinen ja uskottava puolustuskyky on kuitenkin säilytettävä. 
 
Puolustusministeri Wallin veti varuskuntien lakkauttamisessa törkeästi kotiinpäin. Alueelli-
nen jako tulisi huomioida kriisinaikaisen toiminnan kannalta. Säästöuudistuksessa, Keski-
suomi keskeisenä alueena tulisi nähdä ilmavoimien lisäksi maavoimien sijoituskohteena. 
 
Idiootteja tuolla päättäjissä on. Poliitikoissa erityisesti, mutta saa puolustusvoimatkin katel-
la peiliin... 
 
Jos on vapaaehtoisia harjotuksiin, tulis sitä vapaaehtoisuutta tukea eikä haitata kuten jo-
kunen vuosi on jo tehty esim maakuntajoukkojen osalla, mutta myös muutenkin. Itse mie-
lellään käyn harjoituksissa vaikka ilman mitään päivärahoja jos pääsen mielekästä harjoi-
tusta suorittamaan ja ampumaan harjoituksen vuoksi vaikka vanhenevia panoksia enem-
mänkin! 
 
Varuskuntalakkautus oli surkea poliittinen näytelmä 
 
Joukkojen vahvuutta ja reserviä ei kannata pienentää, sillä kokemukset osoittavat, että 
paikalliset kriisit käydään perinteisillä tavoilla 
 
Suursodassa Suomi on kuitenkin huutolainen, joten pidetään oma tontti hallussa ja puh-
taana. Se edellyttää miehiä, naisia ja perinteistä aseistusta. Ammattiarmeija tuhoaa suo-
malaisten maanpuolustustahdon, siihen ei siis pidä mennä. Yleinen asevelvollisuus on 
ylettävä myös naisiin, kriisiaikana tarvitaan kaikkia. Laatu korvaa määrän vain ihmisainek-
sessa. 
 
Taidetta ja korkeakulttuuria on turha tukea, jos puolustus on sillä tasolla että seuraavaksi 
opetellaan ikonimaalausta ja ripaskaa. 
 
Minkään valtion alueella ei ole sotilaallista tyhjiötä maailmassa. Suomen maanpuolustuk-
sen uskottavuus on kyseenalainen säästöjen jälkeen. Uhkana on sotilaallisen tyhjiön muo-
dostuminen, yleensä joku pyrkii täyttämään tyhjiön. 
 
Kauhava ja Kontionlahti strategisesti tarkeitä paikkoja 
 
Olisi syytä kerrata uhkakuva jota torjumaan varustamme puolustusvoimia (alueellinen kos-
kemattomuus). Suhtaudun kansainväliseen kriisinhallintaan varauksella, etenkin kun polii-
tikoilla ja puolustusvoimien ammattihenkilöstöllä on siinä yhteinen intressi (kansainvälinen 
vaikutusmahdollisuus, käytännön sotatoimet). Kun puolustusvoimien tehtävä on selkeästi 
määritelty, voidaan luottaa puolustusvoimien ammattitaitoon miettiä parhaat ratkaisut. 
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Jonkin verran asiaa seuranneena tuntuisi siltä että puolustusvoimien hallinto on kasvanut 
tarpeettomasti. Toiseksi, tuntuu että toimintojen ulkoistaminen ei ainakaan vähennä kuluja. 
Käyttökelpoista kalustoa romutetaan, mutta maakuntajoukoilla on varsin heikko kalustoti-
lanne esim. panssaroitua kalustoa ei ole ollenkaan. 
 
Itsenäisen maanpuolustuksen säilyttäminen, sopivan reservin ja koulutuksen ilsääminen 
säilyttää riittävän uskottavuuden Suomen puolustamiseen. Silloin ei tarvita NATOa ja tar-
vetta suunnata puolustusmäärärahoja sotilasliiton vaatimuksiin täysin yhteensopivista ase-
järjestelmistä, jotka eivät ole halpoja. Eivätkä ne tehtävät, joihin suomalaisia mahdollisen 
liittymisen jälkeen lähettäisiin. Monen Suomalaisen nuoren henkilön paras koulu on va-
rusmiespalvelu. Maanpuolustuksen ja isänmaallisuuden mielenkiinnon säilyttäjänä so-
danajan sijoitus, kertausharjoitukset ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö. Varuskuntien 
lakkauttamisesta säästöjen toivossa pitäisi ajatella myös kerrannaisvaikutuksia pidemmän 
päälle. Jos säästetään väärästä päästä niin koko säästöjen suma tulee kalliimmaksi pitkäl-
lä aikavälillä. Paras esimerkki Pohjoiskarjalan lakkauttaminen. "Sotilaat siirretään tuonne 
kun paraati ovet on avoinna" Vai miten se meni..... 
 
Onkohan tämä säästöprojekti mietitty ihan loppuun saakka? Voisin olettaa, että kaikki nä-
mä viimeaikojen ulkoistukset eivät ole, pitkällä tähtäimellä, säästöä aikaansaavia. Esi-
merkkinä tästä on muun muassa kopiointipalvelut ja niiden kustannukset. Ylimpien upsee-
rien tulisi mielestäni muistaa, että varusmiehet ja reserviläiset eivät ole olemassa siksi, että 
upseereilla olisi organisaatio, johon työllistyä. Meidän kaikkien tulisi muistaa, että isän-
maan turvallisuus on tärkeintä. 
 
Sotilaat tekee sotilaiden asioita, politiikot politikoivat! Kestävyyttä ja voimia puolustusvoi-
mien henkilökunnalle! 
 
Jostainhan ne säästöt on tehtävä. Jos olisi parempia/ toimivempia toimintamalleja olisivat 
lienee tulleet esille. 
 
Olen jyrkästi vastaan sitä, että suomalaisia nuoria ja kalustoa, molempia parhaasta päästä 
viedään maailmalle kaiken maailman hullujen riitoja ratkomaan. Ensisijaisesti meidän pitää 
huolehtia omasta puolustusvalmiudestamme. Muiden sotaan ei pidä meidän sekaantua. 
Jos nyt olemmekin mukana sellaisessa, niin äkkiä pois. 
 
Virkatehtävieni puolesta minulla on kriisiajan tehtävä. Joskin määrärahojen vähyys näkyy 
myös meidän organisaation ylläpidossa. 
 
Täysin käsittämätöntä poliittista päättömyyttä, jolla vaarannetaan Suomen ja suomalaisten 
turvallisuus ja tulevaisuus! Koko läntinen Suomi on varuskuntavapaata aluetta, ei hyvä! 
 
Paras puolustuksen takeemme on kiväärimies/-nainen. 
 
Tositilanteessa yksikään lentokoneemme ei pääse nousemaan ilmaan, elleivät ne operoi 
jostain ystävällismielisestä maasta (tai liittoumasta). Tämä pätee myös kaikkeen muuhun-
kin kalliiseen erikoiskalustoomme. Tositilanteessa erikoiskoulutettu henkilöstömme ei edes 
pääse asemapaikalleen. Jokainen heistä on merkitty jo ajat sitten. Avainhenkilöt/-perheet 
kaapataan/kiristetään/likvidoidaan. Tämän mahdollistaa vapaamielinen yhteiskuntamme. 
Siksi tarvitaan hyvin koulutettu, erinomaisen ampumataidon omaava reservi, mikä pystyy 
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itsenäiseen (sissi)toimintaan. Paperitiikerit (maakuntajoukot, tai paikallisjoukot?) ovat vain 
"tilastojoukkoja", jotka eivät maatamme pysty puolustamaan. 
 
AAA-luokitus reservin koulutukseen: Aseita, Ammuksia ja Ampumaratoja 
 
Sotilaalliset tyhjiöt on täytettävä: Länsi-Suomi on jäämässä kokonaan ilman varuskuntia ja 
nähtävästi ilman varastojakin. Mistä saamme jakokaluston, koulutustuen ja -tilat. Lähimpiin 
varuskuntiin tulee ajomatkaa 200-300 km.  
 
Suomen Sotilas -lehdessä oli taannoin artikkeli kuinka puolustusvoimien varo- ja säästöjä 
OLISI voinut kohdentaa toisella tavalla uskottavemman puolustuksen saavuttamikseksi. 
Allekirjoitan ko. artikkelin 100%:sti! 
 
Kauhavan Lentosotakoulu säilytettävä. 
 
Lakkautettavien varuskuntien valintaan olisi pitänyt perehtyä paremmin. Alueellista puol-
lustusta ei ole mietitty tarpeeksi. Valtakuntaa ei ole kohdeltu tasapuolisesti vaan ete-
läsuomea ajatellen. 
 
Mielestäni turvallisuudesta ei tulisi säästää millään lailla. Mielestäni myöskään liittoutumi-
nen ei lisää turvallisuutta Suomen asemassa olevaan maahan. 
 
Historia on osoittanut useasti miten sokeasti poliitikot myyvät maansa turvallisuuden val-
heelisin argumentein ja lupauksin. Ainoastaa luja ja uskottava vastavoima voi estää tai 
hidastaa mahdollista maahantunkeutujaa aloittamasta operaatioita maatamme vastaan, 
pelkkä materiaali ei sitä luo, siihen tarvitaan yhtenäinen kansa! Siihen tarvitaan koko kan-
san panos, niin sisäpoliittisesti kuin myös turvallisuuspoliittisesti. Pikemminkin turvallisuu-
teen olisi lisättävä myös kansalaisvelvollisuus/-oikeus -malli ,jossa jokaiselle, aseellisesta 
maanpuolustuksesta kieltäytyvälle voitaisiin asettaa / antaa mahdollisuus asemoitua jo-
honkin muuhun tehtävään mahdollisen kriisin aikana (humanitäärinen malli). Tässä tehtä-
vässä yksilö voi antaa oman panoksensa yhteiskunnalle, tarttumatta silti aseeseen, jos se 
yksilöä ahdistaa. Monet modernit kriisit rauhan aikanakin ovat osoittaneet miten haavoittu-
vainen nyky-yhteiskunta on ja miten vaikea on löytää resursseja kriisin aikana. 
 
Meillä on edullinen ja uskottava malli maanpuolustuksellisesti, sitä ei pidä riisua pehmein 
tai kevyin perustein, poliittisen päätöksen nojalla. 
 
Tätä alasajoa on jatkunut jo liian pitkään. Mihin me näitä säästöjä tarvitsemme? Varautu-
minen tulevaan ei ole militarismia, se on järkeä ja tulevaisuutta. 
 
On selvää, että pienenevät ikäluokat määrää kokonaisuuden vrt. henkilöstö/ prikaatit 
 
Säästövaihtoehdoissa ei ollut mainittu muita toiminnan tehostamisesta saatavia säästöjä, 
kuten ulkoistetun kopiointipalvelun aiheuttamia merkittäviä lisäkustannuksia. 
 
Näissä säästöasioissa olisi pitänyt jv-miinojen kielto perua. 
 
Suomen Sotilas lehdessä on tuotu vaihtoehtoisia säästökohteita hyvin esille, samoin kuin 
eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan toimesta. 
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Taas meni kielipolitiikka maanpuolustuksen edelle, saapa nähdä minkälaiset seuraamuk-
set sillä tulee olemaan poliittisiin valtasuhteisiin. Toivottavasti asia saa ansaitsemansa 
huomion. 
 
Tällaisella menolla ei jää muuta vaihtoehtoa, kun alkaa perustamaan uudelleen suojelus-
kuntia, niiden 100-vuotisperustamisen yhteydessä olisikin hyvä lanseerata Suojeluskunta 
2.0. Geneven sopimus mahdollistaa VSS-organisaatioiden aseistamisen, eikä oikeustie-
teellisen normihierarkian perusteella sitä voida kieltää.Lisäksi vuonna 2014 voimaan tule-
vat poliiisilain muutokset mahdollistavat poliisin antamat voimankäyttöoikeudet vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä tekeville reserviläisille tilanteen niin vaatiessa. Tämä siis kos-
kee myös normaalioloja ja normaaliolojen häiriötilanteita, kun taas nuo VSS-organisaatiot 
koskevat enemmän poikkeusoloja. 
 
Päin persikkapuuta meni hallituksen toimet...taas kerran ! 
 
Osa kertausharjoituksista vapaaehtoisiksi, ei maksettaisi päivä- eikä kulukorvauk-
sia,jokainen voisi mieltää harjoitukset kunto- ja virkistys-tapahtumaksi, joista joutuu sivilis-
sä maksamaan tähtitieteellisiä summia. 
 
Itäisen suomen puolustus on jäämässä todella heikoksi Kontiolahden varuskunnan lakkau-
tuksen johdosta. Mielestäni säästötoimia ja luonnollisesta varusmiesten vähenemisestä 
johtuvaa osaa olisi voinut  toteuttaa supistuksin ja myös kai osin Onttolan rajavartioston ja 
Kontiolahden varuskunnan yhteistyöllä. 
 
 Mielestänni Kontiorannan varuskunta olisi pitänyt säilyttää. 
 
Maamiinat takaisin 
 
Kokoomus ja RKP haikailevat NATO:n jäsenyyttä. Tätä enemmistö kansasta ei halua. 
Puolustusvoimien säästöillä vain yritetään saada kansa NATO:n jäsenyyden kannalle siinä 
vaiheessa kun turvallisuuden tuntu katoaa maan ajauduttua tilaan, jossa Suomea ei voi 
uskottavasti puolustaa. Säästöt ovat ensisijaisesti tapa kiristää vastaanhangoitteleva kan-
sa hyväksymään NATO:n jäsenyys. Mielestäni, Suomi jolla on kyky uskottavaan puolus-
tukseen on turvallisempi maa kuin aseistariisuttu suurvaltojen/NATO:n satelliitti. Ja onko 
maanpuolustus enää yhteinen asia sekä osa demokratiaa jos siitä tulee vain pienen eliitin 
sisäinen asia? Ja kaiken huippu on että säästöjä kohdistetaan kielipoliittisin perustein! Vai 
onko tarkoitus vain puolustaa toisen kieliryhmän kotiseutua? 
 
Poliitiikka, Wallinin ja Kataisen myötä, menettää lisää uskottavuutta sillä maanpuolustuk-
seen liittyvät asiat pitäisi olla nimenomaan parlamentaarisesti hoidettua asiakokonaisuutta. 
 
Kansaivälisestä toiminnasta rahoitus Isänmaamme puolustamiselle! 
 
Poliittisesti erittäin härskisti ja salaillen tehty puolustusvoimien tietoinen rapauttaminen on 
tosiasia. Kaikesta tärkeintä on maanpuolustushengen ylläpitäminen, virka-avun saamisen 
varmistaminen muille viranomaisille ja maajoukkojen resevin pitäminen toimintakykyisinä. 
Typerät ohjushankinnnat, älyttömät sopimusratifioinnit ja natoriiustelu merirosvojahteineen 
tsad-operaatioineen on ollut käsittämätöntä tomintaa poliitikoilta. 
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Jokaisesta isänmaatansa arvostavasta henkilöstä muodostuu yhdessä muiden saman-
henkisten kanssa maanpuolustustahto, jota ei voi korvata kalleillakaan asejärjestelmillä. 
On kauhistuttavaa katsoa mihin nykymenolla joudutaan. Perinne, kokemus ja taidot katoa-
vat nopeasti, takaisin saaminen tarvittaessa kestää pitkään. 
 
Onko olemassa rahasumma jonka ylittyessä on parempi luopua kansallisen itsenäisyyden 
ja valtakunnallisen koskemattomuuden puolustamisesta? 
 
JASMM-hankinnoissa ei ole päätä eikä häntää, koska niitä ei uhkan tullessa idästä keretä 
ikinä käyttämään.Iskander-prikaatit tuhoavat Hornetit jo kentälle ja jos joku tuurilla ilmaan 
pääseekin, niin naapurin IT-ohjukset hoitavat ne ilman, että naapurin tarvitsee edes käyt-
tää omia hävittäjiään. Yleensäkin koko torjuntahävittäjistä tulisi luopua liian kalliina ja pa-
nostaa UAV-kalustoon valvonnassa sekä olaltalaukaistaviin IT-ohjuksiin torjunnassa. 
 
..ttu 
 
Dragsvik? Onko se jotain syötävää? 
 
Säästöt toteutuvat ja vaikuttvat. Mahdollisuuksia on mm. MPK:n ja res.järjestöjen toimin-
nan kautta. Nyt pitää olla itse aktiivinen, eikä jäädä "tuleen makaamaan", niin yksilö kuin 
järjestötasolla. Hupenevat varat on käytettävä koulutukseen ja muuhun maanpuolustusta 
tukevaan toimintaan, ei välttämättä tyhjien kasarmien lämittämiseen. 
 
Valtio haluaa pienentää puolustusvoimia että vois liittyä natoon ja se ei ole oikein, sillä se 
maksaa enemmän. 
 
Dragsvikin varuskunta tulisi lakkauttaa ja siirtää ruotsinkielinen joukkoosasto upinniemeen 
 
Ruotsalaisten suosiminen pitää lopettaa. Tehokkuutta ja järkevyyttä voinee parantaa ilman 
jatkuvaa kitinää lisämäärärahoista. 
 
Puolustusvoimat on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana säästänyt enemmän kuin 
kohtuudella voi odottaa. Säästöt on tehty "käskystä". 
 
Eduskunnan aiempien linjausten mukaisesti puolustusmenoja tulee nostaa. 
 
Puolustusministeri Wallinin toiminta varuskuntien lakkauttamista koskien on kyseenalaista. 
Dragsvik pitäisi sulauttaa Upinnimen varuskuntaan. 
 
Kauhavan Lentosotakoulu säilyttää Länsi-Suomen puolella. 
 
Koko Suomea on puolustettava. Jos puolutus on pelkästään etelä-Suomessa, en usko 
kykenevään joukkojen siirtoon, jos esimerkiksi rintama olisi idässä. Idässä on tärkeintä 
säilyttää varuskunta,jossa meillä on ase ja ampumavarastot sekä turvaaminen viranomais-
tahoja varten,koska Kajaaniin ja Vekaranjärvelle on liian pitkä toimintamatka avun, kriisin, 
jopa sotilaallisen uhan sattuessa. Mahdollisella vihollisella on todennäköisesti ilmaylivoi-
ma,joten nh-90 kuljetuskopterit ei tuo turvaa tähän nopean joukkojen siirtoon. Alueellinen 
maanpuolustus on tärkeintä joka puolella Suomeamme. Meillä idässä on lumi ja pakkaset 
aina kylässä talvella, ja muualla Suomessa omat olosuhteet. Erämaan taidot ovat elineh-
to,hiihtäminen,sissitaito,eläminen lumen ja pakkasen keskellä yleensä,koska me olemme 
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pohjoinen valtio. Tuntuu todella pahalta,kun pohjois- karjalan prikaati on lakkautus uhan 
alla. Se ei ole pelkkä varuskunta,se on maanpuolustus hengen luoja, meille reserviläisille, 
sotilaille, siviileille ja tuleville sotilaille ..LAPSILLEMME..! Prikaatimme luo turvaa ympäris-
töömme,ei Kajaanin tai Vekaran apu tunnu oikealta,kun tietää,että liki 6-10h menisi 
apuun,ehkä enenmmän..Poliitikot ei ole oikea ryhmä vähentämään varuskuntia, he eivät 
ole sotilaita, vaan nämä meidän ammattisotilaat kai tietävät? Puolustusta on katsottava 
sotilaan silmin,ei politiikon,koska politikko näkee rahaa ja sotilas näkee turvan.  
 
Kyllä uudistus on aina hyväksi. Nyt vain tuntuu, että laitetaan ressujen puolella kertaukset 
ja KV-toiminta vastakkain ja osa ressuista luulee ihan tosissaan, et jos esim. Afganistanis-
ta vetäydyttäis häntä koipien välissä pois ennen kuin ollaan luvattu, niin säästetty suma 
tulisi ressuille kertausharjotusten pitoon... 
 
Meillä pitää olla katu-uskottavuutta maan puolustustoiminnassa.Emme voi aina luottaa 
eu:n apuun fyysisesti, mutta moraalisesti ja henkisesti kylläkin. Meitä ollaan tällä menolla 
viemässä Natoon. Tällä hetkellä everstikuntaa on liikaa, esiupseeristoa viroissa. Koulu-
tusksessa kenttäkoulutusvaatimus, sitoutuminen puolustusvoimiin kadettikoulun jälkeen 
olisi hyvä olla vähintään 5 vuotta. Valtio saisi katetta kaaderiupseerien koulutuksesta ta-
kaisinpäin. Kouluttavien aliupseerien määrää tulee lisätä, koulutukseen osallistumattomien 
upseerien määrää tulee vähentää.Jokaiselle varusmiehelle tulee antaa johtajakoulutusta, 
varajohtajakoulutusta 
hieman ikäluokat pienenevät.Tulee siirtyä varsinkin maavoimissa taistelijapareista taisteli-
jatrioon tai -triplaan ja näitä tulee olla ryhmässä 2-3 kpl.Koulutuksessa tulee keskittyä 
myös selviytymistaitoihin yksilön kohdalla tämän jäädessä yksin tai kaksin ilman ryhmän-
johtajaa. Lennostot länsirannikolle, maajoukot valmiusprikaatit pitkin itärajan tuntumaa pois 
ruuhka-Suomesta. Ruotsinkielisille riittää yksi rykmentti joukko-osastoksi. Komentokielenä 
toistaiseksi suomi.Kansainvälisiin tehtäviin ei varustettuja joukkoja, sinne riittää neuvonan-
tajiksi n viisi 5 esiupseeria ja noin viisi alempaa upseeria luutnantista kapteeniin. Kriisinhal-
linnassa voidaan voimavarat käyttää kotimaassa tapahtuvien sisäisten tai ulkoisten konflik-
tien varautumisharjoitteluun. Eräs tunnettu kenraali sanoi kerran että tätä maata ei voi puo-
lustaa kuin sen oma kansa. 
 
Uudistuksen suunta oikea ja kehitystä pitää tapahtua. Vain näin toimien voidaan pitää puo-
lustusvoimat tehokkaana. Reservin alueellista toimintakykyä pitää kuitenkin ylläpitää har-
joittelemalla riittävästi tehtäviin nähden (maakuntajoukot eivät saaneet kertauksia, nekin 
vähennettiin pois), kunnon kalustolla niin, että tositilanteessakin osataan toimia tehokkaas-
ti tehtävän vaatimusten mukaan. Joukkoa voidaan käyttää, huoltaa ja liikuttaa tehokkaasti. 
 
Puolustusvoimille annettu liian vähän aikaa tehdä pitemmälle aikavälille kestävät ratkaisut. 
Politikoilla ollut liian suuri vaikutus. Poikkeusoloissa muillakin, kuin reservissä olevilla on 
halu olla mukana tarvittaessa "kotirintamalla". 
 
Osallistuminen Ottawna miinakieltoon ei ole millaan syyllä perusteltua. Sillä laitetaan rahaa 
hukkaan ja samalla tuhotaan tehokasta ja edullista puolustuskalustoa. Jotenkin nämä mii-
nat tulisi "kätkeä" ennen kuin tuhotaan. 
 
Kauhukuva: Tilanne muistuttaa 1930-luvun Suomea, jolloin maksoimme velkaamme pois 
ja säästimme rajusti sotilasmenoista - se maksettiin VERELLÄ 1939 - 1940.  
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Olisiko esikunnissa ja armeijan byrokratissa karsittavaa; majureita ja everstiluutnantteja on 
paljon toimistoissa. Mutta eihän korppi korpin silmää noki? Luottamus puolustusvoimien 
korkeimpaan johtoon on mennyttä! 
 
Pohjois-Karjalan Prikaati säilytettävä ja ruotsalaiset siirretävä Upinniemeen 
 
Olen varuskuntien vähentämisestä samaa mieltä. Olen ollut 1,5 viikon kertausharjoituksis-
sa Bragsvikin kasarmilla ja pidän sitä järkevänä lopetuskohteena. Vrt. Kontiolahden varus-
kunnan olisin säilyttämässä. 
 
Upinniemi on tuttu ja siellä voisi hoitaa ruotsinkielisten koulutuksen aivan hyvin. Nimimer-
killä, monessa varuskunnassa reserviläisenä vieraillut. 
 
SA-Joukkoja olisi pitänyt vähentää puolet vähemmän! Perustelut: Liian vähän alueellisia 
joukkoja ja reservejä operatiivisille joukoille! Eli maavoimista hävisi liikaa reservejä! Ohjuk-
set ennaltaehkäiseviin iskuihin oli uudistuksen ainut positiivinen asia! 
 
Käsittääkseni uudistus on viety läpi pimennossa puolustuslakivaliokunnalta. Näin ei voi 
toimia! Jos varuskunta pystyy itse osoittamaan laskelmat, joilla siirto ei kannata, tämä pi-
täisi huomioida. 
 
Säilytettävä välisuomen varuskunnista vähintään yksi, mieluiten Pioneerirykmentti. Syitä 
on lukemattomia: aluepoliittiset monin tavoin-varuskunnan toimivuus ja suosio varusmies-
ten keskuudessa, maan parhaat harjoitusalueet ja ampumaradat, motivoitunut ja pätevä 
henkilökunta erikoisosaamisineen mm. virkaaputehtävät, suojelu, raivaus, jne 
 
Uudistuksia nykyiseen toimintamalliin on hyvä tehdä, mutta ei älyttömyyksiin asti menevillä 
säästöillä, ennemmin rahojen ohjaus nykyaikaisen sodankäynnin mukaisiin toimiin, ei niin-
kään miehistön ylenmääräiseen kouluttamiseen. palkka-armeija ei ole huono idea, liian 
kallis vaan. 
 
Ei kielipolitiikkaa - kiitos! 
 
Varuskuntaverkoston edelleen harvetessa Puolustusvoimien näkyvyys heikkenee jokapäi-
väisessä elämässä kaupungeissa ja maaseudulla. Tämä saattaa vaikuttaa negatiivisesti 
kansalaisten maanpuolustustahtoon pidemmällä aikavälillä. Tämän johdosta olisi harkitta-
va Maakuntajoukkojen entistä näkyvämpää roolia kotiseudullaan. Tätä joukkoa voidaan 
hyödyntää monella tavoin, esimerkiksi alentamalla kynnystä käyttää Maakuntakompanioi-
den virka-apusitoumuksen tehnyttä henkilöstöä. Lisäksi Aluetoimistot voisivat miettiä jou-
kon hyödyntämistä uusista näkökulmista, esimerkiksi apuna erilaisissa aluetoimiston tilai-
suuksissa (kutsunnat yms.) jne. 
 
Pohjanmaalta lopetettu kaikki varuskunnat, viimeisenä Kauhava. Seuraava askel pohjan-
maalla ehkä aloittaa Lapuan liike uudestaan ?? ajamaan alueen etuja koska ketkään edus-
tajat eivät kykene? 
 
Säästöt järjettömiä! 
 
Poliitikot ovat täysin epäonnistuneet tehtävissään ja heidät tulisi edes saattaa siitä vastuu-
seen. 
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Arvostusta ja mahdollisuuksia lisää vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön, ikään ja supu-
puoleen katsomatta! Maakuntakomppanioiden koulutukseen ja varustukseen tulisi satsata 
säästöistä huolimatta.  
 
Pitäisi harkita uudestaan koko säästö-ohjelma 
 
Supistuksia tulisi tehdä maltillisemmin. Osa säästöistä siirtyy suoraan yhteiskunnan toisille 
sektoreille kasvavina kustannuksina. 
 
Turha rakennuskanta yms pois käytöstä. Kuitenkin olisi pitänyt ottaa ehdottomasti huomi-
oon puolustusvoimien työllistävä vaikutus pienille paikkakunnille, joista muutenkin työpai-
kat katoavat kasvukeskuksiin. 
 
Olemmeko menossa samaan tilanteeseen kuin aikaisemminkin sodan alkaessa? Emme 
ole valmiita, jos jotain sattuisi. Maassa on aina armeija, toivottavasti se on jatkossakin 
meidän oma. 
 
Miinat takaisin on halpa puolustus jo peloteena. ja varuskuntia oltava tasaisesti koko suo-
men alueella. 
 
Päättäjät koplailee kotiinpäin. Ihmetyttää Lahden varuskunnan lopettaminen; Suuretkin 
yritykset investoivat Lahteen logistiikka-palveluitaan logistisin perustein, mutta Puolustus-
voimat (päättäjät) vievät logistiikan jonnekin muualle.. 
 
On väistämätön tosiasia, että yhteiskunnan käytettävissä olevasta rahasta entistä suurem-
pi osa menee SOTEmenoihin, koska väki vanhenee. On myös syytä ymmärtää, että nuori-
soikäluokat pienenevät, joten väkisinkin sodanajan vahvuus pienenee. Maanpuolustukses-
ta tulisi tehdä kriittinen kokonaisarviointi; kuinka saavutetaan todelliset säästöt niin, ettei 
koko maanpuolustustamme romuteta. Voisihan maanpuolustuksen kilpailuttaa ja teettää 
halvimman tarjouksen tekijällä. Varmaan palveluntarjioajia olisi ainakin idästä innolla tulos-
sa. 
 
Hyväkuntoiset yli 30-vuotiaat pitäisi ehdottomasti pitää kertausharjoitusten kautta valmiu-
dessa. Reserviläisten siviilissä/harrastuksissa hankitut erikoisosaamiset pitaisi hyödyntää 
puolustusvoimien organisaatiossa entistä paremmin. Henki ei saa laskea, vaikka varat vä-
henevät,  
 
Mielestäni nykyinen ministeri tulisi vaihtaa pikaisesti tehtäviensä tasalla olevaan henkilöön 
- tässä haisee Svenska Klubbenin plyyshisohvat nyt vähän liian voimakkaasti. 
 
Tulee kartoittaa koko reservin, ikään katsomatta, harrastukset ja aktiviteetit. Niiden sopi-
vuus kriisitilanteissa maanpuolustuskäyttöön pitää selvittää. ( sukeltajat, suunnistajat, ra-
dioamatöörit, metsästäjät yms.) 
 
Poliitikot lyövät jälleen kerran päänsä karjalan kovaan mäntyyn. Kielipolitiikka pois varus-
kuntien määrää arvioitaessa. Ruotsin kieli ei ole sidottu seiniin eikä kattoon. Kenraaleja 
liikaa puolustusvoimissa. 
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Ollaan pysytty liian vähän faktoissa ja rummutettu tois- ja kolmaisarvoisia seikkoja kuten 
puolustusministerin toiminnassa yms. politikoinnissa sekä pv:n siviiliyhteiskunnan työllistä-
jänä. Ikäluokat pienenevät, vuodepaikkoja on liikaa. Piste. 
 
Puolustusvoimien säästötavoite on mitoitettu ehdottomasti ylisuureksi! Päinvastoin, puo-
lustus- määrärahoja olisi nostettava, säilytettävä vähintäänkin entisen suuruisina, että pys-
tymme itse huolehtimaan maamme turvallisuudesta! 
 
Sehän on taas kohta malli Cajander käytössä, kun hätä tulee ! 
 
Dragsvikistä upiniemeen koulutus. Pohjois-Karjalan prikaatiin koulutus takaisin. Liian pit-
kästi tyhjää Haminasta Kainuun prikaatiin. Kartat esiin! 
 
On käsittämätöntä ettei muita ratkaisumalleja puolustusmenojen leikkaamisen suhteen olla 
haluttu/ei haluta tutkia.Kyse ei ole vain Puolustusvoimia vaan koko kansakuntaa koskeva 
asia, jossa virheet voi olla möhemmin hyvinkin vaikeita korjata. Laajempaa keskustelua 
kaivattaisiin! 
 
Kontiolahdessa olevaa varuskuntaa ei saa missään tapauksessa lakkautaa, sillä se on 
erittäin srategisessa paikassa Suomea! 
 
Maakuntakomppanioiden varustukseen ja koulutukseen pitäisi panostaa erityisesti sääs-
töistä huolimatta. 
 
Kuten on todettu: Jos maassa ei ole omaa armeijaa siellä on jonkun muun maan armeija. 
Toivottavasti niin ei tapahdu. 
 
Säästöt pakollisia. Kohderyhmä on osittain väärä (vrt. Suomen sotilaan artikkeli asiasta 
jokin aika sitten) 
 
Kontioranta pitää säilyttää. 
 
Kertausharjoituksiin kutsuja enemmän aktiivi reserviläisille ja yli 50:lkin. 
 
Nykyinen hallitus on avuton ja tietämätön, todellisesta maanpuolustuksesta ja mahdollises-
ta uhkista.Uhkat tulevat nykyisin nopeasti ja avuttomat päättäjät osaavat olla liian sinisil-
mäisiä mahdollisiin uhkiin. 
 
Kontioranna lopetus oli virhe ja Draksvik olisi pitänyt yhdistää Upiniemeen. Uudistuksen 
valmistelu oli ministeriön puolesta pahasti kähminnältä vaikuttavaa. Usko politiikkoihin las-
ki erittäin suuresti. 
 
Helsingin voisi jättää puolustamatta näiden säästöjen mukaan ja keskittää jäävät rahat 
kehäkolmosen ulkopuolelle....Kreikka saa rahaa mutta suomen itsenäisyys ei ole puupen-
ninkään arvoinen... 
 
Budjettileikkaukset taloustilanteen kohentamiseksi kohdistettiin täysin väärään kohteeseen 
ottaen huomioon esimerkiksi leikkauksista johtuvat lisäkustannukset hankintojen kohdalla, 
alueellisen puolustuskyvyn heikkeneminen jne. Reservin taitoja ei voida enää vahvistaa ja 
kerrata, unohtaen samalla niistä koituva yhteiskunnallinen hyöty, ihmisten verkostoituessa 
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ja oppiessa myös yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä kykyjä ja taitoja. Samaan aiheeseen 
liittyen myös virka-avun anto kyky heikkenee entisestään ja monet kaupungit kuten Keuruu 
hupenevat ja hiipuvat pian pois kokonaisuudessaan, jälleen aiheuttaen lisäkustannuksia. 
Tämän lisäksi henkilökunta, joka on saattanut juuri ostaa asuntoja ja tontteja varuskuntien, 
työpaikkojensa läheltä perustaakseen perheen ja kodin, menettävät suuret määrät rahaa 
tonttien arvon pudotessa ja sijoituksen vaihtumisesta johtuvan muuton pakottaessa. 
 
Syvältä!!!! 
 
Suomen puolustuskyky heikontuu myös jos maan ylivelkaantumisesta ei pidetä huolta. 
 
Uskottavuus pitää säilyttää. Ei enää malli"Cajanderia" 
 
Kontioranta on säilytettävä ja Draksvik liitettävä osittain Kotkaan ja Upinniemeen. En ym-
märrä myöskään Hornetien siirtoa pois Pirkkalasta 
 
Onhan se niin, että historia tahtoo toistaa itseään ja ei kai meidän päättäjät tee sitä samaa 
virhettä kuin ennen talvisotaa...pitää muistaa että, jos haluat rauhaa valmistaudu sotaan. 
 
Dragsvik pitäisi yhdistää jonkun toisen joukko-osaston kanssa ja Pohjois-Karjalan Prikaati 
säilyttää. 
 
Todella ääliömäistä romuttaa Suomen puolustus!!! Kannattaisi varmaan seurata tarkem-
min, mihin tämä maailma on menossa! 
 
Täysin p.......ä ! Ei täällä asuta lintukodossa. 
 
Pohjoiskarjalanprikaati ja Lentosotakoulu tulisi kaikissa tapauksissa säilyttää! Uuden-
maanprikaati Upiniemeen!! 
 
Säästöuutiset yhdistettynä tämän päivän uutiseen siitä, että PV haluaa lisätä upseerien 
määrää vielä nykyisestäkin tasosta ovat vähintäänkin ristiriitaisia. Puolustusvoimat eivät 
voi yksin leikkiä sulle-mulle -leikkejä ja pistää ns. siviilejä pihalle ja samaan aikaan palkata 
lisää kadettiupseereita ikään kuin mikään ei olisi muuttunut. 
 
Niin kauan kun Suomeassa jokapäiväisestä turvallisuudesta vaastaavan poliisin henkilös-
töä leikataan niin PV:n kaaderiupseereille ei tule olla yhtään sen parempaa nakkisuojaa 
vain siksi että ovat käyneet Kadettikoulun. 
 
Jos sodan ajan joukkoja leikataan 30% niin pitäähän sen näkyä myös upseerien määräs-
sä. Jos ei näy niin PV:n johtoa pitää pistää vaihtoon. 
 
Ei voida leikata kuluja palkaamalla lisää kallispalkkaisia upseereita. Matematiikka ei vaan 
toimi niin. 
 
Leikataan kansainvälisistä operaatioista jos rahat eivät muuten riitä. 
 
Uudistus tulisi valmistella parlamentaariselta pohjalta. Lakkautettavien varuskuntien kohta-
lo tulisi tarkastella uudelleen aluepoliittisessa ja geopoliittisessa mielessä. Toimivia yksiköi-
tä ollaan laittamassa perusteetta kiinni. Esimerkiksi Kauhavan lentosotakoulun lakkautta-
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minen pohdituttaa. Siellä annetaan tärkeää koulutusta Hawkin osalta, joka on välivaihe 
Hornetin lentäjäksi.  
 
Eniten huolestuttaa itärajan tyhjentäminen sotilaista. 
 
Suomea puolustetaan viime kädessä sissitoiminnalla eli taistelijan henkilökohtaiseen va-
rustukseen tulisi panostaa enemmän: laadukas rynnäkkökivääri optisella tähtäimellä, mo-
nipuolinen valikoima räjähteitä, kattava suojavarustus, kommunikaatio- ja pimeänäkölaite 
jokaiselle taistelijalle. Kun nämä asiat ovat kunnossa 230.000 miehelle, voidaan miettiä 
seuraavaa askelta. 
 
Ensisijainen leikkauskohde pitäisi olla kansainvälinen kriisinhallintatoiminta. Varuskuntiin ja 
PV:n henkilöstöön kohdistuvia säästöjä voitaisiin pienentää vastaavalla summalla. 
 
Puolustusvoimauudistuksesta tulisi olla päättämässä asiaan perehtyneitä henkilöitä ja 
kuulla laajempaa asiantuntijaverkostoa. 
 
Kai ne tietää mitä tekee. 
 
Tuliko uudistus hieman hätäisesti ja suurella painolla? Olisiko kenties pitänyt vähentää 
esim. varuskunta kerrallaan jonkin ajan kuluessa. Näin olisi voinut suurin osa henkilökun-
nasta poistua eläköitymisen kautta. Myös varusmiesikäluokat pienenevät pikkuhiljaa eikä 
kertarysäyksellä. 
 
Olisiko Suomi menettänyt kansainväliset "kasvonsa", jos kehitysavusta olisi päätetty leika-
ta 200 M€ vuodessa, eli 800 M€ 4 vuoden aikana? En usko! 
 
Uudenmaan prikaati voidaan siirtää Upinniemeen. 
 
Vekarajärvi säilytettävä ja Kauhavan lennostosta puolet Tampereelle ja puolet Rovanie-
melle. Tässä riittävät säästöt. Osa eläköityvistä upseereista varhennetulle eläkkeelle. 
 
Varuskuntaverkon raju harventaminen tekee lähes mahdottomaksi vapaaehtoisen maan-
puolustuskouluksen harjoittamisen pitkien etäisyyksien vuoksi.  
 
Ainoa tapa, jolla tästä tilanteesta päästään "kuiville" on lain avaaminen siltä osin, että vain 
Puolustusvoimilla on oikeus järjestää sotilaskoulutusta ja Suojeluskuntien uudelleenperus-
taminen. Kaiken maanpuolustuksen pohja on sotilaallisesti peruskoulutettu, laaja reservi, 
jossa on tarpeeksi rekrytointipohjaa myös vaativiin sodanajan tehtäviin. 
 
Nyt säästettiin väärässä kohdassa, Pohjois-Eurooppa ei ole mikään "lintukoto". 
 
Jos tätämenoa jatkuu, alkaa taas Suojelukuntien perustaminen! 
 
Huonosti menee jos puolustuksessa säästetään. Armeijalla on paljon muitakin yhteiskun-
nallisia tehtäviä: poliisin avustaminen, etsintätehtävät, luonnonmullistuskriisien jälkihoito-
töissä avustaminen. Näen Suomen kannalta todella huolestuttavana nykyisen säästökuu-
rin. 
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Uudistukset eivät ole lähteneet liikkeelle oikein. Uudistuksia toki tarvitaan ja kunnolla, mut-
ta varuskuntien lakkauttaminen ja reservin vähentäminen ei ole se suunta, joka pitäisi ot-
taa. 
 
Aseellisen maanpuolustusjärjestön elvyttäminen otettava tarkasteluun 
 
Säästöt liian isoja, reservin koulutustaso ja suorituskyky romahtaa. Nyt jo kalliisti koulutetut 
osaavat reserviläiset hylätään( 35v-55v), motivaatio maanpuolustustyöhön todennäköisesti 
laskee. Reserviläisille pitää olla riittävästi vaativia kertausharjoituksia ja haasteellisia teh-
täviä 
 
Venäjä varustaa, suomi säästää, natosta ollaan ulkona...huono yhtälö? 
 
Säästöt tulisi kohdentaa seuraavasti: Toiminta ulkomailla lopetettava. Suomen pidettävä 
huolta omista asioistaan. Naisten vapaaehtoinen palvelus lakkautettava. Ei palvele kenen-
kään etuja, että verovaroja tuhlataan siihen, että muutamat naiset käyvät seikkailemassa 
varuskunnissa. Jos pitää lakkauttaa, niin ilman muuta Drasvik lakkautettava. Kyllä Pohjois-
Karjala on Drasvikiä tärkeämpi.Koulutuseriä voidaan pienentää. Nyt armeijan käyvät mo-
net reppanat, jotka eivät kerta kaikkiaan voi astua reserviin armeijan jälkeen. Parempi kes-
kittyä niihin jotka ovat tosissaan ja kykeneviä myös toimimaan tosipaikan tullen. 
 
Koko Puolustusvoimien uudistushanke on toteutettu liian nopealla aikataululla ja suurena 
salaisuutena. Puolustusvoimien esitys hylättiin ja vaadittiin nopeampi muutos, johon sot-
kettiin vielä politiikka mukaan. Puolustusvoimien toiminta ei siedä näin suuria muutoksia 
kerralla, eikä näillä toimilla saavuteta säästöjä. Puolustusvoimat on säästänyt kustannuk-
sista piittaamatta jo vuosia kaikilla erilaisilla ulkoistamishankkeilla. Onko yhdestäkään ul-
koistamisesta saavutettu mitään säästöjä? Tässä ollaan tällä hetkellä selkeästi ajamassa 
Suomea Natoon, koska määrärahat eivät riitä koko maan puolustamiseen ilman liittolaisia. 
Ja kummallista tässä uudistuksessa on se, että upseerien määrää ollaa selkeästi lisää-
mässä, etenkin suhteellisesti. Upseerit kuitenkin ovat kaikkein suuripalkkaisimpia, joten 
keskiansiot ainakin nousevat. 
 
Puolustusvoimat on suurta kansalaisluottamusta nauttiva organisaatio jolla on vankka 
kansalaisten tuki takanaan kaikissa sosiaaliryhmissä. PV:n merkitys sekä työnantajana, 
oppilaitoksena että kansalaiskasvattajana on suuri. Lisäksi monien aikuisuuden kynnyksel-
lä olevien nuorten sosiaalinen yhteenkuuluvuus kehittyy suoritetun varusmiespalveluksen 
myötä, tätä kautta puolustusvoimilla on myös nuorten syrjäytymistä vähentävä merkitys. 
 
Reserviläiset päättämään asioista!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Suomen puolustus romutetaan ja seurataan Ruotsin mallia 
 
Säästöjä on pakko tehdä. Jäljelle jäävien varojen käyttöön todellista harkintaa. Varojen 
käytössä painopiste reserviin ja vapaaehtoiseen koulutukseen / koulutuksen ylläpitämi-
seen sekä vanhemman reservin uudelleen kouluttamiseen, tämä on paljon kustannuste-
hokkaampaa. Lisää aseistusta reserviin ja omat valmiusjoukot.  
 
Ottamatta kantaa maamme puolustuskyvyn ylläpitoon, haluaisin korostaa armeijan merki-
tystä Suomen kansan nuorten miesten kasvattajana. Monille nuorille armeija tarjoaa en-
simmäisen mahdollisuuden löytää itsestään suomalainen sisu, oppia yhteistyötä, sekä op-
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pia liikkumaan ja toimimaan luonnon keskellä. Nämä mahdollisuudet tulisi tarjota mahdolli-
simman monille, unohtamatta että kertausharjoitus on opintojen äiti. Mielestäni jo aiem-
minkin on kertausharjoituksia ollut liian harvoin, vaikka itse olenkin kuulunut ns. ensimmäi-
seen ryhmään, joka lähtee ensimmäisenä, jos "hässäkkä" sattuu tulemaan. Minua on oi-
keasti mietityttänyt, että riittääkö meillä kykyä toimia itsenäisesti tosipaikan tullen vähäisen 
harjoitusmäärän takia. Jos minun sodanajanyksikkö on osana eniten kertausharjoituksia 
käyneistä osastoista, niin kuinkahan vähällä osaamisella / kertauksilla muut osastot sitten 
ovatkaan... olen kenttätykistöstä, joten siellä osaamisen taso tietysti täytyy ollakin korkeal-
la tasolla, mutta juuri siitä syystä ainakin siinä puolustushaarassa kertausharjoitusten pois 
jääminen aiheuttaa jopa vakavaa vaaraa! enkä tarkoita pelkästään sotatilannetta... 
 
Viittaan vuoteen 1939 
 
On käsittämätöntä, että puolustusvoimien määrärahoja leikataan samaan aikaan kun ra-
haa syydetään EU:n kriisivaltioiden tukemiseen. Tuskin Kreikan maa- tai ilmavoimat meitä 
rientävät auttamaan, jos joudumme kriisiin. Nykyinen meno johtaa kuitenkin väistämättä 
NATO:n jäsenyyteen, joka sekään ei takaa yhtään mitään. Uskon, että kansalaiset ovat 
valmiita jopa ylimääräiseen puolustusvoimaveroon (esim 0,5 % vuositulosta), jotta maam-
me puolustuskyky ja -uskottavuus edes jollain tavalla turvataan. Yhtään olemassaolevista 
varuskunnista ei pitäisi kokonaan lakkauttaa, vaan miettiä tehtävien jakamista ja mahdol-
lista keskittämistä uudelleen. Alueilla kuten esim. Pohjois-Karjala tai Kauhava lakkautukset 
iskevät rajusti koko alueen väestön maanpuolustushenkeä lannistavasti. Jo nyt on nähty, 
kuinka merkityksellistä on, että eri puolella Suomea sijaitsee varuskuntia, vaikka niiden 
merkitys olisi miten vähäinen tahansa kriisitilanteessa. Nykyinen lakkautuslista näyttää 
aivan siltä, kuin Venäjän rajan tuntumaan järjesteltäisiin vain "ampuma-alaa". Kaiken kaik-
kiaan puolustuksemme on kautta aikain nojautunut kansan voimakkaaseen maanpuolus-
tustahtoon ja se näyttää lähes kokonaan unohtuneen nykyiseltä poliittiselta johdolta ja ken-
ties myös osittain sotilaalliselta johdolta, joka tosin ei voi tehdä mitään, jos rahaa ei osoite-
ta todellisiin ja olemassaoleviin tarpeisiin. Suuri ongelma on myös se, että sotiemme aika-
na opitut läksyt on unohdettu ja parasta ja lopuksi ainutta auttajaamme Luojaamme ja Va-
pahtajaamme väheksytään kaikilla tasoilla. Puolustusvoimien hengelliseen työhön kaipaan 
todellista kriisivalmiutta ja -toimintaa ja kantahenkilökunnan moraaliseen asennoitumiseen 
roimaa parannusta. 
 
Ottawan sopimukseen liittyminen oli erittäin huono ratkaisu. Olisi pitänyt ajatella ainoas-
taan oman maan etua eikä kumarella joka suuntaan. 
 
Onko pääesikuntaan ja yleensä puolustuvoimien korkeimpaan hallintoon kohdistunut sääs-
tötavoitteita? Julkisuudessa niitä ei ainakaan ole esitelty. 
 
Luopuminen jalkaväkimiinoista on virhe sekä puolustuksellisesti että taloudellisesti. 
 
Itsellä tulee harrastettua metsästäjäliiton ammuntoja sekä metsästystä niin en ole huolis-
sani omasta "taistelu kunnosta". 
 
Helppoja ratkaisuja ei ole. Puolustusvoimien on mietittävä tehtävänsä ja toimintamallinsa 
kokonaan uudelleen ja sopeutettava henkilöstönsä määrä ja osaaminen sekä reservin roo-
li, määrä ja osaaminen niihin. Rankka pohdinta ja rankat ratkaisut. Vanhasta pitää kyetä 
luopumaan nopeasti ja tehokkaasti, myös materiaalin osalta. 
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olisko voinu tinkiä vaikka Horneteista/asejärjestelmistä, mitäpä niillä tehdään meidän met-
tissä, (säästöt miljoonia) vaikkapa toimivien ja halpojen maamiinojen sijaan???????????? 
 
Hyvä että Dragsvik säästettiin, hyvin toimiva ja kustannustehokas varuskunta. Toivottavas-
ti kriitikot voivat käydä tutustumassa. Harmillista on että Pohjanmaa jää ilman varuskun-
taa... 
 
Kertausharjotusvuorokausia ei tulisi vähentää. Aktiivisin maanpuolustushenkinen joukko 
kootaan ja pidetään yhdessä kertausharjoituksilla. Motivaatio on tärkeintä maanpuolustuk-
sessa. Jos näitä asioita ei pidetä tärkeinä valtakunnallisesti, kuinka niitä voidaan pitää tär-
keinä yksilötasolla. 
 
Reserviläiset ovat suuri joukko sotilaita. Jos heiltä viedään motivaatio ja palkitsemisjäejes-
telmä, onko maanpuolustuksen selkäranka silloin murrettu. Valtion pahin vihollinen näyttää 
tulevan silloin sisältäpäin, säästöjen muodossa. 
 
Ainakaan kertausharjoituksista ei tulisi tinkiä päivääkään pois! 
 
Itse en ole halukkuudestani huolimatta päässyt kertaamaan. Myös ystäväni ovat samaa 
mieltä. 
 
Vähästä vähennetään. Eihän tuossa ole juuri järkeä. Suomessa on jo muutenkin yksi pie-
nimmistä puolustusbudjeteista. 
 
Yltiöpasifismi, -liberalismi ja varsinkin -naiivius ovat saaneet pelottavan voimakkaan yliot-
teen valtakunnan päättäjistä. Sotalaitoksen jatkuva alasajo heikentää kansakuntamme 
kykyä säilyttää itsenäisyytensä tulevaisuudessa, joka muuttuu jatkuvasti epävakaammaksi. 
 
Aivan pelleilyä. Kreikkakin ostaa 200 panssarivaunua jenkeistä ja sitten Suomen pitää su-
pistaa tällä tavoin. Uskottava puolustus on mennyttä! 
 
Suomalaiset eivät usko puolustusvoimien tärkeyteen, koska eivät usko maatamme uhkaa-
van minkään. Myönnän, että kalusto uudistuksista voisi karsia, mutta maanpuolustustah-
dosta ei missään nimessä saa luopua, eikä sitä saa heikentää. Tarvitsemme Suomelle 
reserviläisiä joilla on maanpuolustustahtoa, toimintavalmiutta (kuntoa, taitoa selvitä luon-
nossa ja taistelutilanteissa) ja ampumataitoa. Uskon, että tulevaisuudessa mahdollisia so-
tia käydään muillakin asein kuin kiväärein, mutta kansallamme jokin perussodankäynti 
menetelmä on oltava vahva, jotta voimme vastata jos joskus jokin uhkaa itsenäisyyttäm-
me. Tahtoisin vaalia, säilyttää ja arvostaa itsenäisyyttämme. 
 
Ketuttaa koko maanpuolustuksen halveksiminen siihen malliin ettei tahdo jaksaa enää 
edes kritisoida. Hävitetään järkyttäviä määriä täysin kelvollista puolustusmateriaalia "mas-
savanhenemisen" vuoksi (esim. rynnäkkökiväärit voisi jakaa reserviäisjärjestöille), ajetaan 
pientä palkka-armeijaa, jolla voidaan sen aikaa puolustaa PK-seutua että päättäjät pääse-
vät turvaan, kohdellaan rehtejä reserviläisiä kuin rikollisia jos sattuu ammunnanharjoittelu 
kiinnostamaan, ... Sekin vähä harjoittelu on sentään omasta pussista maksettu. Aivan 
käsittämätöntä! 
 
Olisi varmaan löytynyt parempiakin säästökohteita kuin puolustusvoimat. Herranen aika. 
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Kustannusrakenteen nousu ja painopiste varmasti puolustaa uudistusta. Se miten asiaa 
hoidetaan poliittisesti on surkuhupaisaa seurattavaa ja se varsinainen tekijä, joka uskotta-
vuutta puolustuskyvyltä vie. 
 
Kertausharjoittamatton reservi on tykinruokaa eikä pysty tehtäviinsä. 
 
Poliitikot ovat harvinaisen pihalla maanpuolustusasioista 
 
Miksi tuhlataan satoja miljoonia olemassa olevan materiaalin tuhoamiseen ja vastaavasti 
hankitaan kovalla rahalla mukamas korvaavia järjestelmiä? Lisäksi montaa meistä ihmetyt-
tää, kuinka voi olla varaa kasvattaa tai pitää samana everstien ja kenraalien määrää, kun 
samalla kenttäarmeijan vahvuutta pienennetään. Puolustusvoimat hoitaa homman, kuten 
valtionhallinnossa tapana on; läskistynyt yläporras pitää huolen omista eduistaan. 
 
Johdon optiot ja bonukset palautettavä ja siirrettävä maanpuolustuskassaan! 
 
Pitäisi harkita toisin mistä supistetaan 
 
Varuskuntia ei missään tapauksessa saa lakkauttaa!!!!! 
 
Myös paikallisten yhdistykksien tulisi aktivoitua kotutoimintaan ja aktivoida reserviä. Jotain 
saman suuntaista mallia, kuin Ruotsissa tai Sveitsissä 
 
Ruotsinkielisten asema voidaan turvata yhdistämällä ruotinkielinen koulutus osaksi muuta 
varuskuntaa. Tässä taloudellisessa tilanteessa vähemmistön ehdoilla ei voi toimia koko 
PV. 
 
Säästöt nykyisellään romuttavat sekä kansallisen puolustuksen että kansalaisten motivaa-
tion osallistua maanpuolustukseen, sillä eduskunnan päätös kyykyttää puolustusvoimat 
heijastaa sitä ajatusmaailmaa että sitä työtä ei arvosteta eikä haluta tukea. 
 
Rahaa kulutetaan surutta kalliin ja huonosti taistelua kestävän teknisen kaluston hankin-
taan. Huipputeknisillä asejärjestelmillä ei tee mitään, ellei niitä tukemassa ole hyvin koulu-
tettu ja varustettu jalkaväki. 
 
Kaikki taistelevat jalkaväen joukot pitäisi kouluttaa paremmin ja varustaa nykyaikaisilla 
suojavarusteilla, optisilla ja optoelektronisilla tähtäimillä, yönäkölaitteilla ja olalta laukaista-
villa IT-ohjuksilla. Rahat näihin hankintoihin olisi saatu luopumalla muutamista erittäin kal-
liista hankkeista, esim. NH90 ja Hornetien ilmasta-maahan-järjestelmä. Tuntuu, että puo-
lustusministeriö, pääesikunta ja materiaalilaitos elättävät unelmaa pienestä ja teknologi-
sesta siirtomaa-armeijasta. Pitäisi ennemmin keskittyä huolehtimaan kotimaan puolustuk-
sesta laajalla hyvin koulutetulla ja varustetulla reservillä. Rahat kyllä riittäisivät jos ne koh-
dennettaisiin oikein. 
 
Vaikea tapaushan tämä on mutta mielestäni määrärahoja ei saisi alentaa vaan hieman 
lisätä esim. elinkustannusindeksin mukaisesti. 
 
Viimevuodet ovat menneet huonompaan ja huonompaan suuntaan. Suun pitäminen kiinni 
ei riitä. Suomalaisten ja reserviläisten on otettava rohkeasti kantaa asioihin. Tarvitaan 
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hengellistä heräämistä, jotta suomalainen sotilas herää, ottamaan kantaa ja taistelemaan 
uskottavan maanpuolustuksen puolesta. 
 
Koko säästöohjelma on sikamaista politikointia ja vieläpä kielipolitikointia kansan yhtenäi-
sen aktiivin reservin kustannuksella. Kontiomäen ynm. varuskuntien lakkauttamisesta syn-
tyneet alueelliset tyhjiöt tullaan NATO-vouhottajien toimesta jonkin ajan kuluttua täyttä-
mään vääntämällä Suomea väkisin NATO:on kun "alueellisessa puolustuksessa on niin 
ilmeisiä aukkoja". Jos näen tuon päivän niin minun sotilaspassini palaa. 
 
PV:n säästöt ovat suhteellisesti suurempia kuin eräiden muiden hallinnonalojen, mikä ei 
ole hyväksyttävää. 
 
Uudistusta tehdään pakkotilanteessa. Reservin kertausharjoituksista säästäminen on vää-
rää politiikkaa ja onneton jalkaväkimiinakielto lisää puolustuskyvyn rapautumista. Poliitti-
nen Draggvik-ratkaisu koetaan epäoikeudenmukaisena, mikä saattaa vaikuttaa maanpuo-
lustustahtoon kielteisesti. 
 
Sotatarvikevarastojen omistuksen siirtyminen Senaatti-kiinteistöjen omistukseen on tiettä-
västi luonut tarpeen hävittää käyttökelpoista kalustoa. Osa "strategisista" varastoista tulisi 
palauttaa puolustusvoimien omistukseen ja lopettaa järjetön varusteiden romuttaminen. 
 
Pääkonttorissa lienee riittävästi leikattavaa, ettei maakuntiin niitä tarvitse ulottaa. 
 
Eihän tässä ole mitään järkeä! Natoon tässä maatamme pohjustetaan ja naapuri tykkää. 
 
Rajalliset resurssit on käytettävä tehokkaasti. Reservin hyödyntäminen ja mielenkiintoisten 
harjoitusten järjestäminen reserville parantaa puolustuskykyä. Sissitoiminnan ja taktisen 
aseenkäytön koulutusta vapaaehtoisille reserviläisille. Kehittää reserviläisille varuste ja 
liivijärjestelmä, antaa mahdollisuus hankkia armeijan käyttöön kehitettyjä varusteita ja ka-
lustoa. Yksittäisen taistelijan varusteiden kehitys ja ottaa huomioon reservin tarpeet ja 
mahdollisuus hankkia uutta jakokalustoa esim. SRA-toimintaan. Tukea urheiluammuntaa 
esim SRA. 
 
Kontioranta säilytettävä, Dragsvik yhdistettäköön 
 
Miinat takaisin, ei ole hyökkäysase. 
 
Ei kestä julkaista 
 
Sodan ajan vahvuutta ei pidä pienentää ellei tilalle tule toimivaa ratkaisua joka säilyttää 
Suomen puolustuskyvyn, mutta mielestäni Suomen puolustus kykyä pitäisi mielluumin 
nostaa entisestään. Toisena vaihtoehtona on NATO, johon suomen tulisi liittyä ehdotto-
masti. Tärkeintä on että Suomessa säilyy uskottava puolustus. NATOsta Suomi saisi oike-
an ohjenuoran puolustuksen järjestämiseen.  
 
Ehkä hieman kalliimpi vaihtoehto, mutta kaikissa olemassolevissa varuskunnissa pitäisi 
mielestäni olla jatkossakin toimintaa edes vähän suppeammassa muodossa. 
 
Historia toistaa itseään kuin huonoa vitsiä. 
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Tähän astiset säästötoimenpiteet ovat tehdyt vain silmänlumeeksi ja tulleet korvaamatto-
man kalliiksi rahallisessti. NYT ON AIKA satsata puollustukseen, ei välimeren rantamaihin. 
samoin pelleily kriisinhallinnassa ulkomailla on lopetettava ja heti! Nykyinen hallitus voi 
siirtyä Afganistaniin, järkimiehet tilalle ja rajat KIINNI. 
 
Eliitti vie meitä Natoon. Matkalla sinne riisumme itsemme aseista, jotta muutama kansain-
välisillä näyttämöillä paistatteleva poliitikkomme saisi poliittisia irtopisteitä. Kansa maksaa 
lystin, ensin rahalla ja konfliktin sattuessa hengellään. Jalkaväkimiinakielto kumottava! Mi-
kään muu PUOLUSTUSASE ei ole meidän oloissamme niin kustannustehokas ja toimiva! 
 
Syvältä ,ei kannusta reino reserviläistä olemaan mukana 
 
Nykyajan ja tulevaisuuden suurin maanpuolustuksellinen uhka on verkkohyökkäys ja sen 
kautta yleisen infrastruktuurin heikentäminen. Suomen puolustusvoimien mahdollisuudet 
edellä mainitun kaltaisen hyökkäyksen torjumiseen ovat tällä hetkellä koko läntisen euroo-
pan heikointa tasoa. Puolustusvoimien ICT-taidot ovat noin 20 vuotta muuta Eurooppaa 
jäljessä! Suojatyöpaikasta nauttivat ja "Kekkosen aikoja" muistelevat vanhat esikuntaup-
seerit pikaisesti varhaiseläkkeelle ja nuoria, motivoituneita sekä koulutettuja osaajia tilalle. 
Myös puolustusvoimien asenteet tulisi päivittää tälle kuluvalle vuosituhannelle, etenkin esi-
kuntatyöskentelyssä! 
 
Everstejä vähemmän ja kaikille esiupseereille tarpeellinen sijoitus muut reserviin! toimivin 
rakenne on pyramiidi... 
 
Ei saa romuttaa toimivaa materiaalia jolla reservit ovat koulutettu, Ne toimivat kun tarvi-
taan. Ne eivät aiheuta suurta kulua mutta ovat jo hankittuja. Hornetteja ei puolustus tarkoi-
tuksiin tarvita.ilmapuolustukseen riittävästi ohjuksia.. 
 
Edelleen kaivelee maamiinoista luopuminen, mikä typerä ratkaisu! 
 
JOUDUTAAN LIITTYMÄÄN NATOON JOKA LIENEEKIN TÄMÄN OPERAATION PERIM-
MÄINEN TARKOITUS. 
 
Säästöjä voitaisiin tehdä muilla aloilla, ei maanpuolustusta koskevilla. Maanpuolustus on 
oleellinen osa maan tulevaisuutta. 
 
On väärin, ettei puolustusvoimien johto ja eduskunta päätä asiasta mitään vaan ns. väärä 
taho. 
 
Merkit ovat samat kuin ennen talvisotaa. Suomen puolustus karsitaan minimiin.. Nyt vain 
erona, että rajan takana varustaudutaan ja muokataan armeijakuntia uudelleen.. Reservi-
läiset lyödään laimin ja hommataan hienoa tekniikkaa/leikkikaluja,jotka ei sitten "oikeas-
sa"tilanteessa riitä pysäyttämään ylivoimaista vihollista samoin kuin hyvin koulutettu mie-
histö hyödyntäen suomen maaperää/olosuhteita ..NATO ei tällaista epäuskottavaa liitto-
laista ota jäseneksi enää.. 
 
Pohjanmaalta ollaan viemässä viimeisintäkin varuskuntaa, alueelta jossa puolustusvoimi-
en tuki on ollut vankkumatonta. Ehkä se halutaan nujertaa loputkin? Lähin varuskunta ru-
peaa olemaan 300km päässä, joka nopeuttaa entisestään kansalaisten vieraantumista 
puolustusvoimiin. Vapaaehtoisia kuntajoukkoja pitäisi lisätä. 
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Tätä menoa jos mennään niin voidaan kohta unohtaa koko Suomen puolustaminen ja it-
senäisyyskin!! Vanha sanontahan on että jos tulee ns.sotilaallinen tyhjiö niin jossain vai-
heessa sen täyttää joku? 
 
Osa varuskuntien lakkauttamisista oli OK (kuten Niinisalo ja Kontioranta), mutta ilmavoimi-
en toiminnan uudelleenorganisointia huonommaksi en ymmärrä sillä se on nykyään tärkein 
aselajimme, jos on vähänkään seurannut maailmalla käytäviä viimeaikaisia konflikteja. 
 
Venäjä vahvistaa sotavoimiaan ja Suomi supistaa, tietäähän sen, mitä siitä seuraa. 
 
Halukkuuttani puolustaa maatani vähentää se, että poliittinen johtomme vaikeuttaa mah-
dollisuuksiani harjoittaa maanpuolustuskykyäni. Alati tiukkeneva aselaki, ratamääräykset, 
sekä tietysti puolustusvoimien, MPK:n ja reserviläisyhdistysten pienenevät rahoitukset vä-
hentävät mahdollisuuksia kouluttautua. Toisinaan huomaan ajattelevani, ettei johtomme 
ehkä ole kiinnostunut pitämään maatamme itsenäisenä. Eihän Suomi ole enää perustusla-
kiuudistuksen jälkeen edes ”itsenäinen, sureveeni valtio." 
 
Vaikka elämme vuotta 2012 on valitettavasti maiden vieläkin valmistauduttava puolusta-
maan itsenäisyyttään voimakeinoin. Suomella tämä tarve vielä korostuu sijaintimme vuok-
si. 
 
Keuruun Pioneerirykmentin ja Pohjoiskarjalan Prikaatin lakkauttamiset heikentävät oleelli-
sesti puolustuskykyä sekä alueiden elinvoimaa. Muutaman kymmenen erittäin kalliin oh-
juksen hankinta samaan aikaan tuntuu käsittämättömältä. Historia opettaa, että rau-
hanajan säästöillä voidaan aiheuttaa merkittävää puolustuskyvyn heikkenemistä etenkin 
jos maailman poliittinen tilanne äkisti muuttuu. Naapurimaamme tulevan kehityksen suun-
nasta ei ole mitään takeita. Jo tästa syystä on maanpuolustuskyky säilytettävä kaikissa 
oloissa. 
 
Avoimien ovien päivät. 
 
Tuntuu oudolta, että suomi syytää rahaa avoimella kädellä ulkomaille joka pyynnön peräs-
sä kasvattaen valtion velkaa. Tämän jälkeen leikataan kotimaan toiminnoista vedoten val-
tion velan kasvuun. Puolustusvoimauudistus ja kuntauudistus on taidettu tehdä samalla 
kaavalla, niiden mielipidettä ei kuunnella, jotka asiasta jotakin tietävät vaan tehdään teke-
misen ilosta, järjestä viis. 
 
Puolustusvoimat ovat monella paikkakunnalla merkittäviä työllistäjiä oman henkilökuntan-
sa kautta kuin välillisestikin.Säästötoimenpiteet heikentävät työllisyyttä ja näin verojen-
maksukykyä, koska kaikille irtisanottaville henkilöille ei pystytä järjestämään uutta työpaik-
kaa. Tässä taloudellisessa tilanteessa jokainen olemassaoleva työpaikka ja verosentti tu-
lee tarpeeseen. 
 
Jotain järkeä toihuihin! Rahaa pois ulkomaisesta kriisinhallinnasta ja hoidetaan oman 
maan asiat ensin.  
 
Vaikka nyt on menossa tälläinen länsimainen modernisointi- ja joukkojen vähennys buumi 
sillä verukkeella, ettei enään tarvita suuria armeijoita, koska uhkakuvat ovat muuttuneet. 
Mikä varmasti on totta, mutta niinhän ne muuttuivat samalla tavalla ensimmäisen maail-
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mansodan jälkeenkin. Ja tuohon kuin lisää sen tosiasian että meidän kaksi peräkkäin ole-
vaa naapuriamme (Venäjä & Kiina) vain kasvattavat puolustusmenojaan kovaa tahtia, niin 
ei meillä minun mielestäni ole varaa tuudittautua Ruotsin valtion kaltaiseen ruususen 
uneen tämän asian kanssa. 
 
MUUTOKSET PITÄÄ TEHDÄ RAUHASSA JA HARKITUSTI 
 
Kreikka ostaa aseita tukirahoilla Saksalta. Meillä otetaan lainaa ulkomailta että voimme 
maksaa Kreikan velkaa ja samalla joudutaan laskemaan omien palveluidemme tai turvata-
soa kuten puolustus. Moni näkee vaan puolustusvoimat sotaväkenä ja näin turhana. Harva 
edes tietää miten monipuolisesa toiminnassa puolustusvoimat on mukana. Etenkin kriisin-
hallinnassa olennainen osa. Kadonneet ihmiset ja vaikka suurpalot on myös mukana ja 
monta muuta tärkeätä toimintaa. Mutta jos halutaan mennä jalat edellä puuhun, niin siitä 
vaan. Ehkä olisi oikeasti aika unohtaa Nato ja kartoittaa palkka-armeijan mahdollisuus. 
 
Sotilaskunto ja koulutus tulee säilyttää 
 
Lennostojen uudistukset eivät ole mielekkäitä. Kauhavan ilmasotakoulu on tuottanut maa-
ilman huippupilotteja yli 80 vuoden ajan, en näe kyseisen laitoksen lakkauttamista / siirtä-
mistä mitenkään mieleekkäänä. Satakunnan lennoston tilat ja sijainti ovat täydelliset Hor-
net lentotoimintaan. Lentotoiminnan siirtäminen muihin tukikohtiin on järjenvastaista. 
 
Suomen liittyminen jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen tulee maksamaan kuulemma 
noin 300 miljoonaa euroa!!!HÄ!!! Olisiko tämän asian kanssa pitänyt edetä toisin. Eipä tuo 
itänaapurikaan lähtenyt tuohon mukaan... 
 
Sotilassoittokuntien alasajo on sivistymätöntä. 
 
Luotan Pääesikunnan laskelmiin ja kehityssuunnitelmiin modernisoida puolustusvoimien 
palkatusta henkilöstöstä ja sitoutuneesta reservistä iskukukykyinen joukko taistelukentän 
kuvan ja uuden sodankäynnin tyylin vaatimalla tavalla. Uhkat ja operaatiot muuttuvat, ka-
lusto teknistyy ja toimintakyky edellyttää harjoittelua. Tämä puolestaan edellyttää reser-
visotilaalta sitoutuneisuutta. Joustava käytäntö koulutetun reservin siirtymisestä määrä-
ajaksi ammattisotilaan tehtäviin voisi olla eräs mahdollisuus, kuten mm. sotilaslentäjilläkin. 
Nyky-yhteiskunnassa elämäänkaarelle taitaa sopia useampikin ammatti, joista viimeisestä 
eläköidytään. Siviiliosaaminen voi tukea toimintaa sotilaana ja päinvastoin. Ydinasia reser-
vissä on sotilaaksi sitoutumisen taso, tiukuus ja sotilaan taitojen vapaaehtoinen ylläpito. 
Siihen ei kertausharjoitukset koskaan riitä. 
 
Maanpuolustushenki elää ja voi toistaiseksi hyvin eri maanpuolustusjärjestöissä. Sitä ei 
pitäisi pilata päättömillä ratkaisuilla. Säästötalkoisiin pitää osallistua puolustusvoimat-
kin,mutta joku järki siinäkin pitää olla. 
 
Viime vuosina on tuhottu paljon käyttökelpoista materiaalia. Miksi? 
 
Kertaamaan on päästävä, siellä tahto tarkentuu ja uskottavuus lisääntyy. 
 
Varuskuntien lakkauttamispäätös oli törkeä kotiinpäinveto. Uudeltamaalta olisi voinut lak-
kauttaa ainakin yhden varuskunnan. Nyt kuultujen home ynnä muiden asioiden takia se 
olisi ollut Dragsvik. 
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Kontiolahden ja Kotkan varuskunnat säilytettäävä. 
 
Kohta 9 on tarpeeton ja ehkä huonosti (tarkoitushakuisesti?) muotoiltu. Vaikka mielestäni 
reserviläiseksi olen hyvin perillä maanpuolustusasioista, myönnän, ettei minulla ole kom-
petenssia priorisoida ensisijaisia säästökohteita näin karkealla tasolla. Nämä vaihtoehdot 
ovat osin hyvin riippuvaisia toisistaan, joten yhtä ei voida pitää mahdollisena pääasiallise-
na kohteena ja väittää toisen olevan säilyttämiskelpoinen. Summan kertaluokka on lisäksi 
sellainen, että yhdestä kohdasta säästämällä sitä on vaikea saavuttaa. Säästöt ovat kurja 
ja osin välttämätön juttu. Ylivoimaisesti tärkeintä on jatkossa huolehtia siitä, ettei aina 
säästetä sieltä, missä se onnistutaan helposti tehtävän kohdalle osuessa päätöksen jäl-
keen tekemään. Nyt säästökierroksen jälkeen ollaan puolustusvoimien osalta välttämättö-
män minimin äärirajalla; so. seuraavalla säästökierroksella voi säästää 10 Me tai pyyhkiä 
koko pääluokan punakynällä yli, vaikutus on sama. Siitä olen vakuuttunut, että säästöt on 
kohdistettu niin, että tehtävien hoitaminen sen jälkeen parhaalla saavutettavissa olevalla 
tavalla onnistuu. 
 
Ei missään tapauksessa pidä heikentää maanpuolustusvalmiutta 
 
Pari vuotta sitten Kaskeala oli tyytyväinen kun luvattiin lisä rahaa, kas kumma kun hallitus 
vaihtui iski kova säästökuuri. Minusta meidän on syytä tarkistaa tilannetta säännöllisin vä-
liajoin. Mutta maanosassa mistä on aina löytynyt maanpuolustustahtoa ja ja valmiutta aut-
taa isänmaata on minusta kohdeltu kaltoin. Tarkoitan Pohjanmaa, täällä löytyi vapauden 
puolesta taistelijoita täällä perustettiin itsenäisen Suomen ensimmäisiä Sotakouluja, Suo-
men tykistökin perustettiin täällä ja paljon muutakin mutta 2014 jälkeen ei muuta kun Alue-
toimisto. Voin sanoa että olen huolissani maakunnan maanpuolustus tahdosta.  
 
Säästetään järkevällä tavalla. Ei sieltä täältä hiukan. 
 
Puolustusministerin puheet eivät olleet reiluja. Päätökset ovat oikein hyviä siitä huolimatta. 
 
Ei pysty sanoin kuvaamaan, huh huh! 
 
Suomen puolustusta ajetaan järjestelmällisesti alas, alkaen jalkaväkimiinoista, surullista 
seurata. 
 
Alueellinen puolustus ja varsinkin virka-apu valmiudet tulee säilyttää. Maan puolustus ei 
ole kielipoliittinen, vaan aluepoliittinen asia. Miksi ruotsinkielistä prikaatia ei voitaisi perus-
taa vaikka itärajalle pääkaupungin puolustusta´unohtamatta? 
 
Suuri reservi ei nykyajan sodankäynnissä ole enää oleellinen. Paras ratkaisu maamme 
puolustukselle olisi NATO-jäsenyys, vapaaehtoinen asepalvelus yhdistettynä palkka-
armeijaan. 
 
Viimeaikaisimmat puolustusvoimien uudistusten suurimmat ongelmakohdat ovat mielestä-
ni lakkautuspäätöksensaaneiden varuskuntien valinta, ja motiivi kyseisten varuskuntien 
lakkautukselle. Mielestäni ensisijainen ja selkeästi tärkein peruste tulisi olla maanpuolus-
tuksen suorituskyvyn ylläpito tai mahdollisimman pieni suorituskyvyn heikkeneminen eikä 
esim. kielipoliittinen seikka. Ymmärrän resurssien leikkaukset nykyisessä taloustilantees-
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sa, mutta olen varma että koko puolustusvoimien suorituskyvyn kannalta oltaisiin voitu 
tehdä järkevämpiäkin ratkaisuja annetulla budjetilla. 
 
Itärajan puolustus on turvattava.On muistettava 1930-luvun tilanne ja mihin se johti! 
 
Politiikka ja puolustusvoimat pitäisi erottaa toisistaan - ainakin kielipolitiikan osalta! 
 
Jos/ kun määrärahoja pienennetään niin osa säästyneistä varoista tulee ohjata sotavete-
raanien käyttöön , niin kauan kun heitä vielä elossa on !! 
 
Suomea ei uhkaa lähitulevaisuudessa kukaan. 
 
Entisenä rauhanturvaajana vastustan ehdottomasti rauhanturvaamisen määrärahoihin ka-
joamista. Rauhanturvaamisen rahoitus tulee kuitenkin pääosin ulkoministeriön budjetista, 
eikä puolustusvoimien, joten rauhanturvaamisen syyllistäminen on turhaa. 
 
Minusta on järjetöntä syytää rahaa Kreikan maanpuolustuksen hankintoihin ja heikentää 
omaa puolustusta. 
 
Kauhavan Lentosotakoulu on ehdottomasti säilytettävä. Siirrosta syntyy vain lisäkuluja ei 
säästöjä. 
 
Itseäni ihmetyttää materiaalin suurimittainen tuhoaminen, vaikka se olisi vanhaa, mutta silti 
toimintakuntoista. Esimerkiksi aseita on hävitetty, vaikka ne olisivat toimivia. Ei kai niiden 
varastointi kovin paljoa kuluja aiheutta, jos puhutaan kivääreistä ynnä muusta pienemmäs-
tä arsenaalista. 
 
Tammisaaressa sijaitseva ruotsalainen joukko-osasto tulee lopettaa ja ruotsalaiset alok-
kaat sijoittaa suomalaisiin varuskuntiin. Näin saavat ilmaisen kielikylvyn ja voivat nauttia 
kaksikielisyyden rikkaudesta. Vai sanakirja kourassako näitten kanssa pitäisi sotaan läh-
teä? 
 
Ihmetyttää Lentosotakoulun ja Pohjois-Karjanlan Prikaatin lakkautus ottaen huomioon 
maantieteelliset sijainnit sekä koulutuksen ja osaamisen tason. Uudenmaan Prikaati voi-
daan myös siirtää vaikkapa MeriSK:n yhteyteen.Jos Upinniemen rakennuskanta ei salli 
siirtoa sinne. 
 
Reserviläisten omatoimista ammuntaa, suunnistusta ja johtajakoulutusta lisäämällä. 
Yritetty on äänestää silleen että pv:n menoja ei leikattaisi, mut minkä sille voi ku väärät 
ihmiset pääsee valtaan.. 
 
Ei Natoon. 
 
Suomalaiset joukot kuuluvat Suomeen, eikä esim. amerikkalaisten etujen puolustamiseen 
Lähi-Idässä. 
 
Jos vain tulisi kutsu postista harjoitukseen esim. ampumaharjoitus lähellä minua 1 päivä 
klo.7-19 kokisin sen tarpeelliseksi monella eri tavalla. Tollaisia vaikka pari kappaletta vuo-
si. 
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Sodanajan miesmäärää ollaan vähentämässä huomattavasti ja vastaavasti ei varmaan-
kaan paranneta sotilaiden varustusta, muutoin asian voisi vielä ymmärtää. 
 
Miinojen poisto ja reservin pienentäminen ovat puolustuksellisesta näkökannasta olleet 
järjettömiä uudistuksia. 
 
PV:n oma viestintä asian tiimoilta on mielestäni ollut positiivista ja ratkaisuihin kohdentu-
vaa tappiomielialan sijasta. Hienoa ja esimerkillistä toimintaa poliittisen johdon toilailuista 
huolimatta. 
 
"Suomi on paras meille Suomalaisille." 
 
Pitää saada rahoitusta lisää Puollustusvoimille sekä Poliisivoimille. Lääke veroja korotta-
malla Puolustusvoimien eduksi!,,,jos ei muu auta. 
 
Puolustuvoimien säästöissä ei mielestäni ole kyse rahasta, vaan poliittisesta toiminnasta, 
toisin sanoen Suomen puolustusvoimien reformista. Uudistuksen tarkoituksena on muut-
taa nykyinen reserviläisarmeija palkkaarmeijaksi, joka soveltuu päättäjien mielestä pa-
remmin yleiseen valtiolliseen kehitykseen mm. EU:n jäsenenä, oikeammin Suomen ole-
mista EU:n liittovaltion jäsenenä. Puolustusvoimauudistus on näin motivoitunut poliittisesti, 
eikä taloudellisti. Tämä poliittinen suuntaus mihin säästötkin liittyvät on yleisemminkin tu-
hoisa Suomen valtiolle, mutta näin puolustusvoimienkin kautta se heikentää kansallista 
turvallisuutta  
 
Suomen ei tulisi yrittää väkisin pitää puolustusvoimia yhtä modernina kuin mitä muiden 
EU:n ja NATO:n maiden armeijat ovat. On mielestäni turhaa investoida suuria määriä 
esim. lentokalustoon, koska ilmavoimat ovat kaikkiin naapurimaihin ja muihinkin maihin 
verrattuna erittäin suppeat. Kalustoa voisi saada mm. itänaapurista ja muista ei-NATO -
maista halvemmalla kuin länsimaista. Miksi yrittää väkisin kun kerta varaa ei ole... 
 
MPK perustettu alunperin reserviläisjärjestöjen toimesta, jotta saataisiin koulutuksen piiriin 
myös sijoittamaton reservi. MPK:n nykysuuntaus on, ettei sijoittamatonta reserviä kannata 
kouluttaa. Hieman on ristiriitaista alkuperäiseen lähtökohtaan nähden! 
 
On myös isanmaallista pitää huolta valtiontaloudesta. Vakaalla pohjalla oleva valtio pystyy 
puolustamaan itseään nykyaikaisia, todella vakavia, uhkia vastaan. 
 
Lisätkää hankintoihin Venäjän liput valmiiksi, dragsviikkiin voisi jo nyt vetää sen salkoon. 
 
En ole niinkään huolestunut varuskuntien lakkauttamisesta, vaan sodan ajan joukkojen 
kokoonpanon pienenemisestä. Se rapauttaa koko asevelvollisuuteen perustuvan puolus-
tuksen. Olisi mielenkiintoista tietää missä suhteessa sodan ajan vahvuutta pienennetään. 
Lähteekö vahvuudesta suhteessa enemmän miehistöä kuin aliupseeristoa ja upseereita? 
Tässä uudistuksessa voi käydä siten, että miehistöä vähennetään sodan ajan vahvuudes-
ta suhteessa enemmän kuin johtajia. Kaikille johtajakoulutuksen omaaville henkilöille ei 
riitä tämän jälkeen johdettavaa miehistöä alaisiksi sodan ajan yksiköihin. No saavatpahan 
sitten "äkseerata" keskenään, kun koulutettua kenttäkelpoista miehistöä ei ole tarpeeksi 
kaikille "alikeisareille" ym. johtajille komennettavaksi. 
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Miinakielto on kovin kallista säästämistä... Näin pienellä taloudella ja pitkällä rajaviivalla ei 
ole muuta taloudellista vaihtoehtoa. Kertausharjoituksista säästäminen on myös varsin 
kallista, koska edes reserviläisten rauhanajan osaaminen ei päivity PV:n tietokantoihin 
hyödynnettäväksi. Lisäksi hädän hetkellä tulee olemaan kohtuuttoman suuri ponnistus päi-
vittää aikaa sitten unohtuneita taitoja tai fyysistä kuntoa liian ison passiivisen reservin osal-
ta. 
 
Organisaation ohentaminen pitäisi näkyä myös ylemmissä virkamiesportaissa, eikä aino-
astaan siviileihin kohdistuen! 
 
Puolustusmenojen supistuksen kokonaisvaikutusta ei ole huomioitu riittävästi kansanta-
louden kannalta. Valtion tulisi olla työllistäjänä edelläkävijä taloudellisen taantuman aikana. 
Puolustuskykymme uskottavuus muodostuu aivan muista tekijöistä kuin sodan ajan jouk-
kojen vahvuudesta. Tekniikka jyrää... 
 
Kontioranta olisi säilytettävä johtuen laajasta maakunnasta, jossa perusteltua Pohjois-
Karjalaan varuskunta hyödyntäen paikkallistuntemusta koulutetuille varusmiehille. 
 
En ole enää halukas kehittämään reserviläistaitojani esim. maakuntajoukoissa, sillä en saa 
sieltä sotilasarvoani ja koulutustani vastaavaa koulutusta ja kehitystä. Nykyinen maakunta-
joukkojen toiminta antaa vain mahdollisuuden joillekin upseereille kehittyä tehtävässään. 
Muut joutuvat olemaan ko. joukon rekvisiittana ja kulissina. 
 
Esi-isäämme kääntyisi haudassa, jos näkisi miten tätä maata johdetaan nykypäivää. Miten 
säästetään siitä mistä ne taisteli ja törsätään rahaa siihen mitä pitäisi karsia. Eikö Suomel-
la ole minkäänlaista selkärankaa enää?! 
 
Naurettaavaa, että päätöksistä tehdään poliittisin- jopa kielipoliittisn perustein. Pienet te-
hottomat yksiköt voi lopettaa ja yhdistää suurempiin kokonaisuuksiin. Itä -Suomeen jää 
vääjäämättä tyhjiö jos nyt kerran Kontiolahti lakkautetaan. 
 
Niin ikävältä kuin se tuntuukin, niin vaikeiden päätöksien tekemättä jättäminen ei ole 
maanpuolustuksellisesti uskottavaa toimintaa sekään. Tosiasia on, että 60-luvun (sodanai-
kaisiin kokemuksiin perustuva) sotilasoppi ei ole tätä päivää. Aluepuolustus-ajatus kuoli 
(tai olisi pitänyt kuolla) ensimmäisen Irakin sodan jälkimainingeissa. 
 
Tosiasia on myös, että kansainvälisistä operaatioista kertyvä kokemus on kullanarvoinen 
Puolustusvoimille. 
 
Itse olen aktiivinen MAAKKissa ja viime aikoina PV:n leikkaukset ovat näkyneet lisäänty-
vänä vastuuna ja suurempana roolina meille, mikä taas on minun mielestäni hyvin moti-
voivaa. 
 
Taas säästetään väärissä asioissa. En olisi ikinä uskonut, että näin voi käydä. 
 
Varuskuntien määrällä ei mielestäni ole juurikaan merkitystä. Ja puolustusmenoissa mi-
nusta väärin panostaa kalliisiin asejärjestelmiin (ilmavoimat ja ohjusaseet), kun hyvin kou-
lutettu ja nopeassa valmiudessa olevat kevyet joukko-osastot vastaavat mielestäni pa-
remmin nykyaikaisiin uhkakuviin. 
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Kipeitä ja raskaita päätöksiä joudutaan tekemään, mutta on aivan käsittämätöntä, että yh-
teisiä asioita hoidetaan tällä tavalla salailemalla. Faktat pöytään ja laskelmat auki.... poliiti-
koille yksi sana "AVOIMUUS" 
 
Oma henkilökohtainen mielipiteeni puolustusvoimista on seuraava. 1: Koulutuskeskuksien 
lakkautus on hyväksyttävissä kun ne on tehty oikein perustein. Uutisia katsomalla ja lehtiä 
lukemalla olen tullut siihen tulokseen että kaikkia varuskuntia ei ole kohdeltu oikein/ tasa-
puolisesti. 2: Kun jalkaväkimiinoista, siitä puolustuksen (omasta mielestäni) tärkeimmästä 
tekijästä luovuttiin tehtiin suuri virhe. 3: Jos ja kun sodan ajan joukkojen vahvuutta laske-
taan niin kuin on suunniteltu on oma uskoni ja tahtoni Suomen puolustukseen mennyt. 
Nämä kolme tekijää saavat minut todella vakavasti harkitsemaan reserviläisharrastuksen 
lopettamista ja sotilaspassin "hautaamista" maan poveen. 
 
Eiköhän pv:n asiantuntijat tiedä, miten on parasta menetellä. 
 
Herra varjele Suomen herroja toista kertaa lyömästä päätänsä Karjalan mäntyyn... 
 
Kaikesta huolimatta (pro patria) 
 
Aluepolitiikka ja alueiden elinvoimaisuus olisi myös tärkeä peruste miettiä varuskuntien 
asemaa. ymmärrän Lahden, vaikka se onkin mulle henkilökohtaisesti tärkeä, koska siellä 
uudet työpaikat löytyy. Mutta Pohjois-Karjalan lakkauttaminen olisi ihan käsittämätön veto, 
tämä täytyisi saada pois listalta. En kyllä oikein ymmärrä valtionhallinnon ajatuksia siitä, 
että onko se nyt ilmaista yhteiskunnallekaan siirtää ihmisiä koulutukseen ja työttömiksi ja 
kohtaamaan uusia sosiaalisia riskejä, jotka voivat realisoitua myöhemmin . 
 
ensin kielletiin miinat ja sitten vielä miehistö supistetaan millähän ne viime sodissa viholli-
set on sitten pysäytetty? 
 
Kun raha ja politiikka sekoitetaan, valitettavan usein "järki" häipyy ja tehdään merkillisiä 
päätöksiä. En näe tarpeelliseksi ostaa näitä hornetin uusia ilmasta maa maaleihin ammut-
tavia ohjuksia nää on kalliita ja Suomi on pieni maa tää raha olis voitu käyttää järkeväm-
mälläkin tavalla ...Kaikkia varuskuntia ei tulisi lakkauttaa, jotka ovat listalla Suomen puo-
lustukseen jää aukkoja... 
 
Valtakunta on lähtenyt vaaralliseen suuntaan. 
 
Jos supistetaan nykyisen mallin mukaan, niin pitää liittyä NATOON, muuten ollaan tuu-
liajolla kuin kaarnalaiva merellä. 
 
Puolustusvoimauudistusta pitää jatkaa siten, että valtio takaa puolustusvoimille riittävät 
toimintaresurssit! 
 
Suomen nuorissa on vielä vanhaa hyvää sisua sekä puolustushalukkuutta. Tekivätpä päät-
täjät mitä tekivät, periksi ei anneta. 
 
Reserviläisjärjästöjen pitäisi nyt ottaa enemmän vastuuta reserviläisten maanpuolustus-
suorituskyvyn ylläpitämisestä. Tämä tilanne itse asiassa on suuri mahdollisuus korostaa 
resjärjestöjen yhteiskunnallista merkitystä. Eli lisää yhteiskunnallista näkyvyyttä ja aktiivi-
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suutta koulutusrintamalle: näytetään täysillä, että suomalaiset haluavat puolustaa uskotta-
vasti koko maata - päin vastoin kuin poliittinen johto. 
 
Kukahan kyselisi esim. PV ohjelmistojen lisenssimaksuista ja muista miljoonakoloista? 
Paljonko toimimaton sappi-järjestelmä on maksanut ja tulee vielä maksamaan? Typerillä 
hankintasopimuksilla menetetään pari varuskuntaa vuodessa. Mutta eihän se sopimuksien 
allekirjoittajia kiinnosta, ei ole oma perse tulessa. 
 
Kenraalien palkkoja voisi leikata. Varusmiespalvelus voisi olla tehokkaampaa. Pitkät va-
paat ja viikonloppulomat venyttävät taitojen hankkimista. tehdään lyhyessä ajassa, mutta 
täydellä teholla.  
 
Dracsviikin olis voinu lopettaa, koska Upinniemi on siinä vieressä ja Dracsviikiissä ei ole 
edes syväsatamaa, joten sen tarve on puolutuksen kannalta minimaalinen. 
 
Mielestäni varuskuntien lakkauttaminen on ihan hölmöläisten hommaa. Varuskuntien ku-
lumeno suhteessa niiden tuomaan muuhun verokertymään on puolustusbudjetissa melko 
vähäistä. Esimerkiksi puolustushallinnosta olisi pöhötyksien leikkauksilla saatu sama sääs-
tö, vielä suurempi kun olisi hieman karsittu kalliiden puolustusmateriaalihankintojen mää-
rää. On myös jokseenkin yhdentekevää pohtia onko 230.000 vai 350.000 riittävä sodan 
ajan joukkojen vahvuus. Pienempikin määrä joukkoja riittää - jos JATKUVIEN kertaushar-
joituksen määrä on riittävä (20-30 pv/a koko sodan ajan vahvuudella) ja perusvarustus 
kunnossa. 
 
En voi ymmärtää esim. kontiorannan lakkauttamista strategisesti erittäin tärkeältä paikalta. 
 
Tämä säästöesitys on aivan JÄRJETÖN! Suomen pitää pystyä säästämään jostain muual-
ta, aloitetaan vaikkapa kansanedustajien ja ministeritason ansioita. Vähennetään mie-
luummin jostain ulkomaan toiminnasta ja lisätään puolustusvoimien / reservin toimintaa. 
Nykyinen puolustus- ja reservitaso on saatava säilytettyä. Tämä nykyinen taso ja vaikkapa 
kertausharjoitusten määrä (ei ole juuri lainkaan) on NAURETTAVA!!! Ei missään nimessä 
mitään / yhtään enempää vähennyksiä tai säästöjä tälle sektorille. Ei voi olla edes totta 
että tällaista joku / jotkut edes miettivät ja suunnittelevat. Heillä ei voi olla mitään tajuntaa 
näitten asioitten suhteen.  
 
Myös tästä hallinnonalasta pitää säästää. 
 
Saatanan tunarit! 
 
Perustelut jääneet epäselviksi. Voidaanko koko maata puolustaa yhtä tehokkaasti.Tämä 
pitää sanoa suoraan ja rehellisesti. 
 
Tässä romutetaan miinakiellon kanssa puolustuskyky täysin. 
 
Kyselyssä ei käsitellä eksplisiittisesti vastaajan näkemystä kansainvälisen turvallisuustilan-
teen lyhyen ja keskipitkän aikavälin kehityksestä. Mielestäni se on oleellista otettaessa 
kantaa puolustusmäärärahoihin. Tämän vastaajan mielipiteitä ohjaa konjektuuri siitä, että 
keskipitkällä aikavälillä kohtaamme EU-tasolla jonkin vakavan turvallisuuskriisin, luonnon-
katastrofit poissulkien. Tämän konjektuurin takia katson alasajon olevan huonosti ajoitettu. 
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Jos en näkisi tällaista jatkumoa mahdollisena, suhtautuisin hyvin toisella tapaa määrära-
hakysymykseen. 
 
Vanhemmallakin iällä henkinen maanpuolustus on kaiken a ja o. Nuorison positiivinen suh-
tautuminen on tärkeintä. Tällöin saadaan nopesti koulutettua miehiä tarpeen mukaan 
vaikkka kertaus olisikin rahapulassa jäänyt "retuperälle" 
 
Nykyinen suuntaus vähentää maamme uskottavuutta itsenäisenä valtiona. 
 
Kertaushajoitusmäärän pudottaminen oli se kaikista huonoin vaihtoehto. Reservin osaami-
sen kehittäminen on laiminlyöty jo aiemmin esim 90-luvun lopussa kertausharjoitusmääriä 
pudottamalla. Varsinkin  upseeriston tehtävien nousujohteisesta kehittämisestä puhuttiin 
aikoinaan mutta mitään konkreettisia toimia tämän asian eteen ei ainakaan omasta mieles-
täni ole juurikaan tehty missään vaiheessa. Nyt nämä uuden leikkaukset heikentävät tilan-
netta entisestään. Miten käy reservin suorituskyvyn jos joukkoja johtavien reservin upsee-
rien motivaatio omaa tehtävää kohtaan alkaa laskea rajusti??  
 
Ennen talvisotaa oli vastaava säästövimma ja se maksettiin kalliisti verrellä. Jos puolustus 
olisi tiedetty kovaksi niin olisiko tehnyt míeli valloitta maata viikossa. Ölisi hyvä olla omaa 
rautaa sojottamassa joka suuntaan ja vakuuttamassa ettei ole helppo tänne tulla kutsu-
matta. Vakuutusmaksuja maksetaan toivoen ettei tarvitsi koskaan käydä korvausta ano-
maan. 
 
Nyt istuva hallitus hölmöilee nyt ja säästää aivan väätässä kohteessa. 
EU ja NATO on Suomen tuho. 
 
Kipeää tekee kaikin puolin mutta muutakaan ei varmaankaan voi ?? 
 
Idioottimaista toimintaa -> poliittisen johdon tahto natoon todella suuri. 
 
Vetäkää rauhanturvajoukot pois maailmalta.? 
 
Joensuun varuskunta on keskeisellä paikalla sitä ei missään nimessä saisi lakkauttaa, nyt 
jos varuskunta tyhjennetään jää Joensuun alueelle tyhjiö. Samaten on Tikkakosken laita, 
paras paikka toimia Ilmavoimien koulutuspaikkana, on ilmatilaa ja -lakeutta missä on hyvä 
harjoitella Immelmanneja sekä muita taktisia kuvioita, ennen kaikkea saisivat siellä työs-
kentelevät henkilöt pitää työpaikkansa ja perheet kokonaisina koskien myös Joensuun va-
ruskuntaa. 
 
Itärajan läheisyydessä olevat joukko-osastot säilytettävä jo ihan periaatteellisen uskotta-
vuuden vuoksi. Idästä se todennäköisin uhka kuitenkin kumpuaa, jos kumpuaa.. Taitaa 
olla tie Natoon siloteltu, en ole Naton kannattaja. 
 
Natoon meno näköjään tähtäimessä (ja se vasta maksaa). 
 
Reserviläisten SRA / IPSC ammuntaharrastusta tuettava huomattavasti enemmän, tämä ei 
aiheuta kuluja valtiolle kun ressut ampuvat ja liikkuvat omalla kustannuksella. 
 
Vähentäisivät kansanedustajien palkkoja puolella niin säästettäisiin palkkakustannuksissa 
40 miljoonaa euroa neljään vuoteen ja näin ei tarvitsisi irtisanoa ketään, niin ei työttömyys 
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lisääntyisi, ja kansanedustajille jäisi palkkaa kuukaudessa vielä yli 3000e jolla tulee kyllä 
toimeen, jos osaa käyttää rahan oikein. 
 
Sotilasläänistä aiotaan viimeinenkin varuskunta. Miten ihmeessä siitä saadaan säästöjä 
kun toiminta jatkuu toisella paikkakunnalla samanlaisena. Tarkoittaa Kauhavan siirtoa Jy-
väskylään. Asekouluhan siirrettin Kokkolasta Lahteen, jossa ei ollut vedes tiloja koululle. 
Että se niistä säästöistä. 
 
Kauhava ja Kontioranta pitäisi säilyttää.Tuntuu näin maallikosta ,että kyseiset alueet ovat 
kärsimässä maanpuolustuksellisesti huomattavan heikennyksen.Olemme tottuneet näke-
mään sotilaat toimissa ko. alueilla ja aukko tulee vääjäämättä. 
 
Valitettavaa on puolustusministerin törkeä sooloilu Dragsvik-asiassa, mikäli kaikki ennak-
kotieto pitää paikkansa. Ammattisotilaiden mielipide lytättiin ministerin toimesta kokonai-
suudessaan. Aluepoliittinen tasaarvoisuus meni samalla pipariksi. Kaikki mahdollinen kes-
kitetään pääkaupunkiseudun ympärille. Suomi on muuallakin kuin Uudellamaalla! 
 
Säästöjen kohdenunus ja suunnittelu vaikuttavat varsin epäonnistuneilta. Nyt ei pyritäkään 
toimimaan maanpuolustusta huomioiden vaan on kyseessä lähinnä poliittinen toimi jolla 
tiettyjen tahojen vaateet saadaan täytetyksi. Ottaen huomioon globaalin ja kansallisen ta-
loudellisen tilanteen PV:n tulisi pikemminkin työllistää lisää kansalaisia kuin vähentää työ-
voimaansa. Ulkoistamalla toimintojaan PV menettää kykynsä todelliseen kriisiajan toimin-
taan. Koulutettu työvoima tulee olla PV:n omaa väkeä ja tarvittava kalusto sekä muut fasili-
teetit tulee olla PV:n hallussa. 
 
Olen palvellut 25 vuotta puolustusvoimissa, joista 5 vuotta JP 4/HämJp:ssa ja 17 vuotta 
RannJP:ssa sekä 3 vuotta SluK:lla. Mielestäni UudPr olisi aivan hyvin voitu sijoittaa Upin-
niemeen, sieltähän RannJP siirrettiin aikoinaan Draksvikiin. Pieleen meni myös Kauhavan, 
Keuruun ja Kontiolahden osalta. 
 
Mikäli maanpuolustushenki romahtaa, "kaik on mänt". Mikäli mennään valikoivaan asevel-
vollisuuteen, kukaan suomalainen ei enää ottaudu maanpuolustukseen. Jos ei naapuri tee 
niin en minäkään, näinhän suomalainen ajattelee. Koneet ja vempeleet ovat varsin turhia, 
ellei motivoitunutta porukka ole niitä käyttämässä. Reservin kokoa ei tulisi pienentää eika 
sen harjoitustoimintaa lamauttaa. Päinvastoin kertausharjoitusten määrä tulisi palauttaa 
sille tasolle, kuin se parhaimmillaan on ollut. Edellä todettu edellyttää puolustusbudjetin 
lievää kasvattamista. Kiitos kyselystä! 
 
Puolustusministeri ei saa olla siviili. Ammattisotilas voi tarvita poliittista ohjausta,mutta ei 
sido päätöstä,jotka tehdään valtakunnan turvallisuuteen vedoten.viime kädessä eduskunta 
kuunneltuaan ammattisotilaita tekee päätökset. Kauhava ja Kontioranta ehdottomasti 
säästettävä sijaintinsa ja koulutuksellisista syistä. Kielipolitiikka ei voi olla maanpuolustuk-
sellinen asia. 
 
Julkisuudessa on aivan liikaa kiinnitetty huomiota varuskuntien lakkautukseen ja varsinkin 
Dragsvikiin. Oleellisinta on, että Suomen puolustuskykyä on parannettava ja puolustus-
valmiutta on kohotettava. On panostettava lisää maanpuolustukseen eikä suinkaan alen-
nettava puolustusmäärärahoja. 
 
Pohjois-Karjalan prikaati säilytettävä. 
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Tuhottavaksi harkittuja AK-47 rynnäkkökiväärejä tulisi käyttää hyödyllisesti lahjoittamalla 
ne 
reserviläisyhdistysten ampumatoimintaan joko muutettuna itselataavalle kertatulelle tai 
säätämällä aselakiin tarvittava muutos vapaaehtoisen maanpuolustuksen käyttötarkoituk-
sen osalta. 
 
Laihialaasena sanoosin,notta nuukalaislekioona touhua... 
 
Sodanajan joukkojen pienentäminen on suurin ongelma Puolustusvoima uudistuksessa. 
Käytännössä en usko että 120 000 reserviläisen varustaminen 2020-luvun aluepuolustuk-
sen tasolla maksaisi niin suuria summia että se olisi mahdotonta tehdä, jos vain halua olisi. 
 
Meille yli 30-vuotiaille reserviläisille tulisi luoda oikeasti mahdollisuus edetä reservissä 
esimerkiksi osallistumalla uusien paikallisjoukkojen toimintaan. 
 
Ikävää kielipolitiikkaa. 
 
Säästöesitys tulisi laatia asiantuntijaryhmällä! Ei Hesan herroilla, jotka eivät tiedä maakun-
tien tilanteista mitään!  
 
Jokaisella maalla pitäisi olla ensisijainen tärkeys oman maan puolustuksen ylläpitämisellä 
ja kehittämisellä. Paitsi mikäli yhteiskunta haluaa olla osa toista suurempaa maata, siihen 
väistämättä päädymme näin isiemme perintöä johtaen. 
 
Jo pelkästään yksipuolinen maamiinoista luopuminen osoittaa nykypäättäjien kyvyttömyy-
den tajuta puolustautumisesta hevon vittua. 
 
Jos puolustusvoimat ovat itse laskeneet, millä pärjäämme - ei ainakaan poliitikot saa puut-
tua älyttömillä säästöpäätöksillä. Eikö viime sodat ole opettaneet mitään? 
 
Se että jokaisen ministerin kotivaruskuntia suosittiin johti varuskunnan jäämiseen Draksvi-
kiin, joka johti ilmavoimien jäämiseen Kuopioon. Tulos : Maavoimat takalinjassa, Ilmavoi-
mat etulinjassa. Ei toimi. 
 
Mielestäni varuskuntien laukkauttaminen on väärä tapa säästää, varsinkin täällä itäisessä 
Suomessa. Poliittinen hallinto voisi säästää jostain muualta, mistä on varaa säästää. Eh-
dottomasti viimeiset säästökohteet ovat puolustusvoimat ja poliisi. 
 
Jos itsenäisyys menetetään, niin silloin menetetään KAIKKI. Silloin eivät merkitse mitään 
ne asiat joista niin paljon meuhkataan. Liityttävä natoon niin pian kuin vielä on aikaa. Muu-
ten olemme jälleen kerran yksin kuin orpo piru. 
 
Maanpuolustusasioissa päätökset tulee tehdä sotilaallisin, EI POLIITTISIN perustein! 
 
Uudistus on tarpeellinen 
 
Ei kannata olla huolissaan joukkojen pienenemisestä, meidän tulee huolehtia hyvästä va-
rustuksesta 
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Järjetöntä pelleilyä, nyt pitäisi alkaa priorisoida näitä hommia. Pitäisi muistaa, että joka 
maassa on armeija, jos ei omaa niin sitten joku muu.. Arvakkaas mitä Kauhavan lakkaut-
taminen vaikuttaa ep:n maanpuolustustahtoon.. 
 
Pitäisi mieluimmin säästää ohjusten ostosta ja tukea niillä rahoilla tykistön tulivoimaa ,sekä 
jälkaväkeä.  
 
Tämä tuntuu olevan nyt kuumaperuna suomalaisten suussa, mutta olisi hyvä miettiä ja 
kertoa tarkkaan miten asiat tehdään, ei jäisi arvailuiden ja keltaisen lehdistön varaan tie-
dottaminen. Poliittisia koplauksia, ei ole koskaan voitu, eikä voida välttää, joten ne täytyy 
jotenkin siis sulattaa. Mielestäni: 1. aktiivista reserviä voidaan pienentää, kalustoa vähen-
tämättä, kaluston huolto voidaan myös tässä tapauksessa vähentää minimiin, koska tämä 
ns. ei aktiivinen reservi voisi hoitaa kalustonsa ns. tositilanteessa, täytyis vain aktiivisesti 
seurata reservin "kehitystä" ja oikean alan ihmiset järjestää oikeisiin tehtäviin. 2. Varuskun-
tia voidaan lakkauttaa aivan hyvin, se on tosin työpoliittinen päätös, mutta reservihän on 
kuitenkin ympärisuomea, eikä varuskunnat voi toimia kuin hälytysvasteena. Nykyinen hen-
kilökunta tulisi käydä kokonaisuudessaan läpi ja pyrkiä hoitamaan sen koko normaalin 
poistuman kautta. 3. Kalustohankinnoissa täytyisi toimia EU-linjassa ja tarvittaessa aivan 
omassa, koska epäilen vahvasti NATO-yhteensovittamista, ei NATO:lla ole mitään mielen-
kiintoa Suomea kohtaan tosi tilanteessa, todellisuudessa NATO-takeet voisi jäädä voimak-
kaisiin puhuttelu-tasolle. Tuohon kohtaan 1, haluaisin mainita, sen että ensimmäistä kertaa 
oman reserviläishistoriani aikana minut sijoitettiin sellaiseen tehtävään, missä koin olevani 
hyödyllinen ammattini kautta, no nyt minut on todennäköisesti heivattu pois, tässäkin teh-
tävässä, ajatukseni ovat keittyneet tämän yhden harjoituksen jälkeen ja voisin kertoa miten 
ammattilaisista voisi saada enemmin irti asiaa, nytkin kun harjoituksen johto oli ammat-
tisotilaita, jotka valitettavasti eivät tiedä rakentamisesta käytännössä mitään... tällainen 
voimavara menetetään mm. linnoittamisen "leikkimisen" kautta. 
 
Tärkeä asia uhkaa jäädä poliittisen pullistelun jalkoihin. Persuilta ja kepulta vastuutonta 
toimintaa ottaa tämä asia politikoinnin välineeksi. 
 
Ei se niinkään voi olla että laitetaan paljon rahaa kiinni aseisiin ja henkilöstöön, jos Suo-
melle ei ole kerran todellista sotilaalista uhkaa. Nobel-Ahtisaaren kanssa olen samaa meil-
lä, että meidän pitäisi liittoutua. Silloin meillä olisi ainakin uskottava puolustus myös ulko-
puolisten silmissä. 
 
Minulla on sopimus maakuntajoukkojen kanssa vuoteen 2014. Olen harkinnut monta ker-
taa sopimuksen purkamista monista eri syistä. Nyt tarkkailen tilannetta hyvin tarkkaan mitä 
tapahtuu. Mikäli Puolustusvoimilla ei ole antaa tarpeeksi tukea maakuntajoukkojen koulu-
tukseen niin siinä olevien henkilöiden innokkuus laskee huomattavasti. Tämä laskee kou-
lutettavien mielenkiintoa kun maakuntajoukot pääsevät harjoittelemaan kuin ainoastaan 
rynnäkkökivääriammuntaa eikä mitään muuta. Puolustusvoimilla ja valtiolla ei ole antaa 
rahaa laajaan ja monipuoliseen maakuntajoukkojen kouluttamiseen niin se vähentää mie-
lenkiintoa ja innokkuutta. Ihmisillä on muutakin tekemistä kuin käydä kerran tai pari am-
pumassa samoja teemoja joka ainut kerta. 
 
Ajatellen veteraanien perintöä tämä suuntaus on hieman huolestuttava nyk maailmassa. 
 
Säästäisivät lentokoneissa. ne ovat valtavan kalliita ostaa ja ylläpitää. 
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Joko valtiolla on varaa palovakuutukseen, tai sitten ei ole. Jos palaa, malli Katainen ei ole 
malli Cajanderia parempi. Onneksi Suomesta pääsee helpommin ja nopeammin pois kuin 
ennen vanhaan. Myös pahan päivän sattuessa. 
 
Vahva oma armeija on tae siitä, että kukaan muu ei tule kutsumatta "turvaamaan" omia 
intressejään valtiomme alueelle. 
 
Tolkkua pitäisi touhuun saada 
 
Lakkautettavien varuskuntien ja yhdistämisten säästöt pitää tuoda julkiseen tarkasteluun. 
 
Pakkohan siihenkin on mennä, mieli valtion saada menonsa kuriin. 
 
Lisää resursseja ja koulutetaan enemmän ammattisotilaita, joita voidaan käyttää rauhan 
aikana kansainvälisissä rauhanturva- ja kriisitehtävissä.  
 
Kansalaistemme puolustustahto on korkealla rintamaveterraanien tekojen ja historian 
opettamana. 
 
Puolutustahto ja valmius rapautetaan, jos aletaan laatia Niukkasbudjeja, kuten tehtiin en-
nen talvisotaa. Eläköitymisen myötä, kriisinhallinnasta osittain, ehkä varumiespalveluajasta 
jonkun verran, tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen. 
 
Vapaaehtoisen reserviläistoiminnan ja maanpuolustuskoulutuksen kustannus-hyötysuhde 
on useimmissa tapauksissa PV:n toimintaa tehokkaampi. Vapaaehtoista maanpuolustus-
työtä ja reservin toimintakykyä on parannettava muuttamalla epäonnistunut aselaki ja ke-
hittämällä erityisesti Etelä-Suomen ampumaratoja. 
 
Maakuntajoukkojen kouluttajien (vapaaehtoisten) käyttäminen alueensa varusmieskoulut-
tajina. Esim kantahenklökunnan lomien ajaksi. 
 
Eikö mitään opittu talvisodasta? Oikeastaan tämä piltti-ruokinnassa oleva päättäjäsukupol-
vi on jo liian kaukana siitä ajasta. Paras tapa välttyä sodalta, on varautua siihen.(Sanoi 
A.E.) 
 
Realismia on, että ikäluokat pienenee ja tämä tietenkin vaikuttaa kokonaisuuteen. 
 
Pohjois-Karjalan Prikaati tulisi säilyttää. Ilmavoimien lentotunteihin ei supistuksia. 
 
Tehokkaampaa koulutusta ammattisotilaiden toimesta, jolloin saadaan varusmiesaika ly-
hyemmäksi (enemmän kuin 15vrk v. 2015). Esikoiseni tällä hetkellä juuri Upinniemessä. 
Sielläkin tuntuu olevan rakennukset homeessa ja pojat sairastutetaan tahallaan valtion 
toimesta. Lisäksi alokasajalle pätevimmät kouluttajat. Tyhjänodottelua ja ajantappamista 
liikaa. 
 
Älä luota vieraan apuun. Sotilaallinen tyhjiö täyttyy aina. ( jos ei omista joukoista, niin sitten 
vieraiden ) Si vis pacem, para bellum. 
 
Jos/kun varuskuntia lakkautetaan niin niiden käytössä olleiden harjoitusaluei-
den/ampumaratojen säilyminen edelleen Puolustusvoimien hallinnassa on ensisijaisen 
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tärkeää, jotta reservin harjoitusmahdollisuudet säilyisivät mm. Aluetoimistojen ja MPK:n 
avustuksella. 
 
Ruotsinkielinen varuskunta sijoitettava muihin varuskuntiin. Varottava ostamasta sellaista 
elktroniikkaa mikä ei kestä sotatoimia. Säästöt kohdennettava rajojen ulkopuolelle osoite-
tuista toimista. 
 
Mielestäni nyt tapetilla olevat varuskuntien lakkautukset ovat harkitsemattomia ja pienen 
sisäpiirin sopimia. Jos asiaan ei olisi puututtu siten niin kuin nyt on tehty olisi tulevaisuu-
dessa saatu samalla sisäpiirillä tehdä myös muita jopa merkittävämpiäkin päätöksiä. 
 
Kriisinhallintatehtävät kuten Afganistan, Afrikka jne tarkemmalla seulalla, ei joka paikkaan, 
se ei ole itseisarvo. Kehitysapurahoja voisi siirtää puolustusvoimille. 
 
Alueellinen maanpuolustus on nostettava takaisin arvoonsa. 
 
Ettei kävisi niin, kuin viimeksi, että housut kintuissa yllätettäis 
 
Reservin harjoittelemattomuus on paha asia. 
 
Hämmästyttää pari ilmavoimien kohdalle osunutta Kauhava, jolla on ilmatilaa käytössä 
enemmän kuin usealla euroopan valtiolla, piti saada ulkomaista koulutusta, nyt tungetaan 
Tikkakoskelle kilpailemaan Finnairin kanssa ilmatilasta, Halli, jossa on maamme paras 
lentotekninen koulutus yhteistyössä lentokonetehtaan ja Koelentolaivueen kanssa. Varus-
miet saavat Hornet koulutuksen, nyt huutolaispojiksi Tikkakoskelle johonkin nurkkaan. Kyl-
lä Keski-Suomen poliitikot saivat ns. täyden käden. Onneksi emme ole kuin Etelä-
eurooppalaiset heti aseiden kanssa paukuttelemassa. 
 
Kyllä jollakin taholla on taito käyttää selkärangatonta virkamieseliittiä hyväkseen ajaessaan 
suomea alusmaakseen 
 
Lisää varoja reservin ylläpitämiseen ja esim. kodinturvajoukoille. 
 
Palautan kaikki kertauskutsut "en osallistu" merkillä takaisin. Jos kerran säästetään,niin 
perustan oman suojeluskunnan. "Sepänkylän suojeluskunta" 
 
Mikä on sodanuhka tänäpäivänä ja pienentyvät ikäpolvet eli varuskuntia voi vähentää, 
mutta ei kainuusta. Vaikuttaa reservin toimintaan liikaa kainuussa 
 
Näissä asioissa pyydän ystävällisesti kysymään Komentaja kenraali Ari Puheloisen mieli-
pidettä ja arvostamani asiantuntija ex.puolustusministeri Seppo Kääriäinen (res.majuri). 
Nämä miehet tietävät parhaiten miten Suomea puolustetaan. Määrärahojahan nostettiin 
joku vuosi sitten ja lisättiin vielä 2% inflaatiotarkistus. Tulee harmaita hiuksia päähän. Kii-
tos. 
 
15 vuotta aktiivisena vapaaehtoisena riittäköön. ylikoulutetut ukot jatkakoon kouluttajina. 
 
Varusmies koulutuksessa tulisi huomioida kattavasti koko maa. 
 
Ei rahoja ameriikan aseteollisuudelle. 
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Mahdolliset puollustusvoimien henkilokuntaa koskevat lopputilit vahentavat rahankiertoa 
etenkin pienilla paikkakunnilla ja lisaavat tyottomyyskorvauskuluja. Joten onkohan niista 
saastoista niin paljon hyotya mita luullaan valtion kassan kannalta. 
 
Varuskuntien vähentäminen vähentää rajusti varuskuntien seuduilla kiinnostusta maan-
puolustusasioihin. Vähennys on hetkellisesti toimiva säästöjen suhteen, mutta jatkossa 
haittaa toimintaa. Ja mitä kasarmeille tehdään. Jyrätään varmaan kasaan. Kun vielä sa-
maan aikaan tuli Hornettien ohjushankinta, niin sanoma selvä eli modernia tekniikkaa lisää 
heti. Siihen ruljanssiin lähtiessä kyllä rahat loppuu, tekniikka uusiutuu niin nopeasti. Edes-
sa häämöttää Nato-armeija. 
 
Suomen puolustus on jostain kumman syystä asetettu toissijaiseen asemaan vrt. ulkomail-
le syydetyt rahamäärät. Oman maan puolustaminen on monin verroin tärkeämpää kuin 
kaiken maailman kehitysavut ja Kreikan asehankintojen avustaminen (hehän satsaavat 
asevoimiinsa vaikka pussi on kuralla). Kallis ja hölmö uudistus oli miinahössötyskin. Mikä 
ihmeen Suomen alasajovimma on poliitikoilla päällä. 
 
Hallitus vaarantaa Suomen riippumattomuuden säästöillään tulevassa kriisiytyvässä maa-
ilmantilanteessa. Oli vastuutonta ottaa 2008 turhaa lisävelkaa ja nyt on pakko sitten sääs-
tää liikaa. 
 
Miksi pitää afganistaniin lähettää joukkoja? Varmaan USA:n mielistelyä. Vaikuttaa var-
maan Suomessa nämä sikamaiset optiot. Ja myös miljaartituet eurolle. 
 
Onhan niitä kasarmeja sitten mihin naton joukot voi majoittaa. Ei kylläkään suomesta öljyä 
löydy. 
 
Uskottava ja suorituskykyinen puolustusvoima on itsenäisen Suomen ainoa oikea tapa 
kunnioittaa sitä uhrausta, jonka itsenäisyytemme puolesta taistelleet ovat antaneet. Valitet-
tavasti tilanne vaikuttaa siltä, ettei tämän asian vakavuutta ymmärretä ennen kuin on taas 
liian myöhäistä. Tämän asian puolesta järjissään olevat ovat valmiita maksamaan enem-
män veroja. Kysykää kansalta, eikä niiltä jotka ensitöikseen äänestivät itselleen lisää palk-
kaa. 
 
Kauhavan puolesta miksi kaikki pohjanmaalta pois etelässä on varuskuntia liikaa sieltä 
vois muutaman yhdistää. Kauhavalle pohjalaisilla kohtuullinen matka. 
 
Suomea ajetan natoon. Suomen poliitinen johto on täysin vieraantunut ja korruptoitunut 
EU:n lakeijamainen alamainen. Suomen puolustus ajetaan tahallaan alas, jolloin Suomi 
voidaan viedä NATO:on. 
 
1. kokonaismaanpuolustuksen idea uudestaan käyttöön ja merkitsisi, että reservi olisi uu-
destaan 500 000. Jakautuisi 230 000 operatiivisia joukkoja, 150 000 aluejoukkoja tehtävi-
nään alueellinen puolustus mahanlaskujen torjunta käytännössä. Aseistus konepistoolit ja 
kranatinheittimet. Ikäryhmä voi tässä olla 35v - 60v hieman kunnosta ja sairauksista riip-
puen. Sitten apupalvelujoukot 120 00 miestä vartiointi, huolto, esikunta, ATK taistelujoukko 
ja kaupunkien sotilaspoliisitehtävät. Pääas. paikallaan olevia henkilöitä. Kuitenkin aseistet-
tuja kiväärein. 2. aluejoukkojen koul olisi Sveitsin mallin mukainen Esim kerran vuodessa 
pakollinen 1 vrk viikonloppukoulutus kotikunnassa, jossa MPK valmistaisi simulaatioken-
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tän. Aamulla 3 tuntia teoriaa ja 8 tuntia käytäntöä ja lopuksi 2 tuntia ampumaharjoitus va-
paaehtoisille, jotka jäävät alueelle. Koulutus pakollinen ja vuosittainen ja 50km säteellä 
asuinpaikasta Etelä-Suomessa. Koulutuksessa myös krh, miina , sinko-opetusta. Koulu-
tuksesta maksettaisiin vain linja-autokuljetus alueelle. Ei päivärahoja, ei lääkärintarkastuk-
sia, ei vuorokausien varusteiden vaastaanottamisia ja luovuttamisia. Ei tavanomaista kert 
harj tyhjäkäyntiä ja odotteluja, odotteluja, odotteluja. Heti kiinni tehtävään ja tilannekuvaan 
etukäteen sovittujen roolien ja sijoitusten mukaisesti. Mpk hoitaisi juoksevat asia kuten 
varustusten kuskaamisen ja luovuttamisen pv:lle. Muonitus vain sissiannos jotta jälleen ei 
kuluisi tunteja toistuvien ateriointien ja kahvitusten takia. Mikä tuntuu olevan tavanomaista 
sekä kertausharjoituksille, että mpk harjoituksille. 3. Jälkaväkimiinojen poistoa lykättäisiin 
vielä 30v Suomen yksipuolisella ilmoituksella 4. Naisten täydellinen demilitarisointi, mutta 
miehillä elinikäinen velvolisuus sairauksista, sos. asemasta ja mielenterveydestä riippu-
matta 5. Upseerikunnan täydennyskouluttaminen ja uraputken etenemisessä käytännön 
kokemusten nostaminen teoriaa tärkeämpään asemaan 6. Patriot ohjuspuolustus, taiste-
luhelikopterit , runsaasti ilmasta maahan ohjuksia Horneteihin, Apilas pst-ohjukset ryhmä-
kohtaisiksi aseiksi, kevyt krh aluéjoukkojen ryhmä-aseeksi 7, strategisen iskun riskin vuok-
si kaikille poliisi-asemille pataljoonan konepistoolit ja palokunnille komppanian konepistoo-
lit varastoituna. Keski-ikäisille halukkaille reserviläisille konepistoolit ilman patruunoita ko-
tiin ja patruunoiden säilytys poliisiasemilla ja vastuullisien res. yksiköiden jäsenten ja aktii-
viupseerien kotona. Vastaavasti kevyet krh ja kertasinkojen varastointi poliisiasemilla. 8. 
Pysyvät aluejoukkojen henkilösijoitukset 9. Kantahenkilökunnalle ja etenkin evp uudelleen 
kielto osallistua politiikkaan ja etenkin esittää evp vaiheessa omia kommenttejaan maan-
puolustuksesta ja materiaalitarpeesta julkisuudessa.  
 
Pohjanmaalla on aina oltu isänmaan asialla täysillä ja tässä se kiitos nyt seisoo. 
 
Mielestäni sodan ajan joukkoja voisi pienentää, mutta kuitenkin esitettyä vähemmän. 
 
Kriisinhallinta menot ovat eri momenteilta, eivätkä siten puolustukselta pois tai niitä lisää-
viä. Aiheeton osakysymys. toisaalta osalle reserviä hyvää koulutusta. 
 
Voitaisiin toimia osittain Sveitsin malliin reservin varustamisessa. Vapaaehtoinen reservi-
läistoiminta ja ammunnat valtion tukemaksi esim. SRA harrastus jne. 
 
Se karjalan Prikaatti pitää sälyttää ja kehittää, kaikkia ei tarvita täällä etelässä. 
 
Ei hyvältä näytä maanpuolustushengen kannalta. Ainakin omaa intoani laskenut selvästi 
kun ei pääse enää ns. koviin kertausharjoituksiin. Aseilla harrastamisen alasajo ja ampu-
marata-asiat vaikuttavat myös vahvasti halukkuuteen säilyttää kenttäkelpoisuustaitojaan. 
Olen useasti ilmoittanut halukkuuteni kertausharjoituksiin, vain kerran on kutsu käynyt 
 
Aikansa säästetään kohta ei varmaan tarvitse puolustaakkaan?!?. 
 
Reserviläistoimintaan MPK:n kautta, sinne pitää lisätä panostusta - rahallista. Maanpuo-
lustus tahto ja -halu on ylläpidettävä jatkossakin. Nyt sitä ylläpitää VETERAANIT ja ilmai-
seksi. Nuorisoa ei enää kiinnosta yllämainitut asiat, siihen on tehtävä lujasti työtä, että 
maanpuolustus henki säilytetään, ylläpidetään. Se vaatii varooja ja talkoohenkeä. Puolus-
tusvoimilta ei paljon apuja heru. 
 
Liikaa säästämällä puolustustahto murenee ja taidot ruostuu 
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Vituiks meni! Pohjanmaalle tulee nyt Kauhavan lopettamisen jälkeen "sotilaallinen tyhjiö", 
missäkään jatkossa Seinäjoella asuva menee ampumaan mm. MPK:n kursseille??? Ei 
paljo nappaa lähteä monen sadan kilometrin päähän. 
 
Kalustoa tulee vähentää sekä niiden käyttökustannuksia, polttoaineita, ohjuksia muuta va-
rustelua. 
 
Puolustusvoimien tulisi ratkaista yksiselitteisesti aiotaanko yleiseen asevelvollisuuteen pe-
rustuva armeija ylläpitää vai ollaanko siirtymässä ("pakon sanelemana") ammattiarmeijaan 
ja sen ohessa liittymässä natoon. Säästöt tulisi joka tapauksessa kohdentaa raskaaseen 
hallintoon ja satsata sen sijaan laadukkaaseen, ammattimaiseen koulutukseen. 
 
Ko. säästöillä aikaan saadaan korjaamaton vahinko maan puolustuskyvylle, aivan riippu-
matta siitä että tällä hetkellä vallitsee näennäinen rauhantila, roomalaisten viisaus jos ha-
luat rauhaa.......... etc, ei ole miksikään muuttunut aikojen saatossa. Edellä oleva totuus on 
valitettavan usein jouduttu toteamaan omassakin lähihistoriassamme. 
 
Puolustusvoimauudistus on aivan varmasti välttämätön "paha"tekniikan kehittymisen myö-
tä,se miten se toteutetaan on sitten toinen asia, miinakiellolla on rapautettu maavoimien 
tehokas torjuntataistelu,muutama raketinheitin patteri on ainoastaan itsensä pettämistä. 
Vastaavasti ilmavoimien hornetit ovat teknisiä vempeleitä rakastaville ilmavoimien kenraa-
leille mielekkäitä leluja,mutta ilmaherruutta niillä ei saavuteta edes sen vertaa mitä hornet-
tien hinnalla olisi ollut mahdollista hankkia tehokasta ilmatorjunta-ohjuskalustoa. Käytän-
nössä maanpuolustustahto on edelleen korkealla ja sen vuoksi tulisi harkita suojeluskun-
tayhdistysten uudelleen perustamisen mahdollisuutta ja myös niin että jopa varusmiespal-
velu olisi mahdollista suorittaa suojeluskunnissa. 
 
Miinat pitää säilyttää, se on halvin ase 
 
Aloitin "sotilasurani" 1993 17 vuotiaana asehaarana PST. Jo tuolloin jääkäreiden palvelus-
aika leikattiin 9,5 kk 8kk:n. Sen jälkeen kuva puolustusbudjetista on pelkkää säästöä sääs-
tön päälle. Rahaa kyllä työnnetään joutaviin "rauhanturva" tehtäviin, jolla todellisuudessa 
lisätään vain terrorismia ehkä jo huomenna meidän kotikentällä. Lisäksi vielä toimitaan 
NATOn alaisuudessa ja vielä syvemmälle mukaan pitäis päästä pullistelemaan. Suomi on 
hyvä maa meille suomalaisille, joten annetaan muidenkin hoitaa omat asiansa omissa hy-
vissä maissa. Täälläkin on aikoinaan otettu miehistä mittaa keskenään ja sitten sovittu asi-
at tälle tolalle. Kaikki kulttuurit eivät toimi "länsimaisella" tavalla eikä tarvitsekkaan. Toi-
saalta tarkkaan katseltuna eroja ei ole loppupelissä kovinkaan paljon vaan meillä asiat 
osataan naamioida nätimmäksi mutta lopputulema on sama. Ei NATOlle! Taistelujoukot 
kotiin ulkomailta ja aletaan huolehtimaan omasta maasta! Sen puolustuksesta ja sen vä-
häosaisista, sairaista, terveistä sekä muista luettelemattomista kansalaisista. Aseetonta 
apua, tietotaitoa, voidaan ja pitääkin jatkaa mutta ilman rautaa ja maastopukuja! Vain rau-
han tie voi johtaa rauhaan sitä ei tarvitse vahtia ase kädessä! Kiitos ja siunausta päättäjille. 
 
Puhdasta poliittista kähmintää...lähin varuskunta itä-suomessa on venäjän puolella!!! 
 
Miksi itäraja pitää tyhjentää ja jättää harjoittelematta kriisiaikaisilla maastoilla/alueilla? 
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Asia on huonosti toteutettu.Säästöjä pitää tehdä mutta oikeista asioista, kansainväliset 
tehtävät saisi lopettaa ja nämä rahat sijoittaa oman maan puolustamiseen.Puolustus kyky 
ei saa heikentyä,päin vastoin pitäisi vahvistaa. 
 
Säästöt ovat talouden sanelema realiteetti. Valitettava tilanne, mutta rakenteellisia uudis-
tuksia on pakko tehdä. Reservi tulisi jatkossa pienentämisen sijasta jakaa kahtia; sodan 
ajan operatiiviset joukot ja huomattavasti kevyemmin varustetut kohteiden suojaukseen, 
LKP:n turvaamiseen ja siviilien suojeluun suunnatut joukot. Näin pystytään minimikustan-
nuksilla ylläpitämään maanpuolustustahto ja takaamaan laajamittainen yhteiskunnan tur-
vaaminen myös mahdollisessa pitkäkestoisessa harmaan vaiheen tilanteessa. 
 
Draksvikin säilyttäminen nykyisellään on mielestäni väärin. Tämä varuskunta olisi voitu 
säilyttää liittämällä se esim. Upinniemeen. Kotran lopettaminen jättää valtavan aukon me-
ripuolustukseen. Todella harmillista menettää työpaikkoja ja monen pienen kunnan elin-
voimaisuus pienenee. Kaikki tästä seuraava aiheuttaa nyt valtavaa kielteisyyttä päättäjiä 
kohtaan.  
 
Nyt olisi päättäjillä syytä ottaa askel taaksepäin ja tutkia mitä seurauksia näistä säästöistä 
seuraa,ei hyvältä näytä. 
 
Se että Suomessa yhä on kielelliseen erotteluun perustuva armeija on mielestäni tasan 
yhtä järkevää kuin se, että Yhdysvalloilla olisi kokonaan espanjankielinen merijalkaväki 
vain siksi jotta latinoväestö  voisi värväytyä ja palvella maataan omalla äidinkielellään. 
 
Kaiken turvallisuuden ja hyvinvoinnin perustana ovat riittävän vahvat, hyvin koulutetut ja 
varustetut puolustusvoimat. Se on "Palovakuutus", jonka pitää olla kunnossa. 
 
Eipä näytä hyvältä.  
 
Säästörajan alalaidalla kiikuttu jo kauan. Raja on jo ylitetty ! On järkevimpiäkin säästökoh-
teita. Eduskunnasta miljoonien säästöt helposti ! Taiteesta ! Turhasta avustusrahoista luo-
puminen. Puolustusvoimia valitettavasti tarvitaan aina. Puolustusvoimat myös mukana 
poliisi ja palokunta töissä. Vahvat  puolustusvoimat=oikeasti tarvitaan harvemmin ! Vihol-
lista pelottaa ! 
 
Isät tehneet suuren työn, tähänkö se nyt kaatuu! 
 
Kontiorannan lakkauttaminen täysin järjetön toimenpide. Pelkään että se hidastaa pahoin 
P-Karjalan vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Samoin reserviläistoiminta, mihin tukeudu-
taan varusteiden ja koulutuspaikan suhteen kun alueella ei enää ole varuskuntaa eikä va-
rikkoa. 
 
Kerran valtio kyykyttää kansalaisiaan niinkuin nyt on nähty; meinaan luopua kaikesta 
maanpuolustukseen liittyvästä toiminnasta. Ei tämän tuntuinen maa ole minkäänlaisen 
huolenpidon arvoinen joka maksattaa kansalaisillaan esim. tavattoman kalliita EU-
jäsenmaksuja, Kreikan paketteja ja samalla kuristaa veronmaksajia laittamaan lisää euroja 
kassaan. Kuka tästä kaikesta vastaa, rahahanat kiinni. Tämä valtio on tuhon tiellä. 
 
Kontioranta takaisin varuskuntakartalle ja Dragsvik siirrettäköön Upinniemeen. Hyvä Puhe-
loinen, kerroit mitä pitikin. 
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Suomen tulisi puolustuksen uskottavuuden takia siirtyä ammattiarmeijaan ja liittyä Natoon. 
 
Draksvik olisi pitänyt lakkauttaa, se on ainoa hyödytön osa puolustusvoimia. 
 
Pitää muistaa, ettei Suomea tule edes olemaan ilman sodanajan puolustuskykyä. Käyttö-
kelpoista aseistusta ei saa hävittää. Jalkaväkimiinasopimus on järjetön ja siitä on irtisa-
nouduttava. Toimiva puolustus on varmin tapa saada elää konfliktien ulkopuolella. 
 
Poliittisella suhmuroinnilla, tosiasioiden vääristelyllä ja pimittämisellä on saatu aikaan suur-
ta ärtymystä ja suuttumusta kansalaisten keskuudessa. Epäluottamus nykyistä menoa 
kohtaan kuvastaa ihmisten mielialoja laajasti eripuolilla valtakuntaa. Tässä on kuvaava 
esimerkki salassa valmistellusta asioiden hoitotavasta. Kissa pöydälle, läpinäkyvyys kun-
niaan!! 
 
Täysin kansalaisten harhauttamista kyseisellä toimenpiteellä valmistellaan NATOON liit-
tymistä. 
 
Liian vähän on tuotu esille (media,lehdet jne) puolustusvoimien positiivinen merkitys koko 
Suomelle. Peiliin pitäisi katsoa koko kantahenkilöstön! En usko, että näillä minun komen-
teilla on merkitystä, koska päätökset tehdään muualla. Ei tyhmyyttä pitäisi selitellä salai-
seksi julistamalla. Koskaan ei ole myöhäistä muuttaa Suomi laivan kurssia. Kapteenin pi-
täisi tämä itse oivaltaa. 
 
Vapaaehtoinen maanpuolustus ei tällä hetkellä suoraan sanoen kiinnosta koska koulutus 
on suunnattu niille jotka ovat olleet armeijassa. Muut eivät kaikkiin koulutuksiin edes pää-
se. 
 
Puolustusvoimauudistus on välttämätön toimenpide niin rauhanajan kuin sodanajan orga-
nisaatioissa vähenevien resurssien vuoksi. On ollut tärkeää, että pv on ollut asiantunte-
muksellaan suunnittelijana. Muuten uudistuksesta tulisi pelkkää alue- ja kielipolitiikkaa. 
 
En voi ymmärtää säästötoimenpiteitä, joita kohdistetaan vapaaehtoiseen maanpuolustuk-
seen. Esim. maakuntajoukoissa, jossa olen mukana, on asia herättänyt suurta epätietoi-
suutta joka ei voi olla vaikuttamatta maanpuolustushenkeen. 
 
Pohjois-Karjala olisi pitänyt säilyttää ja Dragsvik lakkauttaa. Ruotsinkielisten koulutus yh-
distämällä Obnäs ja Dragsvik. 
 
Annetaan enemmän vastuuta mpk:le ja maakuntajoukoille, jotta säästetään myös kertauk-
sia soveltaa. 
 
Säästää pitää mutta ennen päätöksiä pitäisi selvittää myös niiden seuraamukset, ei pel-
kästään sitä rahasummaa mitä sillä päätöksellä säästyy, jos säästyy. 
 
- Onko ihan oikeasti tarkoitus puolustaa koko Suomea vaiko vain pääkaupunkiseutua ja 
muutamaa etelän ns. kasvukeskusta? Mihin varuskuntien keskittäminen (suuri koko) joh-
taa? Säästöjäkö? Muita tavoitteita - todellisia järkitavoitteita? 
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Jos Hornetien ohjushankintoihin laitetaan mieletön määrä rahaa, mistä se raha saadaan 
kun muutoin ei riitä mihinkään. Ajetaanko tällä kynsin hampain Nato-yhteensopivuutta sillä 
tosiasiahan on että ne ohjukset vanhenevat melko nopeasti ja joudutaan varmaan tuhoa-
maan ja sit taas uusia tilalle. 
 
Suomen poliittiset päättäjät ovat täysiä pellejä jotka ajavat vain omaa etuaan. Sääli. Oliko 
se Kekkonen tai siten joku muu pressa kun aikoinaan sanoi että "Olis kirveeelle töitä". Nyt 
ainakin olis!! Kansanedustajien määrä pitäisi seuraavista vaaleista alkaen laskea sataan 
edustajaan ja laittaa ehdokasasetteluun jonkinlaiset pääsykriteerit ettei kaikki idiootit edes 
voisi olla ehdokkaana. Maksettakoon vaikka heille parempaa palkkaa mutta samanaikai-
sesti tarkka sisäinen kontrolli etteivät pääse sooloilemaan. Ja kun säästää pitää niin käyt-
täkööt edellisen porukan torkkupeittoja ja ne ylijääneet 100 peittoa voi sit antaa avustajille 
etteivät hekään palele ;) No, menin loppuosassa vähän sivuun puolustusasioista mutta 
eduskunnassahan se sylttytehdas on!!! 
 
Säästöt pitäisi ensisijaisesti kohdistaa henkilöstöön ja nyt en tarkoita kouluttajia, kersan-
teista yliluutnantteihin ja siviilihenkilöitä vaan korkeampaa upseeristoa.. everstejä, komen-
tajia, kenraaleita on aivan liikaa. 
 
Pohjois-Karjalan prikaatin lakkautuspäätös purettava. Itäinen Suomi muodostaa uudistuk-
sen mukaisessa muodossa "avoimen oven" hyökkääjälle. Maanpuolustustahto heikkenee 
Pohjois-Karjalassa. Tähän saakka se on ollut korkeinta maassamme. 
 
Naurattavia säästöjä, jos säästetään niin ei maanpuolustuksesta. Maanpuolustus ja Suo-
men armeija ovat liian tärkeitä kohteita leikkaamisia varten. 
 
Jostain se on kuitenkin säästettävä, eikä kohdallani muutenkaan ole kertausharjoituskutsu-
ja osunut, vaikka niihin mielelläni osallistuisin. 
 
Säästöt tuntuvat olevan kosmeettisia, kuten jo tehdyt yhtiöittämisetkin, jonkinasteinen pa-
luu vanhaan järjestelmään, jossa on vain yksi puolustusvoimat, olisi kokonaistaloudelli-
sempi ja uskottavampi. 
 
Sota ei tule olemaan vain hyoperteknologian käyttöä. Jos jokainen suomalainen mies pys-
tyy toimimaan sodan aikana, ei tänne tulla. 
 
Maata ei puolusteta hyvin maita pitkin. satsattava ohjuksiin ja ilmavoimiin. sotatilanteessa 
muiden maiden tuki saatavilla. 
 
Mitä tarkoitetaan kysymyksillä sodanajan, eikö nyt ole rauhan aika???? Jos sota tulis, eikö 
kaikki kynnelle kykenevät osallistu maamme puolustukseen??? 
 
Ei se määrä vaan laatu. Tarkennetaan niin henkilöstön kuin materiaalinkin osalta mitä oi-
keasti tarvitaan, koulutusta ei voi unohtaa > koulutuksen vähentäminen näkyy muutaman 
vuoden viiveellä. Tärkeiden toimialojen (ruuti yms) tuotevalmistus pitää säilyttää Suomes-
sa. Miinapäätökseen uusi harkinta, tai jokin "porsaanreiän" käyttö tähän päätökseen. 
 
Tuntuu,että on hätäisesti suunniteltu ja kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ei ole käsitelty. 
Ilmeisesti pääesikunnassa on liikaa johtajia, joiden palkat vievät suurimman osan puolus-
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tusbudjetista. Maakunnat jäävät melko tyhjiksi, koska varuskunnat häipyvät ja osa maa-
kuntajoukoista palauttaa varusteitaan takaisin. Ei vaikuta hyvältä. 
 
Nuoret poliitikot tekevät ymmärtämättömyyttään historiallisia ratkaisuja, jotka saattavat 
osoittautua erittäin suuriksi virhearvioiksi. Pakko on myös kysyä, mitä edellinen ylipäällikkö 
teki arvojohtajana "firmansa" tasokkuden säilyttämisen puolesta? 
 
Pitäisi järjestää esim. enemmän kaupallista mp-koulutusta. Kursseista ja leiripäivistä vois 
pienen summan maksaakkin että pääsis. 
 
Reilumpi ja avoimempi menettely asian valmistelussa. 
 
Kiitos mahdollisuudesta vaikuttaa 
 
Puolustusvoimat yrittävät puolustaa maata niillä edellytyksillä joka poliittisilla päätöksillä 
niille suodaan ja siitä heille kiitos. Siihen ne kiitokset valitettavasti loppuvatkin. 
 
Seinillä eikä iänikuisen vanhalla varuste/kaluste materiaalilla tätä maata ei puolusteta. 
Pienemmästä sodanajan joukosta saadaan iskukykyisempi, kun voidaan varustaa nykyai-
kaisella tekniikalla ja varusteilla. Ylipäätänsä olisi varusmieskoulutusta uudistettava ja te-
hostettava järkevämpään suuntaan. Vanhan jäärät kapiaiset eläkeelle ja varsmiehistä 
"löysät" taustatöiden koulutukseen. 
 
On totta, että rakennemuutos on tarpeen. Mutta olisi voinut myös miettiä, että puolustus-
budjettia nostettaisiin indeksikorotusten verran suhteessa muuhun kulutason nousuun. Jos 
suhteessa palkat, materiaalit ja tilat kallistuvat joka vuosi niin onko ainoa vaihtoehto leikata 
kuluja hallituksen esittämällä tavalla. On nähty jo aikojen saatossa mitä käy kun armeja 
ajetaan alas......  
 
Kaikki tietävät miten kävi, kun edellisen kerran pihisteltiin Puolustusmäärärahoista Niukka-
sen johdolla 1937. 
 
Pienen maan uskottavuus heikkenee, kun säästöjä kohdistetaan näin rajusti puolustus-
voimiin! 
 
Kansainväliset kriisihommat joutaa muille maille ei meille 
 
Mentoritoiminta täyteen käyntiin heti. 
 
Säästöt on pakko tehdä mutta poliittinen kähmintä on aiheuttanut epäasiallista syyttelyä. 
Nyt on jopa sellaisia mielipiteitä liikkeellä, joissa syytetään puolustusvoimien johtoa suun-
nittelusta, joka tehtiin erittäin huolellisesti. Lisäksi ilmavoimien liiallinen alasajo ja sen ai-
heuttama totaalinen sotilaallinen tyhjiö Pohjanmailla ja sen myötä vapaaehtoisen maan-
puolustuksen tukeutumismahdollisuuksien loppuminen on seikka, joka pitää korvata taval-
la tai toisella 
 
Uudistus vaikuttaa muuten harkitulta ja tarpeelliselta, vain Dragsvigin kohdalla tuli tyylivir-
he. Asia voitaisiin korjata lopettamalla toiminta myös Dragsvigissa suunnitellusti v.2017. 
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On käsittämätöntä, että poistetaan miinat ja sitten lyödään lappu luukulle Kontiorantaan. 
Täältä idästä katsottuna lähin varuskunta on nyt Sortavalassa ja sekin RAJAN TOISELLA 
puolen...että morjens! Lisäksi jos kutsu kertausharjoituksiin tulee ja sissien sijoituspaikka-
na lähin taitaa olla Kajaanissa, niin saattaa olla selkä kipiä :) 
 
Vaikeina aikoina täytyy tehdä vaikeita päätöksiä...puolustusvoimat ei ole ainoa kohde. 
Pieni lohtu on, että operatiivista toimintaa joudutaan supistamaan "ainoastaan" neljän vuo-
den ajan. Se täytyy pitää mielessä, että varuskuntakaupungit eivät suojele maata + rajaa 
vaan koulutetut ja koulutettavat. Sen takia koulutuksen laatuun on panostettava. Lisäksi 
esim. MPK ry nousee arvoon arvaamattomaan tilanteen takia. 
 
Marski jo aikanaan moitti halllitus herroja liian niukasta puolustus pudjetista, aika näyttää 
kuinka nyt käy. 
 
Säästökohteet on oikein valittu, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Se, että puolustushallinto 
velvoitetaan tuplasäästöihin muihin hallinnonaloihion verrattuna, on väärin. Samoin länti-
sen Suomen ilmapuolustuksen tukikohtien - Halli ja Kauhava - lakkauttaminen aiheuttaa 
Pohjanmaalle katastrofaalisen tyhjiön, joka lamauttaa ilman erikoisjärjestelyjä koko vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen alueella, joka tähän asti on ollut liki selkäranka toiminnalle. 
 
Säästöillä ajetaan alas, ei pelkästään valmiutta, vaan myös reserviläisten motivoitumista 
sotilasvalan velvoittaman asian hoitoon. Sisään astuvien varusmiesten motivaation nostoa 
on enää vaikea kohottaa veteraanien ja heidän tekemänsä työn kustannuksella. Ajat ovat 
liian kaukana heidän näkökulmastaan. Pelkään pahoin, että heidänkin motivaationsa yh-
teisen edun ja turvallisuuden puolustamiseen ajetaan karikolle, kun siihen annettavia re-
sursseja ei enää kuluvan hallituskauden suunnitelmien aikana ole niin materiaalisesti, kuin 
ammatillisen henkilöstönkään resurssien puitteissa. Onneksi reservissä oleva MPK-
henkilöstö on edelleen motivoitunutta ja uskon, että "härmäläinen" ajattelumaailma ajaa 
vanhoja partoja entistä tiiviimpään toimintaan MPK:n riveissä. Mutta kuulapyssyillä ja la-
seraseilla asiaa ei hoideta! Tarvitaan kovia harjoituksia, jossa mieskunto ja taidot kerra-
taan ja testataan. Vain se kasvattaa vastuuta omista joukoista ja koulutuksen tärkeydestä. 
Olemme tien päässä, elleivät nykyiset reserviläiset nyt pidä yhtä, kannusta kansalaisia 
perinteen kunnioittamiseen ja ylläpitoon vaatien maan hallituksen suostumusta puolustus-
voimiemme uskottavuuden kestävään kehitykseen muutoin kuin alasajolla. Säästöjä voi 
tehdä edustusmenoissa, mutta ei maamme turvallisuuden edustamisessa! 
 
Ikäluokat pienenee, ei kannata satsata seiniin ja paikkoihin vaan toimintakykyyn ja varus-
tukseen. Osa nuorista ikäluokista ei ole enää myöskään palvelukelpoista, vain motivoitu-
neet kannattaa kouluttaa. 
 
Kilpailuttammalla hankkeita ja ostamalla jo kokeiltuja valmiita tuotteita eikä yritetä aina 
keksiä itse pyörää uudelleen ja uudelleen (esim. ts-liivit). Karsia turhaa byrokratiaa eli yh-
distämällä esikuntia (Joint) ja vähentää Majuri-Eversti määrää. Paluu perusasioihin ja 
unohtaa Hi-Tech haihattelu, Afganistanin lukutaidoton sissi pitää IED:llä jenkkien tekno 
armeijaa kyykyssä (ja sitä ennen Venäjää). 
 
Olen todella pettynyt, puolustusvoimien valmisteluryhmien toimintaan, niin maavoimien 
kuin ilmavoimienkin. Varsinkin jälkimmäinen on hoitanut työnsä todella ammattitaidotto-
masti, tai sitten tarkoituksella vääristellen laskelmia. Tämä on mielestäni todella törkeää, 
kun kuitenkin on kysymyksessä maanpuolustustaminen. Ilmeisesti joillekin on kuitenkin 



Sivu 126 / 172 
 

tärkeämpää mielistellä esimiehiään, oma urakehitys mielessä, kuin säilyttää työpaikat ja 
ylläpitää uskottavaa maanpuolustusta. On todella naurettavaa seurata sitä, kuinka kenraa-
lit nöyristelevät poliitikkoja. Eivätkä puolusta omia alaisiaan, joiden kanssa pitäisi toimia 
mahdollisen kriisin sattuessa,( tämäkin tilanne on mielestäni sellainen) ja joidenka pitäisi 
pystyä luottamaan kenraaleihin. Ikävä kyllä kenraaleiden toiminnasta paistaa läpi häpeä-
mätön omanedun tavoittelu. Kenraalit potevat vakavaa luottamuspulaa, ei voi luottaa esi-
mieheen, joka on heti kädet ylhäällä, kun pitäisi taistella. Hävettää. Kenraalien kauluslaa-
toissa olevien leijonien hännät pitäisi kääntää jalkojen väliin, se olisi ainut uudistustarve ja 
halvin. 
 
Ei pitäis lähteä hötkyilemään kaikissa asioissa. Esim jv miinojen kanssa Suomessa ollut 
todella vähän ongelmia.Halpa ja hyvä tapa puolustaa tätäkin maata. Mutta kun muualla ei 
osata ja siviilejä kuolee 20 vuotta myöhemmin lähdetään mukaan mokomaan vouhotuk-
seen. Jv miinat takasin. 
 
Turhan paljon porua. Säästettävä on ja niille jotka palvelevat ulkomailla kv. tehtävissä tu-
lee olla äärimmäisen hyvät välineet. Reserviläiset voivat olla mukana res yhdistystoimin-
nassa maastojotoksilla yms. Sodan ajan joukkojen määrä tulee nk. nykyaikaistaa ja ei saa 
olla nk. paperidivisiooonia. Oikeaan suuntaan kenraalit on miettineet. 
 
Todella Surullista, että nykyisin maatamme hallinnoivat edustajamme suhtautuvat noin 
kevyt mielisesti maamme puolustamiseen. Esim. maamiinojen kohtalo, tai varuskuntien 
lakkauttamiset. Jos näden toimien kustannus vaikutusta verrataan maasta ulos virtaavaan 
raha määrään (Kreikka tuki) on vaikea  ymmärtää tällaista toimintaa. Toivottavasti saam-
me elää rauhan aikaa,mutta on odella vaarallista antaa ulos (itään) päin signaalia, että 
täällä alkaa alueen valvonta olla vasemman käden hommia... 
 
Käsittämättömät kustannustehottomat päätökset ovat vieneet uskoni siihen, että päättäjillä 
on kykyä ajatella/suunnitella, miten maatamme tulee puolustaa. Mieleen nousee ensim-
mäisenä esim maamiinojen tuhoamispäätös, täysin käyttökelpoisen reservissä olevan ma-
teriaalin tuhoaminen (vaikka säilyttämisestä ei käytännössä kuluja aiheudu) sekä reserviin 
kohdistuvat säästöt. Reserviin kohdistuvat säästöt ovat kustannusten puolesta vain pisara 
meressä budjetissa mutta puolustuksen kivijalka, vaikuttaen ennen kaikkea maanpuolus-
tustahtoon heikentävästi. Käänteisesti säännöllinen kertaaminen nostaa tahtoa. Omakoh-
taisesti sen olen selkeästi kokenut 4 kertaa tähän mennessä kerranneena. Toisaalta F-18 
muuttaminen F/A-18:ksi ei ole mielestäni pv:n doktriinin mukainen päätös ja nielee varoja 
käsittämättömiä määriä oleellisemmista ja paljon vähemmän kuluja aiheuttavista kohteista. 
Tällä hetkellä maassamme on vakava-asteinen työvoimapula järkevistä ja kustannuste-
hokkaista päättäjistä. Vai pitääkö ajatella että kukin kansa ansaitsee saamansa johtajat?!? 
 
Lienee turha henkilöittää uudistuksessa tapahtuneita virheitä, mutta olisiko aiheellista tun-
tea heillä pisto sydämessään peiliinkin katsoessaan ja tehdä tarvittavat ratkaisut niiden 
kipeydestä huolimatta. 
 
Laatu ei ole koskaan kokonaan korvannut määrää. Muutamien kalliiden asejärjestelmien 
hinnalla voidaan ylläpitää tuhansia perusaseistettuja sotilaita, joiden uskottavuus ja rau-
hanajan käyttötarkoitukset ovat varmasti paremmat kuin muutaman ohjuksen... 
 
Kauhavan Lentosotakoulua ei saa lopettaa!! 
 



Sivu 127 / 172 
 

Varuskuntien lakkauttaminen etenkin itärajalta ihmetyttää.... 
 
Varusmiesten vähentyessä ikäluokkien pienenemisen seurauksena toimintojen kohdenta-
misen tarve on joka tapauksessa ilmeinen. Kertausharjoituksista säästäminen tässä laa-
juudessa ei palvele ketään ja huomio on kiinnitettävä myös itäisen naapurin suureen sat-
saukseen asevoimiensa kehittämisessä.  
 
Jalkaväkimiinat säilytettävä puolustusvalikoimassa. 
 
Asiaan pitäisi perehtyä tarkasti. Täytyisi olla kyseisellä alalla töissä, ymmärtääkseen mistä 
on säästöissä kyse.  
 
Suomi on isänmaamme, joten tämän hetkinen puolustusvalmius on säilytettävä vähintään-
kin tällaisena. 
 
Mikäli pv ei kutsu jatkossakaan edes vapaaehtoisiin harjoituksiin harkitsen eroamista re-
serviläisyhdistyksestä. Yli kymmeneen vuoteen ei ole tullut kertauskirjettä. Eipä ala enää 
olla motivaatioitakaan, kun ylennyksiäkään ei siis ole mahdollista saada.... Poliitikoille jae-
taan ylennyksiä ilman kertausharjoituksia, mutta muille rivijäsenille ei saada mitään ja mi-
tenkään. Perkele. 
 
Suojeluskunta ja kodinturvajoukot tulisi perustaa heti. 
 
Nopeasti muuttuvassa maailmassa varustautumista pitäisi lisätä entisestään, koska tilanne 
näyttää siltä, että historia toistaa taas itseään. 
 
Minusta säästöjä ei kovin paljon synny, koska samalla suoritetaan lukuisa määrä suurihin-
taisia tarpeellisia tarvikehankintoja. Ilmeisesti on laskelmoitu niin, että kun väestörakenne 
muuttuu eikä reserviläisiä saada koulutetuksi entistä määrää, emme tarvitse kaikkia nykyi-
siä varuskuntia, tällöin voidaan/pitää panostetaan nykyaikaiseen sodankäynnin materiaali-
vaatimuksiin, uudistuva sodankäynti tarvitsee nykyaikaisen varustuksen, joka tietenkin 
maksaa, jostain on se raha otettava. 
 
Nyt on varassa ,että välinpitämätön ilmapiiri saa vallan, ja kansalaisten turhautuminen 
maanpuolustusasioissakin alkaa näkyä myöskin maaseudulla. 
 
Ilmavoimien vaatimien kalliiden hankintojen sijaan olisi kyetty turvaamaan puolustuskyky 
paremmin sijoittamalla sama raha perinteisiin ase-/varustehankintoihin. Toisaalta myös-
kään miinojen ja "vanhojen" puolustustarvikkeiden hävittämisessä ei ole ollut järkeä. 
 
Henkilömiinoista luopuminen oli virhe, jonka vuoksi improvisoitujen räjähteiden tekoa tst-
materiaaleista tulisi lisätä ja ulottaa jokaiseen maavoimien aselajikoulutukseen. 
 
Eihän palokuntakaan pysty sammuttamaan tulipaloa jos letkussa on reikiä, pumppu ei toi-
mi eivätkä palomiehet tiedä, miten laitteita pitäisi käyttää oikein ja tehokkaasti. 
 
Niin pitkään, kun meillä WANHOILLA on vielä vähänkin sapellintynkää. Ja meille annetaan 
mahdollisuus ylläpitää valmiutta. Olemme halukkaita osallistumaan. Ja uskallan väittää. 
Että meille se oma henki ei ole, enää niin tärkeä. Vaan lapset ja lastenlapset. Ihminen voi 
kuolla vain kerran. 
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Varmistaa ilmavoimien iskukyky 
 
Ensin omat puolustukseen liittyvät asiat kuntoon ja vasta sitten kansainväliseen ym. toi-
mintaan mukaan. Suomen pitää saada itse päättää miinoistaan ja muista asioista keneltä-
kään sitä kysymättä. 
 
Itäinen naapurimme on edelleen arvaamaton kaveri vaikka heillä on järjestelmä muuttunut 
90-luvun alussa on otettava huomioon että valtaan siellä voi nousta uudestaan harkitse-
mattomia johtajia. On ensiarvoisen tärkeää säilyttää vastaiskukykymme kouluttamalla uu-
sia varusmiehiä riittävästi niukkenevista ikäluokista ja pitää prikaateja tarpeellinen määrä 
eri joukoissa, maavoimat, merivoimat ja ilmavoimat 
 
Poliitikkojen ei pitäisi päättää puolustusvoimien uudistuksien sisällöstä. Määrärahaohjaus 
riittää, jos on pakko poliittisesti ohjata. 
 
Nykyinen "polvihousupoikahallitus" tuhlaa veronmaksajien rahoja mieluummin Brysselin 
byrokratian syöväreihin ja Kreikan tukemiseen, kuin rakkaan isänmaan puolustusvoimien 
tukemiseen. 
 
Muu maailma valmistautuu tuleviin sotiin ja Suomi karsii valmiuksiaan. Ei hyvä. 
 
Sissisotaan valmistautuminen on halpaa ja tehokasta, siihen on Suomella varaa. Se on 
myös osoittautunut tuloksekkaaksi, vrt Vietnam, Afganistan, Irak 
 
Maatamme pitää puolustaa tai muuten olemme muiden armoilla. 
 
Ei ulkomaalaiset Suomen olosuhteissa pysty meitä tositilanteessa auttamaan. 
 
Hienoa, Kreikkaan rahat - maanpuolustus nollille. Niin sitä pitää meidän hallitus..... Tämä 
oli vain ironiaa. 
 
Liian pitkälle viety tekniikka ei tee autuaaksi, jos sota todella syttyy. Meidän olosuhteet sa-
nelevat hyvin pitkälle toimintamallit maastossa. Sitä paitsi tekniikka maksaa maltaita ja se 
on melkein kokonaan tuontitavaraa. Jos tahto ja motivaatio puuttuu sotilaalta, niin mikään 
tekniikka ei meitä pelasta. 
 
Ei käyttökelpoista kalustoa eikä varsinkaan jalkaväkimiinoja pidä tuhota. 
 
Säälittävää kun maanpuolustusta ajetaan alas, jotta mm. saadaan säästyneillä rahoilla 
rahoitettua Kreikkaa ja muita maita jotka tahallaan ovat ajaneet itsensä konkurssiin. 
 
kyllä itäystävä taatusti naureskelee tätä armeijan ja meidän yhteiskunnan järjestelmien 
alasajoa. Hirvittää tämä nykytouhu näin peruskansalaisen kannalta. 
 
Myös puollustusvoimien hallinnon tulisi osallistua näihin talkoisiin, nyt näyttää siltä että 
vain joukko-osastot ja varuskunnat kantaa vastuun koko operaatiosta. 
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Kielipolitiikka ei saa olla peruste säästöjen kohdentamiselle. Ruotsinkieliseen varusmies-
koulutukseen tulee kohdistaa myös säästötoimenpiteet. Ruotsinkielinen reilun pataljoonan 
vahvuinen yksikkö täyttänee lain vaatimukset esim. Upinniemessä, 
 
Suomessa tulisi parantaa reserviläisten edellytyksiä harjoitella vapaaehtoisesti, kun kerran 
raha ei riitä valtion budjetissa. Tämä voidaan tehdä tarjoamalla nykyistä auliimmin puolus-
tusvoimien kalustoa (poislukien aseet) ja valtion alueita vapaaehtoisia harjoituksia varten. 
Reserviläisten ampumataidon kehittämiseen auttaisi, jos heille järjestettäisiin ampumarato-
ja riittävän lähelle kotipaikkaansa. Omilla aseilla harjoittelemista voitaisiin tukea myös ta-
loudellisesti, mutta jo harjoituspaikkojen tarjoaminen olisi iso askel ampumataidon ylläpi-
tämisessä. Säännöllinen harjoitteleminen on tärkeää puolustuskyvyn ylläpidon kannalta, ja 
säännöllinen tarkoittaa mielestäni mahdollisuutta harjoitella jopa useamman kerran kuu-
kaudessa. Harjoituksiin voitaisiin kannustaa järjestämällä halukkaille tasokokeita kertaus-
harjoituksien yhteydessä, ja näitä voitaisiin käyttää perustana ylennyksiä ja kiertopalkintoja 
jaettaessa. Valtion kannattaisi myös tukea tietojen ja taitojen siirtämistä vanhemmilta re-
serviläisiltä nuoremmille. Vaikka vanhemmiten sodanajan sijoitukset poistuisivat, tiedot ja 
taidot käyttää varusteita tehokkaasti, toimia yhteistyössä muiden kanssa ja liikkua maas-
tossa eivät katoa iän myötä. Sitä osaamista on kertynyt monelle vuosien harjoittelemisen 
ja vanhemmilla sukupolvilla yleisemmän metsästysharrastuksen myötä. 
 
Jokaisessa valtiossa on armeija, heikossa valtiossa se on naapurin... 
 
Meillä on niin iso karhu ja arvaamaton naapuri,ettei sitä pitäisi aliarvioida. Vaikkakin olot 
ovat nyt vakaat. Kuitenkin rajan takana suoritetaan isoja uudistuksia 
 
Itsenäinen ja sitoutumaton Suomi on paras sekä halvin vaihtoehto suomalaisille. 
 
Koko länsi-suomi jää ilman varuskuntaa ja varusmiehet kuljetetaan asepalveluksen on jo 
useamman vuoden viety itä-suomeen onko sekään nyt järkevään että nuoret joutuvat is-
tumaan 6-7 tuntia linja-autossa mennen tullen. jos täällä olisi edes yksi varuskunta sekin 
vähentäisi kuluja kun olisi lyhempi matka varusmiespalvelukseen. 
 
Itäraja on eri asia kuin länsiraja 
 
Säästöjä on pakko hakea, sen hyväksyn. Tosin riski on olemassa, että säästöjä käytetään 
jatkossa Puolustusvoimia vastaan siten, että mahdolliset signaalit heikentyneestä toimin-
takyvystä tulkitaan poliittisessa depatissa merkiksi trendistä, jonka kautta voidaan perustel-
la vielä suurempia säästöjä tai jopa nykyisen kaltaisen asevelvollisuuteen perustuvan jär-
jestelmän alasajoa. Mielestäni pelkkään ammattiarmeijamalliin Suomella ei ole yksinker-
taisesti varaa - ei taloudellisesti muttei myöskään yleisen maanpuolustukseen liittyvän 
asenneilmaston kannalta... 
 
Pidetään Suomesta huolta! 
 
En oikein osaa ottaa kantaa, kun ainoa tietolähde on ollut media. Arviointi on vaikeaa. Ikää 
minulla on kuitenkin reilusti yli 40 v, eli kertausharjoitukset voinee muutenkin unohtaa. 
 
Varuskuntia joudutaan lakkauttamaan tai ainakin supistamaan, koska ikäluokien oienenty-
essä joka punkkaan ei yksinkertaisesti riitä sotilasta. Joukko-osastojen lakkauttamisessa 
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tule kuitenkin huomioida aluepoliittiset perusteet. Ne ovat oikeastaan vahvempi argumentti 
kuin sotilaspoliittisilla perusteilla argumentointi. 
 
Suomen maanpuolustus on heikoimmillaan pitkään aikaan, tulevien säästöohjelmien 
vuoksi. Päättäjät nyt järki käteen!!! 
 
Minusta maanpuolustuksesta ei voi säästää, mitä tarvetta muulla omaisuudella on jos itse-
näisyys menetetään. Minusta puolustusvoimat ja reserviläisjärjestöt voisivat vaikka sivu-
jensa välityksellä kartoittaa vapaaehtoisten reserviläisten käyttöä esimerkiksi modernin 
tietoliikennetekniikan käytössä. Meitä on suuri joukko reserviläsiä, jotka opetamme yliopis-
toissa ja korkeakouluissa siviilityönämme. 
 
Hölmöläisten hommaa! Koko asia pitäisi käsitellä parlamenttaarisesti uudelleen. 
 
Suomen poliittisen johdon pitäisi ymmärtää maantieteellinen erikoisasemamme ja histori-
amme, jonka janassa nykyinen rauhan aika on toistaiseksi pisin. 
 
Poliittiset päätökset ovat nykyisin kovin lyhytnäköisiä,aiempia suunnitelmia ei ehditä toteut-
taa,kun jo tehdään uusia "säästöjä"; poliittisin perustein!!!? 
 
Jos varuskuntia pitää lakkauttaa olisi Hämeen rykmentin voinut panna puoliksi; sotilaslää-
ketieteen keskus ja ehkä varusmiessoittokunta Riihimäelle ja Urheilukoulu Parolannum-
melle tai Suomenkasarmille Hämeenlinnaan, tilat tähän olisi olemassa. 
 
Esitetyt säästöt ja laskelmat epäilyttävät. Miten toimintojen siirtäminen ja hajauttaminen luo 
muka tuntuvia säästöjä? 
 
Kuulun paikkalliseen aliupseeriyhdistykseen sekä maakuntakompaniaan kouluttajana. 
Harkitsen eroavani kyseisisä osastoista koska katson että tekemäni työ on tehty tyhjäksi. 
 
Onko tällä kyselyllä ja vastaajien mielipiteellä enää merkitystä? 
 
Puolustusvoimauudistuksella ei ole mitään merkitystä puolustusvoimiemme suoritusky-
kyyn, koska vihollisemme pystyy nykyisellä sotilasteknologialla halutessaan tuhoamaan 
koko sotilaallisen kalustomme alle kahdessa tunnissa. Yleinen asevelvollisuus on Suo-
messa aivan turha. Ainut oikea puolustusvoimauudistus olisi liittyminen Natoon. 
 
Eikö se rannikon varuskunta olisi joutanu lakkauttaa / vähentää toimintaa "pienen" kokon-
sa ja varusmiesten vähyyden vuoksi, kun piti sulkea Kontiorannan iso varuskunta? 
 
Kun säästetään puolustusmenoissa, niin sotilaiden vähentyessä pitäisi myös kenraaleiden 
ja muiden upseerien ja johtajien määrää vähentää. Näin saadaan säästöjä henkilöstöme-
noissa. Jokainen johtaja aiheuttaa myös muita kuluja kuin palkkakuluja. 
 
Näyttää että meitä viedään natoon kun kaikki lakkautetaan.! 
 
Suunnitellut säästöt mielestäni auttamatta laskee suomen armeijan puolustuskykyä ja jää 
vain arvailujen varaan minkä kuvan Suomi tällä antaa ulkomaille. Reserviläisten kertaus-
harjoituksista säästäminen kummastuttaa myös koska en muista lähipiiristäni edes tähän 
mennessä kenenkään lähimpään 10 v käyneen kertaamassa vaikka halukkuutta olisi!! Kyl-
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lä veteraanit haudoissaan kääntyisivät jos tämän tietäisivät. Itse myös olen sillä kannalla 
että kyllä säästäkohteita muualta enemmin tulisi etsiä kuin puolustusvoimista. Suomi on 
hyvä maa...niinkuin edesmennyt Ehnroth sanoi, mutta toivottavasti valtion päättäjät eivät 
tyri tässä tärkeässä asiassa. 
 
Ensisijainen säästökohde olisi pitänyt olla kansainvälinen toiminta erityisesti Afganistanis-
sa, sillä se sota on jo ajat sitten hävitty ja mukanaolo vain pidentää siviilien kärsimyksiä 
pitkittyneen sodan muodossa. Mukanaolo ei käytännössä paranna kotimaan puolustusta, 
eikä toisaalta 190 sotilaan läsnäolokaan paranna länsimaisten joukkojen toimintakykyä 
käytännössä mitenkään. Kymmeniä miljoonia vain haaskaataan sotimiseen maailmalla ja 
samalla summalla voisi kertausharjoittaa kotimaassa 75 000 reserviläistä. 
 
JV-miinoista luopuminen peruttava. 
 
Käyttökelpoisen materiaalin tuhoamainen lopetettava ja jaettava sitä aluellisten joukkojen 
ja reserviläisten käyttöön. PV:n materiaalihankintoja suunnattava enemmän jalkaväen (= 
aluepuolustuksen) tarpeisiin. 
 
Olen pahoillani jos Karjalan Prikaati poistetaan. Mielestäni näin rajan tuntumassa olevaa 
varuskuntaa ei tulisi lakkauttaa. Maanpuolustus heíkkenee tuntuvasti. 
 
Poliittikot ovat peturit 
 
Uudistus tarpeellinen, säästöt ei 
 
Lähin varuskunta minulle on Niinisalon Tykistöprikaati. Harrastan eri ammuntalajeja (SRA, 
pitkän matkan tarkkuusammunta) mutta lähialueilla on todella huonosti paikkoja harjoitte-
luun. Sallimalla varuskunnan ampumaratojen käyttö reserviläisille helpottuisi omatoiminen 
ampumataitojen ylläpito huomattavasti. 
 
Puolustusmenoista ei nykyäänkään (tai varsinkaan nykyään) ole varaa leikata esitetyn kal-
taisesti. Uskottava puolustus vaatii riittävät määrärahat koulutukseen, kertausharjoituksiin, 
materiaalihankintoihin ja -ylläpitoon ym. ym. Näiden kaikkien osatekijöiden kustannukset 
ovat jatkuvassa nousussa, joten leikkaamisen sijaan pitäisi määrärahoja päinvastoin lisätä, 
ja kohdentaa tarvittavat säästötoimet muualle (valtion hallinto, julkinen sektori, ulko-
maanapu jne.) Kotimaan turvaaminen ja uskottavan puolustukyvyn ylläpitäminen on jokai-
sen  itsenäisen valtion ensisijainen oikeus ja myös velvollisuus, kaikki muu tulee tärkeys-
järjestyksessä näiden jälkeen. 
 
Käyttökelpoisen materiaalin tuhoaminen tuntuu oudolta. 
 
Ilmavoimien ohjushankinnat pois. nh-90 pois. ilmatorjuntaa tilalle merivoimien aluskanta 
monitoimimiinalaivoiksi. 
 
Sveitsin mallinen reservi toimintaan, missä kapiaisia vähän ja ressut hoitaa hommat. maa-
voimien budjetti ylös ja lisää kertauksia. 
 
Itä-Suomen pitkän rajan läheisyydestä varuskuntien lakkauttaminen ja sen kustannuksella 
ruotsinkielisen Dragsvikin ylläpitäminen on täysin järjetöntä. 
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Edesvastuutonta jättää itäraja tyhjäksi 
 
Säästöt eivät synny leikkamalla eivätkä ulkoistamalla vaan toteuttamalla toiminnot puolus-
tusvoimien oman henkilökunnan voimin kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Suo-
men puolustamisen kannalta kriittiset tietotekniikka- ja järjestelmäratkaisut pitäisi hankkia 
kotimaasta kansalliset turvallisuusnäkökohdat perusteena. 
 
Suomen tulisi myydä ulkomaille osaamistaan lentoteknillisellä sektorilla - siitä kertyisi varo-
ja omaan toimintaamme. 
 
Ymmärrän että "kun ei ole rahaa niin ei ole rahasa" kuten vanha sanonta kuuluu, joten jos-
tain on valtion säästettävä. Tulevat ikäluokat pienenevät joten jonkinlainen varuskuntien 
lopettaminen ja yhdistäminen tuntuu mahdolliselta, kuitenkin vähäisempi ja hitaampi kuin 
nyt sovittu. Tuottavuuttakin on lisättävä ja siihen lienee mahdollisuuskin mutta se on tehtä-
vä niin että henkilökunta menettää mahdollisimman vähän ja että kaikessa ajatellaan 
Suomen, siis koko Suomen, etua. Vaikka ulkomainen hyödyke, näkkäri, saapas, tietoko-
neohjelma tms. olisi vähän kotimaista edullisempi asiaa pitäisi tarkastella Suomea ajatel-
len. Toki silloin kun tekniikan taso vaatii, esim helikopteri tai rynkky, lienee syytä ostaa 
parhaiten sopivaa hinta/laatu suhdetta. 
 
Hallitus ja säästöt syvältä. 
 
Kansainvälinen rauhanturvatoiminta tulisi rahoittaa erillisellä määrärahalla, ei puolustus-
menoista. Esim kehitysapuvaroista. 
 
Varuskuntien lakkautukset uudelleen arviointiin läpinäkyvästi. Päätetyt materiaalihankinnat 
toteutettava. Armeijaa modernisoitava. Reserviläistoimintaan enemmän puolustusvoimien 
tukea,(esim.ammunta)... 
 
Säästöjä toisi myös nykyistä suurempi yhteistoiminta eri varuskuntien ja yksikköjen välillä. 
Mm. materiaalihankinnat. On kuulemma paljon tilanteita, että poistetaan ja hävitetään sa-
maa tavaraa, mitä toinen varuskunta, yksikkö hankkii uutena. Säätöä, parempaa jousta-
vuutta määrärahakäytäntöihin, ettei olisi "pakko" tuhlata vuosittain se  maksimimäärä, mitä 
budjetissa on ollut varattuna. 
 
Ei hankita pelkästään kallista NATO varustusta. Amerikan herkkua. Venäjää ei tulisi ajatel-
la pelkästään vihollisena. Myös sieltä löytyy varmasti Suomellekin käyttökelpoista varus-
tusta eri hintatasolla. Olisi ajateltava ensisijaisesti oman maan puolustusta. Hankintojen ei 
tulisi painottua kansainvälisten operaatioiden tarpeisiin. 
 
Ruotsin puolustusvoimien edustaja kommentoi uutishaastattelussa, että heillä toimintakyky 
on ajettu 80%:sti alas, mutta on säästetty vain 20%. - Säästöt pitäisi toteuttaa Suomessa 
järkevämmin. Henkilöstö- ja organisaatiorakennetta järkeistämällä? Ulkoistamalla kaikki 
palvelut saadaan hetkellisesti asiat näyttämään hyvältä, mutta käytännössä voi tulla kal-
liimmaksi. Oma mies, kun tekee paljon muutakin, kuin vain tietyn ostetun työsuorituksen. 
Ehkä joku varuskunta on pakko lakkauttaa, mutta ei sieltä, missä puolustusvoimien tulisi 
olla parhaassa valmiustilassa. 
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Muutkin "viranomaiset" kuten poliisi, pelastus sekä häke tehdään ja on tehty kokoajan 
ns.puhdistusta mitä puolustusvoimissa olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin..vähemmällä voi 
tehdä paljon enemmän ja tehokkaammin..kiitos 
 
Sota nykyisellään on niin teknillinen ja sellaisenaan kallista, johon Suomella ei ole varaa. 
Uskottavaa maanpuolustusta ei IIww:n keinoin ole olemassakaan. Ainut vaihtoehto on yl-
läpitää sellaiset valmiudet, että liittoutuminen NATOON on mahdollista ja NATON kannalta 
katsoen jäkevää. Suomalainen "korpisoturi" on nostalgiaa. 
 
1. Kontiolahden varuskunta/Pohjois-Karjalan prikaati on uudistuksessa säilytettävä ja sitä 
vahvistettava. Dragsvik on varuskuntana lakkautettava ja Uudenmaan prikaati sijoitettava 
ruotsinkielisena joukko-osastona osaksi Upinniemen varuskuntaa/Suomenlahden meripuo-
lustusaluetta. 2. Päinvastoin kuin juhlapuheissa/poliitikkojen lausunnoissa väitetään, koko 
maan puolustamisesta / aluepuolustuksesta on jo ajat sitten luovuttu. Voimat / halut riit-
tänevät nipin napin Etelä-Suomen puolustamiseen, Lappi on jo annettava Naton vastuulle 
ja Väli-Suomea ei puolusta kukaan. 3. Kyllähän tämä on taas yksi johdonmukainen askel 
kohti Nato-jäsenyyttä, jota on valmisteltu hiljaisesti ja vähemmän hiljaisesti vuosikausia ja 
odotettu vain kansan mielipiteen kypsymistä jäsenyydelle myönteiseksi. Eiköhän se kään-
nytystyö nyt ala, kun Halonen on tieltä pois äksyilemästä. Itse kyllä kannatan Nato-
jäsenyyttä, vaikka kolikon kääntöpuolena on monia hyviä vaikutuksia yhteiskuntaan sätei-
levän yleisen asevelvollisuuden loppuminen. Armeija mm. etääntyy muusta yhteiskunnasta 
ja maanpuolustustahto heikkenee. 
 
Halu puolustaa Suomea ja tätä yhteiskuntajärjestelmää on jo ennen tätä "varuskuntauudis-
tusta" ja erilaisia siihen liittyviä lakkauttamisia, murentunut niin itsellä kuin tutuilla ihmisillä 
jotka eivät käy MPK:n tai minkään seuran Tai PV:n harjoituksissa - jo muutamia vuosia 
sitten, kun asioista on alettu eduskunnassa keskustella näin käsittömättömällä tavalla. "mi-
tään uhkaa tulevaisuudessa ei ole" -on useasti tietyiltä puolueilta kuultu absurdi väite!. Ti-
lanteessa jossa ei varuskunnissa ole edes niiden toimivuuden kannalta riittävästi henkilös-
tä ja loppu henkilöstö on vielä, varmasti ei-niin-motivoitunutta vähennysten ja ahtaalle 
ajamisen vuoksi –miten voidaan hoitaa tai kuka auttaa kansalaisia esim. Nokian vesikriisin 
tapaisissa kotoperäisissä ehkä mitoiltaan jopa suuremmissa rauhanajan kriisiaputöissä ? 
 
Mikäli joku varuskunnista pitää lakkauttaa, niin ensi sijaisesti Dragsvik, josta toiminnat siir-
retään Upinniemeen. Ei tulisi pahaa "aukkoa" puolustukseen. Kauhava ehdottomasti jätet-
tävä, koska läntinen osa maasta tukeutuu vapaaehtoistyössä laajasti Kauhavan varuskun-
taan. Samoin virka-aputehtävissä esim.poliisille apuvoimat saadaan laajalle alueelle länti-
sessä osassa maata nopeimmin Kauhavalta. Alueella on myöskin hyvin vahva vapaaeh-
toinen maanpuolustustyö. joka "lopahtaa" varuskunnan lakkauttamisen seurauksena var-
masti. 1,1 miljardin kehitysmaa-avusta voisi hyvinkin vähentää Puolustusvoimille vä-
hint.200 milj.euroa/vuosi. 
 
Säästöt aiheuttavat monia huonoja asioita, esim kun ruvettiin ruokahuoltoa ulkoistamaan 
niin nyt ollaan tosi kurjassa asemassa. Muutenkin kun ala on matalapalkkainen niin uusi 
työ sopimus maran alla ja vielä pamin mikä ei arvosta naisalaa. Olisi ollut parempi kuin 
muonitus kuuluisi varuskunnan alaisuuteen niinkuin se oli ennen ulkoistamista! 
 
Puolustusvoimien arvo Suomelle kunniaan ja ne maamiinat takaisin, kiitos. 
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Puolustusministeri Wallin ei nauti enää minunkaan luottamistani enkä arvosta hänen yh-
teistyötaitojaan hallituksessa! Jos hän olisi yksityisessä firmassa ja suhmuroisi yrityksen 
pj:n ja muiden hall. jäsenten selän takana niin lähtö tulisi firmasta kuin firmasta!!! En ole 
"fennomaani" mut joku tolkku Dragsvik-jupakassakin tulee olla!!! 
 
Puolustusvoimien ylin johto on rähmällään amerikkalaiseen teknojääkärimalliin, eli mahdol-
lisimman vähän sotilaita, joihin on pumpattu mahdollisimman paljon rahaa. Suomessa ei 
moiseen ole tarvetta, kiitos korkean maanpuolustustahdon ja asevelvollisuuden. Jalkavä-
kimiinoista luopuminen YHDEN vuoden MAHDOLLISESTI kestävää YK:n turvallisuusneu-
vostopaikkaa varten oli suorastaan hulluutta. 
 
Mielestäni ollaan oikealla tiellä ja vielä perustaisin ammattiarmeijan ja kannatan liittymistä 
NATOON. 
 
Uudistusta tarvitaan mutta nyt auotaan solmua miekalla. Oikeampi suunta olisi antaa koko 
kansalle lyhyt koulutus kriisinajan tehtäviin (ei välttämättä sotilaallinen tehtävä) ja SEN jäl-
keen varustaa pienempi osa huipputekniikalla. Iso reservi varustettuna halvoilla itä-
rynkyillä puolustaa Suomea paremmin kuin pieni "keihäänkärki". 
 
Mielestäni uudistusprosessi on hoidettu aisallisesti. 
 
On parempi varautua tuleviin kriiseihin kuin katsoa miten edellinen sota olisi sodittu pa-
remmin. Pienempi väkimäärä voidaan kouluttaa ja varustaa tehokkaasti eikä tarvitse tur-
vautua suureen reserviin mallia Cajander. 
 
Mielestäni jatkuvasti "sota" nimen käyttö saattaa joissakin kansalaisissa aiheuttaa vastus-
tusta puolustusvoimien hankkeiden asialliselle käsittelylle. Sodan korvaaminen kriisillä 
mielletään varmasti myönteisemmäksi, vaikka kriisin ääritilanne onkin sota. 
 
Varuskuntien lakkauttaminen peruttava, rajan takana isoja keskityksiä. 
 
Idässä jo muutenkin suht vahva naapuri panostaa entistä enemmän puolustusvoimiinsa. 
Me puolestaan ajamme oman järjestelmän lähes... Ohjuksilla ei pitkälle pötkitä varsinkaan 
kun naapurilla on niitä *1000 ja he eivät tunne sanaa miehistötappio. Mielestäni Kreikan 
rahoittamista yms voisi pikemminkin vähentää. 
 
Keuruun varuskunnan lakkauttaminen on kova isku koko seutukunnalle, näivettää varmasti 
koko Keuruuta, kun noin iso työllistäjä lopettaa. Varmasti näin on muillakin paikkakunnilla, 
mutta Keuruun tilanteen tunnen parhaiten. Tämä lakkautus ei siis ole pelkästään puolus-
tuspoliittinen asia, vaan kostautuu moninkerroin paikallisille ihmisille. En usko, että valtion 
työllisyystoimet voisivat korvata läheskään kaikkia menetyksiä. 
 
Kauhavan lakkautus uudelleen tarkasteluun. 
 
Koko uudistus / säästöjupakka on vahingoittanut jo nyt tuntuvasti Suomen puolustuskykyä, 
johon liittyy olennaisena osana maanpuolustushenki. Se on tärkein aseemme ja sen teho 
ei varmasti kasva perusteettomilla säästöillä ja varuskuntien lopettamisella. Lisäksi koko 
homman salamyhkäisyys ja siihen liittynyt ruotsinkielisen varuskunnan eriarvoisuus suh-
teessa muihin varuskuntiin tekee vahinkoa ruotsinkieliselle väestöllemme, joka varmasti 
saa kärsiä turhaan tästä kohusta.  



Sivu 135 / 172 
 

 
Koko maan uskottavan puolustuksen kannalta olisi katsottava Suomen karttaa ja tehtävä 
varuskuntien mahdolliset lakkautukset silltä pohjalta että aukkoja ei syntyisi, varuskuntien 
mukana menee materiaali varastot ja kertausharjoitus ja muu sotilaallinen koulutus mah-
dollisuus ko alueilta. 
 
Valitettavasti esitetyssä uudistuksessa ei ole tutkittu seurannaisvaikutuksia kunnolla. Esi-
merkiksi CASA ja Pilatus-koneet eivät mahdu Pirkkalan lekokorjaamolle. Tikkakosken polt-
toainehuolto ja kahden eri nopeustyypin sovittaminen siviilililentoliikenteeseen on haasta-
vampaa kuin sotilaskentällä, sekä kahden sotilaskentän lakkauttaminsen samanaikaisesti 
on kuin ampuisi omiin nilkkoihinsa. Ja miten voi Dragsvikin vieressä olla toinen samanlai-
nen varuskunta, niin, että molemmat säilyvät. Lisäksi Keuruulla on koulutettu monitaitoisia 
osaajia sodanajan turvaksi, miten ko. koulutus on nyt tarkoitus hoitaa. Lisäksi Hallin ilmati-
la on aivan erinomainen paikka koelentotoiminnalle ja nyt siirretään väkisin suurempiin 
taajamiin toimintoja. Taitavat upseerit kaivata McDonaldsien viereen. 
 
Supistukset ovat täysin tuomittavat. Kallio ja Paasikivi olivat naiveja, sanoen: Jos emme 
ärsytä ryssää niin se ei hyökkää. Kuinka kävi? 
 
Historian kokemusten ja nykymaailman kehityksen kannalta en hyväksy puolustusmenojen 
leikkauksia. PÄINVASTOIN NIITÄ PITÄÄ LISÄTÄ!!! 
 
Poliittista kähmintää. Valmius puolustaa maata oltava uskottava, idän karhu nukkuu...vielä! 
 
Joka jutussa tulee pää vetävänkäteen ja niin käy tässäkin tapauksessa. Ei hyvältä vaikuta 
nykynuorisoa ajatellen joiden pitäisi oppia maanpuolustustaidot. Koko homma kuivuu ka-
saan. 
 
Puolustusvoimien johto teki onkein vastatessaan oikeuskanslerille saaden näin asiansa 
mahdollisesti uuteen käsittelyyn Länsi-Suomeen saatava yksi varuskunta! 
 
Miinakielto aivan turhanpäiväinen päätös,nyt maksellaan sen seurauksia varuskuntien lak-
kauttamisella. Muutamalla ohjuksella en usko olevan yhtä suurta pelotetta kuin jv. miinoil-
la. 
 
Varuskunnat ovat muodostuneet perinne ylläpitolaitoksiksi jossa vahvistetaan suomalai-
suutta, yhteisiä normeja ja eettisiä periaatteita jolla vahvistetaan ja varmistetaan yhteis-
kunnan toimivuttaa ja vakautta. Varusmiesten toimintaaluetta pitäisi laajentaa ja perustai-
toja opettaa laajemmin josta muodostuisi vankempi yhteiskunnan perusta. Koulutus pitäisi 
olla tarkoituksenmukaisempaa ja sisältäisi mm. mielenosoitustorjuntaa, ensiaputaitoja, ve-
sienpuhdistusta (öljyntorjunta) ja miten ylläpidetään toimintaa vaikka sähköt menisi tai kun 
vettä ei tule hanasta jne. Näin olisi mahdollista saada laajempaa tukea toiminnalle EU-ta 
myöten ja lisäksi sponsoreita (punainen risti, ja yrityksiltä jotka tarjoavat laitteet ja osaa-
mista kun armeija kouluttaa ilmaiseksi). Kaikille ei tarvitse opettaa kaikkea vaan varusmies 
voisi valita linjansa, samaan tyyliin kuin muissa kouluissa. 
 
Reserviläisille pitää olla jatkokoulutusta; kertausharjoituksia, vapaaehtoisia harjoituksia 
yms. Valmiutta pidettävä yllä kaikenikäisten reserviin kuuluvien osalta. 
 



Sivu 136 / 172 
 

Puolustusvoimauudistuksella tehdään hävytöntä politiikkaa ja se vahingoittaa puolustus-
voimia enemmän kuin itse uudistus. Toivottavasti tämän kyselyn tarkoitus ei ole poliittinen. 
 
On todella riskialtista pudottaa puolustusvoimien vahvuutta samalla, kun Venäjä investoi 
voimakkaasti armeijaan. Edelleen, Kiinan lähialueiden levottomuudet voivat vaikuttaa yllät-
tävällä tavalla myös Suomen tilanteeseen. Voisi olla mahdollista muuttaa joukkojen paino-
pistettä kohti informaatiosodankäyntiä, koska siten tuoteimpia uhkia voisi pystyä tunnista-
maan ja niihin voisi reagoida aiemmin. Samoin ilmavoimien rooli on maailmanlaajuisesti 
kasvamassa, suhteessa muihin aselajeihin 
 
Uudistaa pitää,mutta tällaista aukkoa itärajalle ei pidä tehdä. Ruotsinkieliset pitää huomioi-
ta, mutta ei näin mitä puolustus ministeri on ajanut mistään välittämättä tai toiset huomioon 
ottamatta. 
 
Kun edes kerran pääsisi kertaamaan. 
 
Mielestäni voisi olla harkittavana vaihtoehto, supistaa nykyisiä miehistö- ja koulutuskuluja 
siirtymällä puhtaasti palkka-armeijaan. Tämä kuulostaa varmaan monen korvaan rankalal-
ta vaihtoehdolta, mutta siihen on olemassa järkeviä syitä: Henkilöstömäärän pienetyessä 
voidaan rahoitusta kohdistaa laadukkaampiin varusteisiin ja koulutukseen. Sotilaat olisi 
kaikki jo valmiiksi motivoituneita, eikä armeijan "arki" olisi heille ylipääsemätön este. Soti-
laan sopimus voisi olla vaikkapa 3-5 vuoden mittainen, jolta ajalta hän saisi palkkaa, koulu-
tusta, majoitusta. Annettava koulutus tukisi myös tulevaa siviilielämää esim. turvallisuus-
alan, poliisin ja monien muiden ammattien osalta. Tämä järjestelmä tuottaisi myös entistä-
kin laadukkaampaa reserviläisainesta. Laadukkaampi reserviläisaines tukisi myös vapaa-
ehtoista maanpuollustustyötä entistä paremmin. Ammattisotilaat myös tietävät työhönsä 
liittyvät riskit, joten heitä voisi myös käyttää ulkomailla tapahtumiin kriisinhallintatehtäviin 
entistä tehokkaammin. Eli lyhyesti: Porukkaa pienemmäksi, paremmin varustelluksi, toi-
minnalle täydet edellytykset myös kaluston puolesta, henkilöstö motivoitunutta ja alasta 
kiinnostunutta, monipuolinen ja jatkuva koulutus. Näin saadaan pienempi, mutta tehok-
kaampi ja toimintavalmiimpi joukko ammattilaisia, jotka kuitenkin pystyisi siirtymään töihin 
siviilipuolelle sopimuksen jälkeen. 
 
Uudistuksen valmistelu salassa on ollut käsittämätöntä ja kävelee suoraan yli parlamen-
taarisen valmistelun. Puolustuksen suunniittelu PITÄÄ olla pitkäjänteista ja perustua yhtei-
sesti hyväksyttyyn parlamentaariseen suunnitelmaan. 
 
Puolustusvoimien uudistus on 10 vuotta myöhässä. On äärimmäisen terkeä purkaa nämä 
kylmänsodan aikaiset kulissit pois ja tarkastella miten sotaa käydään 2000-luvulla. Nyt on 
äärimmäisen hyvä tilaisuus purkaa auki puolustusvoimien rakenteet ja tarkastella kriittises-
ti mitä henkilöstä jää jäljelle sekä millaisiin työtehtäviin henkilöstö kohdennetaan (= koulu-
tus ja osaaminen vastaamaan työtehtäviä). 
 
Suomen puolustusvalmiuden alasajo pitää saada loppumaan kuten myös ns. ulkoistami-
nen joka syö rahaa paljon enemmän kuin on laskettu sopimuksia tehtäessä. 
 
Toimiva ja uskottava malli on jo olemassa, Sveitsissä. Kusipääkenraalit haluaa leikkiä na-
toa ja hankkia hyödyttömiä hilavitkuttimia joita sitten käytetään kun nuollaan paimentolais-
ten persettä ja ajellaan panssariautoilla paskat housussa jossain hevonkuusessa. Kriisin-
hallinnan kulut pitää ottaa kehitysapuvaroista ei puolustusbudjetista. 
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Kuinka tällainen säästötarve syntyy lyhyessä hetkessä. Eikö tämä vosii olla suunnitelmalli-
sempaa toimintaa? Ihmettelen Ilmavoimien varuskuntiin kohdistuvaa supistuspainetta (ver-
taa maavoimat). Ihmettelen suurien kalustopoistojen tarpeellisuutta? 
 
Mielestäni maanpuolustuksesta huolehtiminen on valtion tehtävä ja maan "ykkösasia". Jos 
valtio tällä lailla supistaa puolustusvalmiutta, en halua enää osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen. Suoraan sanoen erottaisin koko hallituksen. 
 
Dragsvikin varuskunnan kohtalo tulisi harkita huolella uudestaan. Ruotsinkielinen joukko-
osasto voi aivan hyvin toimia osana toista varuskuntaa. 
 
Ruotsinkielisille olisi riittänyt joukko-osasto, laissa ei puhuta tavuakaan varuskunnasta! 
 
Tuntuu järjettömältä vastakkainasettelulta, että Kreikan tukipakettiin löytyy rahaa Suomen 
puolustusvoimien kustannuksella. Ei auta vaikka sanotaan, että rahat tulevat eri momentil-
ta, koska kyse loppuviimein on verovaroista ja niiden kohdentamisesta. 
 
Mitä tulee Kauhavan varuskunnan alasajoon, tämän jälkeen on turha mainostaa, että koko 
Suomen kattavapuolustus on uskottava. 
 
Suomen tulisi ehdottomasti hakea viipymättä NATO:n jäsenyyttä. Liittyminen on kallis pro-
sessi, mutta se kirpaiseen vain kerran!!! 
 
Suojeluskunnat pitäisi perustaa. 
 
Puolustusvoimauudistus on sinällään epäilemättä ajankohtainen. Se olisi ilman muuta pi-
tänyt saada toteuttaa suunnitelmalliselta ja ammattimaiselta pohjalta ilman säästötoimen-
piteitä, kuitenkin kustannustehokkuutta korostaen. Puolustusvoimien säästöt ovat todelli-
suuden sijasta paljolti näennäisiä tai laskennallisia. Erityisesti säästöt antavat Suomelle 
vahingollista signaalia muille valtioille ja erilaisille ryhmittymille! Nykyinen(kään) maailman-
tilanne ei anna minkäänlaisia turvallisuustakeita tms Suomelle eikä siten ole mitään realis-
tisesti perusteltuja edellytyksiä säästöihin puolustusmenoista. Uhkakuvat ovat muuttuneet 
mutta eivät vähentyneet, päinvastoin. Jos ennen suunniteltiin puolustusta laajaa rintama-
hyökkäystä vastaan ja joukot hädin tuskin riittivät, niin nykyisin (sen lisäksi) on huomioitava 
etenkin terrorismi, strategiset iskut ja järjestäytynyt rikollisuus joista on tullut korostunut 
turvallisuusuhka koko yhteiskunnallemme. Näiden uhkakuvien torjunta tai niiltä puolustau-
tuminen edellyttää paljon perinteistä ENEMMÄN resursseja! Samoin teknistyneen nyky-
yhteiskunnan yleinen huomattava haavoittuvuus ja ydintoimintojen helppo lamautus laa-
jentaa uhkakuvaa ja esim. lisää turvattavia / suojattavia kohteita entisestään! Tulevaisuu-
dessa pelkästään järjestäytynyttä rikollisuutta ja rikollisjengejä vastaan toimittaessa raa'an 
väkivallan mahdollisuus ja todennäköisyys kasvaa ja tällöin jouduttaneen entistä enemmän 
ja useammin turvaamaan myös puolustusvoimien virka-apuun. Samoin PV:n virka-avun 
tarve esim. luonnonolojen tuhoja raivattaessa, niitä korjattaessa sekä lisävahinkojen estä-
misessä lisääntynee huomattavasti koko ajan. Säästöt ovat valitettavasti konkreettinen 
osoitus poliittisen johtomme totaalisesta epäonnistumisesta tehtävissään ja selkeä häly-
tysmerkki siitä että poliittisen pelaamisen tärkeys on ajanut ohi kansan ja valtion etujen 
asiallisen ja tarkoituksenmukaisen hoitamisen pyrkimyksestä ja periaatteesta. Yhtenä uh-
kakuvana lopultakin on sanonta siitä miten historia toistaa itseään; poliittisten päättäjiem-
me realismista harhautuneen ajattelun perusteet sekä toimien seuraukset alkavat huoles-
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tuttavassa määrin muistuttaa 1920 ja 1930 -lukujen aikaa, niiden seurauksethan maksettiin 
sitten ala-arvoisesti varustettujen veteraani-isiemme verellä. Toivottavasti kuitenkin histori-
an toistamisen uhkakuva todellakin jää vain uhkakuvaksi! 
 
Ei pidä unohtaa 30-lukua ja Talvisodan 23 000 uhria, jotka syntyivät huonoissa varusteissa 
ja materiaalipulassa. Liian pitkä rauhanaika tuudittaa uskoon ikuisesta rauhasta. 
 
Lentosotakoulu olisi pitänyt säilyttää Kauhavalla jossa on enemmän vapaata ilmatilaa kuin 
Rissalassa johon sitä nyt siirretään. Tulemme näkemään enemmän onnettomuuksia, mut-
ta ehkä tämä oli tarkoituskin. Draksvik olisi hyvin voitu siirtää Upinniemeen koulutuskieli 
olisi silti voinut olla Ruotsi, Upinniemi olisi vastannut paremmin muutenkin asiaa koska 
rannikkotykistökin on merivoimien alaisuudessa näin myös rannikkojääkärit olisivat olleet 
yhdessä organisaatiossa. 
 
Onhan tämä asia jokaiselle reserviläiselle itsestään selvä 
 
Leikkaukset tehdään mielestäni väärästä paikasta, koska kuitenkin kaikkiaan puolustus-
voimat ovat se tukipilari mihin jokainen valtio nojaa. 
 
Sodan ajan joukkojen koon suunnittelu vesittyy tosi tilanteessa. Sinne lähtee kaikki jotka 
liikeellee pääsee heiluttamaan jotain kättäpidempää. 
 
Mitähän ovat esteet PV:n, viranomaisten ja miksipä ei myös kuntien resurssien yhteiskäy-
tölle? Esim. meripelastus tehtävät, rajavartiointi, kuljetukset, ambulanssi kopteri, soppaty-
kin vuokraus :-), koulutus tarjonta jne... PV:llä on runsaasti kalustoa ja muita resursseja 
erilaisiin tehtäviin. Eikö niitä voisi hyödyntää liiketoimintaan? Tuskin kilpailu siitä vääristyy 
enempää kuin muidenkaan "valtion yhtiöiden" toimesta. 
 
Venäjän armeijaa vahvistetaan koko ajan rajan takana. Sinne on sijoitettu huomattavan 
vahvoja armeijakuntia ja teknstä materiaalia. Ennen näitä nykyisiä säästöjä Suomi luopui 
jälkaväkimiinoista mikä on paras puolustusase näinkin pitkällä rajalla mitä meillä on Venä-
jän kanssa. 
 
Ruotsinkielinen varuskunta tulisi ennemmin lakkauttaa kuin Kauhavan lentosotakoulu ja 
muutenkin hävittäjiä ei pitäisi viedä niin pohjoiseen vaan pitää ne Kauhavalla ja Pirkkalas-
sa eteläsuomessa suurin osa ihmisistäkin on. Miinoja ei pitäisi lakkauttaa turhaan toisten 
mieliksi. Omaa selkärankaa pitäisi olla ja tahtoa sanoa myös ei Suomen kannalta epäedul-
lisille ratkaisuille ja palauttaa miinat puolustukseemme. Kunnon luotiliivit tulisi hankkia jo-
kaiselle Suomalaiselle sotilaalle kun meitä ihmisiä on niin vähän verrattuna itäiseen naapu-
riimme. Mieluimmin lyhennetään palvelusaikoja hieman ja annetaan vapaaehtoinen mah-
dollisuus jatkokoulutukselle armeijan kouluttajilta mielummin kuin vapaaehtoiskoulutuksen 
puolelta kun armeijan koulttajia on enemmän ja he ovat ammattitaitoisempia ja resurssit 
ovat muutenkin paremmat. Vapaaehtoista ja armeijan yhteistyötä voitaisiin yhdistää ja näin 
saataisiin lisäkoulutusta edullisemmin ja riittävästi halukkaille ja he saisivat kehittyä ja 
päästä paremmin eteenpäin vamhempanakin kun työt ja koulutus ym ei enää vie kaikkea 
aikaa ja resursseja. Enemmän spesialikoulutusta niitä haluaville, mutta armeijan kautta 
kun vapaaehtoinen puoli tuntuu muutamien kaverien keskinäiseltä puuhastelulta ja siinä 
voi jotkut kokea ulkopuolisuutta mitä ei puolustusvoimien koulutuksessa koe vaan se on 
koko Suomen maanpuolustuksellista hyvää asiaa. Suomella tulisi olla kyky ja resursseja 
hankkia myös huippukalusta lisää kuten Hornetit ja niihin uskottava aseistus ja samoin 



Sivu 139 / 172 
 

lisää parhaita Saksalaisia Leopard tankkeja ja huippuohjuksia torjumaan lento- ja helikop-
terihyökkäyksiä ja panssareita vastaan. Ihan hyvä ulkoistaa mieluimmin pakkosäästöjen 
takia siviilityöntekijöiden töitä ja kuten aiemmin totesin, ei tule poistaa miinoja kun niiden 
poistaminen on kallista ja eikä muutenkaan järkevää puolustusta itäisen jättiläisen naapu-
rina. Mikään muu maa ei ole meille uhka kuitenkaan. Säästetään mieluimmin kansainväli-
seltä puolelta kuten kriisien hallinta ym vastaavista tehtävistä ja tehostetaan vieläkin 
enemmän varusmiespalvelusta kun edelleenkin siellä on varmasti parannettavaa kun edel-
leen siellä on kiire odottamaan? turhia asiaoita tulisi karsia sieltä ja antaa mahdollisuus 
erikoistua ja jatkaakin erikoistumisessa niille kenellä on siihen edellytyksiä ja mielenkiintoa 
ja myös vanhemmassakin iässä kun silloin voi olla paremmin aikaakin kun koulut ja per-
heenperustamiset on jo takana päin ja työurakin paremmalla tolalla. Lisäkoulutusta voisi 
olla halukkaille puolustuvoimien puolelta iltaisin ja ampuamataidonkin kehittämismahdolli-
suus pitäisi olla jatkossakin kun varusmies aikana siihen on liian vähän aikaa. Tulisi tukea 
vain vapaaehtoisten reserviläisten omaehtoista harjoittelua ja mahdollistaa paremmin am-
pumaratojen käyttöjä jokaiselle halukkaalle laajemmin. Tärkeää olisi ylläpitää näin ja pa-
rantaa näitä taitoja koska se vie aikaa kuten kaikki muukin urheilu ja harrastukset ja itsen-
sä kehittäminen. 
 
Lakitekstissä on selvästi määritelty PV:n tehtävät. Ihmetyttää kansainvälisten rauhantur-
vaamistehtävien suuri osuus tänäpäivänä, myös taloudellisesti. Kuka manipuloi tärkeysjär-
jestystä? 
 
Mielestäni reservin maanpuolustuskyvyn ylläpito on talkoo. Tämän ja aiempien uudistusten 
selkeä viesti puolustusvoimilta ja laajemmin poliittiselta järjestelmältä on ollut, etteivät he 
enää ole valmiita tekemään omaa osaansa (talkoiden järjestäjinä) tässä yhtälössä. Itse 
reserviläisenä olen kiinnostunut puolustusvoimien toiminnoista tilanteessa, jossa itse jou-
tuisin kutsutuksi palvelukseen. Se lienee ainoastaan Suomen valtakunnan koskematto-
muuden puolustaminen. Mikäli puolustusvoimat hukkaa resursseja jonkun muun asian ta-
kia, mielekkyys veronmaksajana rahoittaa ja reserviläisenä asettua kuolemanvaaraan hä-
tätilanteessa katoaa. Lisäksi mikäli poliittinen järjestelmä ei katso puolustusvoimien reser-
viläisarmeijan riittävän varustamisen ja kouluttamisen em. tehtävää varten olevan tarpeel-
lista, en katso että sotilasvala enää velvoittaisi minua osallistumaan maanpuolustukseen 
koska valan vastaanottajaosapuoli on tehnyt puolustuksen menestyksekkään hoitamisen 
mahdottomaksi nykyisillä toimillaan. 
 
Ei Kajanterin linjalle! 
 
Muutoksessa olisi ehdottomasti pitänyt säilyttää Kontioranta sekä siirtää ruotsinkielinen 
koulutus Upinniemeen. 
 
Puolustusmäärärahoja olisi korotettava maltillisesti siitä näkökulmasta jotta voidaan pysyä 
teknistyvän sodankäynnin mukana. Näkisin että lisäämällä määrärahoja maltillisesti (in-
deksikorotus; ~250M€ lisää/vuosi (kevät 2011)) ja kohdentamalla toiminnot pääesikunnan 
tekemän selvityksen mukaisesti ylläpidämme uskottavaa puolustusta paremmin seuraavat 
10 vuotta. Puolustusselonteko tarvitaan sitten linjaamaan tekemisiä ja määrärahataso 
vuosille 2015-2025. Varuskuntien lakkauspäätös on tässä vaikeassa tilanteessa ihan oi-
kea.  
 
Puolustusministeri on toiminut oikein. Uudenmaan Prikaati tulee säilyttää Raaseporissa. 
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Asia on viety hallituksessa salaisesti läpi kuntauudistuksen tapaan ja puolustusministeri 
Wallin on pistänyt kätensä salaa hunajapurkkiin kertomatta siitä muille. Komentaja on toi-
minut ryhdikkäästi ja suoraselkäisesti, pysynyt totuudessa ja tehtävän kuvissa. Samaa ei 
voi sanoa ministeristä. Olisi syytä jättää paikkansa. Liannut kielipolitiikalla myös oman pe-
sänsä. Edelleen laskelmat on avattava kaikille, jolloin kansalaiset ja kansanedustajat voi-
vat itse päätellä, mistä ovat päättämässä. Dragsvik ja sen perusteluista on saatava lain 
tulkinnasta asiantuntijalausunnot. Onko oltava ruotsinkielinen varuskunta (Dragsvik) vai 
ruotsinkielinen joukko-osasto esim. osana Upinniemeä? Hyvä, kun kyselette. Sitähän minä 
odotin. Kiitos. 
 
Jos haluat elää rauhassa varaudu sotaan. 
 
Nähdäkseni poliittinen johtomme suhtautuu varsin välinpitämättömästi kansalaisten turval-
lisuuden takaamiseen. Ottaen huomion säästettävän rahamäärän vähyyden suhteessa 
siihen, miten paljon puolustuskykyä heikennetään mm. luomalla itärajalle panssaridivisioo-
nan mentävä aukko, niin uskon motiivien olevan jotain muuta kuin maan ja kansalaisten 
parhaan edistäminen. Tämä sama epäkansallinen politiikan tekeminen on heijastunut 
muuhunkin politiikkaan. Luultavasti taustalla on luoda Suomeen sellainen puolustustaso, 
joka maalla olisi sen kuuluessa Natoon. Tämän jälkeen Nato-jäsenyys voidaan esittää 
kansalaisille valinnan sijaan välttämättömyytenä kun uskottavaa itsenäistä puolustusta ei 
enää ole. Olen katkera, pettynyt poliitikkoihimme, eikä minulla ole enää halua työskennellä 
nykyisen maamme - ja varsinkaan sen johdon - parhaaksi. 
 
Jos asia ei muutu enää ollenkaan, lopetan kaikki vapaaehtoiset maanpuolustustyöt ja ero-
an kaikista siihen liittyvistä yhdistyksistä, mukaan luettuna reserviläisjärjestöt. Ihan vaan 
Walliinin takia. 
 
Dragsvik isomman varuskunnan yhteyteen. 
 
Poliitikkojen ei pitäisi puuttua armeijan toimintaan... Ensin meni miinat ja nyt jatketaan 
alasajoa... Reserviläisten motovaatio on pidettävä jatkossakin jollain yllä, hehän muodos-
tavat armeijan tarvittaessa... 
 
Väli-Suomi tyhjennettiin; kontiolahti, keuruu ja kauhava. Siitä on helppo marssia ja katkais-
ta maa kahtia. Ihmetteln tätä kovin. Vihollinen voi tehdä sen helposti ennen kuin joukkoja 
keritään siirtää sinne. Jatkossa on turha puhua koko maanpuolustuksesta. Tuntuu, ettei 
poliitikot ole mitään oppinut Suomen historiasta. 
 
Historian kirjoista voi 30-luvulta löytää ajanjakson,jolloin poliitikot törttöilivät samaan ta-
paan kuin nyt... 
 
Kauhavan ilmasotakoulu tulisi ehdottomasti säilyttää. Ja lakkauttaa draksvik siellähän on 
kosteusongelmia. 
 
Säästö ovat tietysti ilmeisen välttämättömiä, mutta mielestäni puolustusvoimat (poliisin ja 
muiden turvallisuusviranomaisten ohella) ei pitäisi olla ensimmäisenä näin rajujen leikka-
usten kohteena. Turvallisuus ja rauha ovat siitä jänniä asioita, että niiden merkityksen 
ymmärtää (poliitikotkin) vasta, kun niitä ei enää ole. Tässä maassa on monta muutakin 
täysin turhaa rahareikää, joista olisi kyllä oikeastikin varaa karsia, mutta niin ei kuitenkaan 
tehdä. 
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Dragsvik olisi pitänyt siirtää Upinniemeen joukko-osastoksi ja joku muu, esim. Kontiolahti 
olisi pitänyt säilyttää. Pohjois-Karjalan Prikaatin sulkeminen on järjetön toimenpide, joka 
osoittaa hallituksen kompetenssin puutteen. Miinakielto puolustuksessa oli virhe, koska on 
edullinen, helppokäyttöinen ja toimiva ase järkevästi käytettynä. Pienellä maalla ei ole va-
raa riittävästi panostaa kalliiseen tekniikkaan ja sille on vaihtoehtoja. Esim. Olkapää ohjuk-
silla pystyisi halvalla maastouttamaan miehiä puolustukseen. Puolustusvoimat mielestäni 
tuhlaavat rahaa turhaan peruskuorma-autoihin ja traktoreihin joita olisi saatavilla yksityisel-
tä sektorilta runsaasti kohtuullisen edullisesti. Nykyisin yksityistä sektoria ja maanpuolus-
tushalukkuutta osataan huonosti käyttää. Myös kuorma-auton kuljettajia olisi helppo kou-
luttaa reservissä puolustusvoimien tarkoituksiin, eikä tarvitsisi pitää omia kuljettajia leivissä 
niin suuria määriä. Olen toiminut kuorma-autoilijana ikäni, sekä reservin kertausharjoituk-
sissa kuljetusupseerina n. 15 v. sotilasarvoltani olen Sotilasmestari, joten minulla on koh-
tuullinen kokemus puolustusvoimien kuljetustentehottomuudesta ja rahan tuhlauksesta 
turhan hienoon kalustoon. Minulla on myös kokemusta 7 vuotta veturinkuljettajan tehtävis-
tä valtiolla, jossa on aika paljon samansuuntaista ylimiehitystä ja tehottomuutta. Huollon 
tehottomuudesta ja kalleudesta sitten kärsivät varsinaiset taistelujoukot. Yleisestikin puo-
lustusvoimat osaa huonosti hyödyntää kaikkein tehokkainta PK yrityskantaa, palvelusteh-
tävien hoidossa. Taisteluajoneuvojen kuljettajat ovat sitten erikseen. 
 
Hyvää Suomi! Minne menet kotimaani ? 
 
olisiko kohtuu reservin ulkopuolelle joutuvat reserviläiset palkita nimittämällä heidät koulu-
tusta ja tai sasijoitusta vastaavaan sotilasarvoon esim ruk kouluttaja koulutuksen käyneet 
esim yksikön vääpeliksi sijoitetut alikersantit vääpeleiksi 
 
Puolustusvoimia pitää kehittää ja aseistusta nykyaikaistaa ja siten säilyttää maanpuolus-
tuksemme uskottavuus. Varuskunta-asiaan en osaa muuten ottaa kantaa, mutta maalais-
järjellä ajatellen joukkojen liikuteltavuus nykykalustolla, verrattuna siihen aikakauteen kun 
nykyiset varuskunnat on rakennettu, luo pohjaa kriittiseen varuskuntien lukumäärän tar-
kasteluun. 
 
Täysin harkitsematonta toimintaa, kun ottaa huomioon, että samaan aikaan veli venäläi-
nen satsaa kymmeniä miljardeja oman puolustuskykynsä kehittämiseen. Puolustusvoimia 
tulisi kehittää siten, että jokainen suomalainen tuntee sen tarpeelliseksi ja omakseen! 
 
Jotenkin tuntuu, että parempi melkein olisi siirtyä hyvin varusteltuun palkka-armeijaan, jolla 
puolustuksen ydin toteutettaisiin. Sen lisäksi olisi sitten vapaaehtoinen maanpuolustus, 
jossa olisi hyvin erimuotoisia ammattiarmeijaa tukevia toimintoja. Jokaiselle olisi kuitenkin 
hyvä tarjota mahdollisuus osallistua maanpuolustustyöhön. 
 
Varmaankin siellä toiminnassa ja rahavirroissa on ns. löysää rahaa joka tulisi ensin poistaa 
/ kohdistaa tarkemmin ja vitten vasta mennä näihin radikaaleihin supistus- ja lakkautustoi-
mintoihin. 
 
Maamiinapäätös tuli heti kumota ja sitä kautta turvata pienen armijan puolustuskykyä. 
 
Puolustusministerin poliittinen ohjaus harmittaa. Sodanajan joukkojen määrä on sidoksissa 
asevelvollisuuden suorittavien määrään. 
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Kielipoliittinen ratkaisu Dragsvikin varuskunnan säilyttämiseksi jossa sijaiskärsijäksi jäi 
mm. Karjalan prikaatin lakkauttaminen oli strategisesti erittäin typerä toimi! Mielestäni täs-
sä asiassa eduskunta pitää itsestään selvänä rauhanolojen jatkuvuuden puolustuksen 
todellisen kyvyn heikentyessä huomattavasti! 
 
Puolustusministerin on otettava vastuu ilmaisuistaan! 
 
'Uudistus' on järkyttävä, nykypäättäjät eivät aja Suomen etua vaan omaansa. Mutta kiitos 
teille että teette tämän kyselyn! 
 
Pääesikunnan turhaa everstikuntaa olisi voinut raakalla kädellä vähentää ja miinat säilyt-
tää!!! 
 
Tässä pelataan nyt erittäin vaarallista peliä, tulee mieleen aika ennen talvisodan syttymis-
tä. 
 
Jokaisella maalla on armeija, mutta se on oma tai vieras. 
 
Mielestäni ei loppuun asti mietitty Ei yksi mies voi päättää näin suuresta asiasta!!!! 
 
Nykyisillä säästöpäätöksillä ei saavuteta mitään korrektista vaan kulut kohdistuvat henki-
löstöön ja lakkautus 
paikkakuntien talouteen joiden kulut kasvavat. 
 
Komentajasta lähtien on korostettu sitä että puolustusvoimat säilyttää läsnäolonsa jokai-
sessa  maakunnassa varuskuntien poistumisesta huolimatta. Olisi kiinnostavaa saada vas-
taus siihen, että miten MPK:n kursseja / muita vastaavia kursseja voidaan järjestää mie-
lekkäästi, niin ettei kurssien järjestäjien tai kurssilaisten tarvitsisi ajaa yli 500 kilometrin 
reissua kursseille osallistuakseen tai kalustojen lainaamiseksi. Se on nimittäin aika turhaa 
osallistua tai järjestää sotilastaitoja ylläpitäviä kursseja, mikäli ei saada kalustoa kursseille. 
Tämä tulee muodostumaan ongelmaksi Pohjanmaan alueella. 
 
Hallin varuskunnan Koelentokeskuksen lopetus peruttava. Keuruun pioneerirykmentin lo-
petus peruttava. Dragvikin voi liittää upinniemeen 
 
Supistuksia harkittava uudelleen 
 
1937 Suomessa oli heikko reservi ja puolustusvarustelu. Kahden vuoden kuluttua olimme 
sodassa, jota ei odotettu. Entäs nyt, mitä kahden vuoden kuluttua? 
 
Historia toistaa itseään.Jo 1930 luvulla oli samanlainen mielipide poliitikoilla ettei tarvita 
panostaa puolustusvoimiin. Niinpä osa miehistä sai vyön ja kokardin. Mutta niin vain pis-
kuinen Suomi tuli sodassa hyväksi kakkoseksi.. 
 
Olin jo värväämässä delekaatiota luvuttamaan ministeri Wallinille sodanajan varustukseksi 
säilytettäväksi miehistövyötä sekä kokardia mutta ei näistä miehistä siihen ollut!!!  
 
Ymmärrän säästöt ja varuskuntien lopetukset, perustuen ikäluokkien pienenemiseen. Us-
kon myös että puolustusvoimissakin on mahdollista rationalisoida ja tehostaa toimintaa 
erittäinkin merkittävästi. Lisäisin vapaaehtoista koulutusta reserville, aliupseeresta upsee-
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reja , kuorma-autonkulejttahja koulutusta jne jostamyös voisi periä maksuakin ja josta olisi 
hyötyä siviilipuolellakin .DRAGSVIKIN LOPETUS OLISI MYÖS OLLUT TARPEELLINEN 
JA TASAPUOLINEN TOIMI , SULAUTTAMINEN LÄHIMPÄÄN VARUSKUNTAAN JOSSA 
ANNETTAISIIN RUOTSINKIELINEN VARUSMIESKOULUTUS. 
 
Draksvik pitäisi lopettaa ja siellä oleva varusmieskoulutus siirtää Upinniemeen. Kauhavan 
lentosotakoulu tulisi säilyttää Kauhavalla, koska siellä on tilaa lentää lakeuksien yllä.  
Mielestäni Suomen kuuluisi puolittaa mieluummin osallistuminen kansainvälisiin tehtäviin, 
kuin lopettaa varuskuntia. Suomen puollustus heikkenee merkittäväsi ! 
 
Suojeluskuntajärjestö herätettävä henkiin. 
 
Jos rahat ei riitä niin jostainhan se on säästettävä.Täytyy uskoa siihen että poliitikot tietä-
vät mitä tekevät 
 
Upinniemeen ei Dragsvikin toiminta sovi ilman lisärakaentamista. Jossakin ruotsinkielisten 
palvelupaikka pitää olla. Luotan mineisteri Walliniin asian valmistelussa. Puolustusvoimien 
kokonaisuudistus on täysin eriluokan asia kuin vain kielikysymys. 
 
Puolustusvoimien (ei toivotut) säästöt pitäisi perustua pelkästään puolustuksellisiin faktoi-
hin, EI puoluepolitikointiin (varsinkin kielipolitiikkaan). Kertausharjoituksien lopettaminen 
väliaikaisestikin, vaarantaa reservin (meidän koko sotaväen) toimintamahdollisuudet toimia 
yhtenäisenä joukko-osastona. Harjoitusten lopettaminen heikentää merkittävästi myös 
taistelutaitojen/tietojen oppimista ja mikä merkittävintä, romahduttaa maanpuolustustah-
don, joka on perusta koko yhteiskunnan olemassaololle. Tätäkö kaikkea haluamme !!! 
Puolustusvoimamme pitää uudistua, se on selvä, mutta EI siten että viedään pohja uudis-
tuksilta romauttamalla. Määrärahat malli kataiseksi. Puolustusvoimamme tarvitsee uudis-
tukseen kansan tuen ja ennenkaikkea riittävät määrärahat, muutoin uskottava puolustuk-
semme on pelkkää sananhelinää. 
 
Säästöt seis ! miksi uusi presidenttimme ei puutu asiaan? 
 
Historia opettaa. Hallituksen perustelut ovat aivan kuin ministeri Cajanderin listasta vuodel-
ta 1937. Kaikki historiaa hiukankin tuntevat tietävät mikä oli lopputulos. Tai ennenkaikkea 
mikä meinasi olla lopputulos. 
 
Aika sieltä ja syvältä.... 
 
Se on vaan inhottava realiteetti, että on minkä värinen hallitus tahansa, niin tässä taloudel-
lisessa tilanteessa leikataa........... puolustusvoimiltakin. Tässä poliitikot oppositiosta käsin 
keräävät nyt irtopisteitä, mutta jos heidät pakoitetaan vastaamaan kysymykseen, millä ta-
valla hoidat kestävyys-ja budjettivajeen, niin ensimmäistäkään poliitikkoa ei löydy, joka sen 
pystyisi tekemään menemättä myös puolustushallinnon pääluokkaan. EI ENSIMMÄISTÄ-
KÄÄN!!!!! 
 
Ihmetyttää, että nykyään ei rahaa muka ole enää mihinkään. Mikään ei muka enää kanna-
ta ja kaikesta pitää säästää lopettamalla toimintoja. Päätökset mitä on tehty ei ole millään 
tavalla loogisia. Päätökset tuntuvat olevan täysin poliittisia. Runnotaan uudistukset läpi, 
vaikka ne ei järkeviä ole. Ihmeellistä salailua kaikesta. Suurimpana fiaskona pidän Kauha-
van Ilmasotakoulun lakkauttamista. Siinä ei mikään perustelu ole järkevää. Menee vähä 
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usko koko Puolustusvoimiin ja Hallitukseen. Ei tämä ainakaan vapaaehtoista toimintahalua 
nostata.. 
 
Maamiinat jo kielletty. Ja nyt ajetaan joukko-osastot alas.. Ei ole puolustus uskottavalla 
tasolla! Toistetaanko samat virheet, kuin 30-luvulla? Talvisotaan ei rittänyt varusteita, eikä 
aseita! 
 
Lakkautetaan koko puolustuslaitos ja ulkoistetaan Suomen puolustus vaikkapa Venäjän 
armeijalle!Saadaan säästöjä aikaan ja voidaan nekin varat lähettää heti pikana Kreikkalai-
sille ja muille hätää kärsiville. Vituttaa tällainen päättäjien lyhytnäköisyys. 
 
Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on kehittymässä maksullinen harrastus, joka vaikut-
taa negatiivisella tavalla koulutusten valintaan. Käydään vähemmän tarkkaan valiten. Puo-
lustusvoimat (valtio) ei enää tue kaikkia kursseja riittävällä tasolla/tai sitten ollenkaan. Malli 
Cajander, kiitos Wallin!! 
 
Suomen puolustuksen alasajo ei ole mielestäni hyväksyttävissä. Törkeää käytöstä niitä 
harvoja vielä elossaolevia veteraaneja kohtaan jotka ovat aikanaan itsenäisyydestämme 
pitäneet huolen. Miksi tuemme Kreikkaa ja sen taloutta mukaanlukien mittavat asehankin-
nat joihin Kreikalla on varaa. Suomella ei ole varaa edes järjestää kertausharjotuksia ja 
joutuu karsimaan reippaasti tuosta ns uskottavasta puolustuksesta. Tuohan on nyt jo me-
netetty, puuttuu mm jalkaväen ryhmiltä/ joukkoeilta kalusto torjua panssaroituja ajoneuvo-
ja. Haloilla ja klapeilla nuo nykyiset eivät enään pysähdy. 
 
Puolustusministeriön pitäisi ottaa huomioon liitännäisvaikutukset (lakkautettavien varus-
kuntien alueen lisääntyvä työttömyys,alihankkijoiden konkurssit). Valtion rahansiirrot tas-
kusta toiseen(varuskuntien vuokratulot/ pv:n maksamat vuokrat, metsähallituksen saamat 
puuston myyntitulot varuskunta-alueilta, ovat mittavia, sekä muut tulosiirrot joista ei puhu-
ta. 
 
Maanpuolustustahto heikkenee supistusten myötä kosketuspinnan kadotessa maakunnus-
ta ja tietoisuudesta että panostatani reserviläisenä ei enää tarvita. Sekoilu ruotsinkielisten 
koulutuspaikasta vie/ syö uskottavuutta ylemmältä johdolta. "Tappavan" kaluston romutus 
kustannus syistä loputkin halut. Herrat itse ovat tehneet HYVÄT sopimukset vuokrista Se-
naattikiinteistön kanssa (ent omista tiloloista joista luopumisestä en ymmärrä vieläkään 
saatikka ulkoistamista joka ei ole ollut sen halvempaa kuin oma väki aikanaan. Mutta kai 
herrat tietää mitä rajan takana tapahtuu 5- 10 v kuluessa, hyvästi koko Suomen puolusta-
minen, oma asekaappi on pidettävä kunnossa sotilaalle mielekkäälle loppufanfaarille. 
 
Kun poliisin resursseja heikennetään samanaikaisesti puolustusvoimien kanssa niin mistä 
saadaan nopeasti apua esim. kadonneiden etsintään yms. Erittäin huolestuttavaa! 
 
Varuskuntia pitää tutkia tarkalla kädellä ja laatia aikataulu supistuksille. homma pitää hoi-
taa avoimesti eikä salaisesti. Supistukset pitää hoitaa luonnollisella poistumalla. 
 
Puolustusvoimien säästö ja puolustusvoimauudistus paketti avattava ja käsiteltävä perus-
teellisesti uudelleen ja puolustusministerin erottava omasta tahdostaan valehdeltuaan / 
kerrottuaan muunneltua totuutta. 
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Ottawan sopimus oli väärä valinta. Ryssät nauraa partaansa suomalaisten päättäjien tyh-
myydelle ja naiviudelle. Ulkoistakaa samantien koko Suomen puolustus vaikka venäjän 
armeijalle. Saatte taatusti "säästöjä". 
 
Miksi ostetaan kalliita asejärjestelmiä ulkomailta? Suomestakin löytyisi inssi joka suunnitte-
lisi vastaavan = työtä suomalaisille. 
 
Ulkoistus on muotiasia tänä päivänä. Kun eri toimintoja ulkoistetaan, mikä on tavoite, mu-
ka säästöt. Säästöt kuitenkin todellisuudessa hetkellisiä ja näennäisiä. Pitkällä aikavälillä 
käy niin, että todelliset kokonaiskustannukset ovat entistä suuremmat. Ei mitään kannata 
tehdä tekemisen kannalta, vaan asettaa selkeitä tavoitteita. 
 
Uudistus on tarpeellista silloin kun ollaan sen aiheuttamista seurauksista tietoisia ja saavu-
tettavista eduista selvillä. Nyt näyttävät toteutettavat leikkaukset ennemminkin kohdistuvan 
yleiseen maanpuolustushenkeen kuin tavoiteltuihin kustannussäästöihin. 
 
Wallinin asema puolustusministerinä tulee arvioida uudestaan kun mies ei ymmärrä varus-
kunnan ja joukkoosaston eroa??! 
 
Maanpuolustuksessa ollaan ottamassa suunta, jonka seurauksena Suomea ei tulla eikä 
voida enää puolustaa alueellisesti. Vain maan eteläisimpiä osia on mahdollista jollakin ta-
voin puolustaa. Tämä asia tulisi nyt rehellisesti kertoa kansalaisille. 
 
Politikointi rahan ohjaamisella äänten kalasteluun tulonjaon verukkeella, maan olemassa-
olon perustana olevan uskottavan puolustuskyvyn sijaan on hyvin lyhytnäköistä. Eivätkö 
siihen syyllistyvät poliitikot enää usko tulevansa valituksi vastaisuudessa muutoin kuin os-
tamalla äänet, tukiriippuvaisiksi tehtyjen äänestäjien lahjonnalla? 
 
Jotta saataisiin edes Suomi pysymään Suomena, aion tehdä kaikkeni sen eteen. Samaa 
edellytän myös hallitukselta ja eduskunnalta... 
 
Materiaalia tuleville hajautetulle joukolle, siitä ei saa säästää... 
 
Eurajoella syntynyt Valter Juhonpoika Valli opiskeli taistelutaitojen ja vankina olemisen 
alkeita Suomen sisällissodassa, ja siirtyi sitten jatko-opintoihin Pietarin kansainväliseen 
sotakouluun. Opinnot sujuivat sikäli hyvin, että jatkosodan alussa vuonna 1941 hän johti 
majurina rykmenttiään suomalaisia vastaan Kuolismaalla ja Porajärvellä. Lokakuussa 1941 
Valli ja JR 126 joutui vetäytymään Kontupohjaan ja sieltä Karhumäkeen. Vallista siis selvit-
tiin, mutta Wallinista ei. Vaasalaissyntyinen RKP:n puolustusministeri Stefan Wallin ampui 
Pohjois-Karjalan Prikaatin lennosta alas. Sormi oli sen verran herkkänä lonkan tienoilla 
olevalla liipaisimella, ettei edes lain edellyttämä etukäteiskuuleminen tullut mieleen. Sa-
massa rytäkässä hallitus esitteli kuntauudistuksensa, joka näyttäisi olevan eri linjoilla pe-
rustuslain kanssa. Tuhansien henkilöiden allekirjoittama adressi, satojen ihmisten toriko-
kous sekä kahden ärhäkän bussilastillisen vierailu eduskuntatalon portailla ei voinut val-
lanpitäjiä vähempää kiinnostaa. Puolustusministeri kävi – tilattuaan ensin Nato-ohjuksia 
lähes 180 miljoonalla eurolla – jälkikäteiskuulemisreissulla Kontiolahdella. Sanoma oli sel-
vä: nuotitkin on nyt pistetty nippuun, ja pulinat pois! Nyt lukuisten viisaiden johdolla selite-
tään, etteivät ohjusrahat ja varuskuntien lakkautukset mitenkään liity toisiinsa. Eipä tieten-
kään! Kohta kerrotaan, ettei ohjuksia makseta edes verovaroista. Joulupukki ja pääsi-
äisämmi kävivät sujauttamassa rahat Suomi-neidon esiliinan takimmaiseen taskuun! Poh-
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jois-Karjalassa on nautittu niin sanotuista rajan kiroista suunnilleen viime jääkaudesta läh-
tien. Milloin ovat yli kävelleet ruotsalaiset, milloin venäläiset. Nyt meidät tallataan maan 
rakoon oman hallituksen toimesta. Nämä suoraan koulun penkiltä politiikan tekoon siirty-
neet nuoret jupit, jotka tuskin käsittävät, millä uhrauksilla Suomen rajat ovat nykyisille pai-
koilleen paalutettu, alkavat olla itsenäisyydelle ja demokratialle suurempi uhka kuin mikään 
muu aikaisemmin. Mutta rajan rahvas nielee kaiken. Sen verenperintöön on vainolaisia 
pakoon juostessa juurtunut herrojen pelko. Jos ”ylhäältä” päin meitä käskettäisiin mennä 
sahaamaan avantoa jään alapuolelta, niin juoksulla mentäisiin. Ilmari Salpakarilla on ilmi-
öön ”Täällä Pohjantähden alla” -trilogian kolmannessa osassa osuva aforismi: ”Ei pidä 
heittäytyä lampaaksi. Siitä seuraa yksinomaan se, että joutuu kerittäväksi.” 
 
Arvoistaisin suuresti vaikka suurempia veroja, kuin leikkiä suomen puolustustuksen uskot-
tavuudella. 
 
Puolusvalmiutta on laskettu pahiten miinaratkaisulla. Tuntuu siltä, että on ajateltu muita 
asioita kuin oman isänmaan puolustaminen ja puolustusvalmiuden ylläpitäminen. Lyhytnä-
köistä on laskea maahantunkeutumisen hintaa vain, että pääsee mukaan johonkin Ottavan 
sopimukseen ja on kivan maan maineessa. Tosipaikan tullen maineella ei ole mitään mer-
kitystä eikä sillä vihollista torjuta. 
 
Puolustusvoimauudistus uudelleen valmisteluun, eduskuntaan 
 
Mainittakoon tässä, että ymmärrän ja hyväksyn itse tämän rakennemuutoksen väistämät-
tömyyden. Minulla ei myöskään ole illuusioita sen suhteen, että rahaa tällä hetkellä olisi 
puolustusmenoihin, ja varuskuntaverkkoa oli väistämättä karsittava - tosin pitäisin myös 
materiaalihankinnoista säästämistä ja vaikkapa rauhanturvaoperaatioiden jäädyttämistä 
juuri nyt yhtä perusteltuna. Tämä valmiuteni kohtalaisen rajuihinkin toimiin ei tarkoita sitä, 
ettenkö myös myöntäisi niitä tosiasioita joita tässä on kyselty. On itsestään selvää, että 
tämän ylimenokauden aikana maanpuolustus vaarantuu, ja kansakunta pelaa riskipeliä. 
Ikävä kyllä poliittista tahtoa näiden ratkaisujen asteittaiseen tekemiseen ei ollut aiemmin, 
joten tällä kertaa laskut ovat langenneet maksettaviksi kertaheitolla. Pidän itse todennä-
köisenä, että tämän tien päässä tulee olemaan tilanne, jossa meillä on pieni ammattiarmei-
ja ja sen tukena vapaaehtoisten maakuntajoukkojen muodostama reservi. 
 
Sivarit voisivat maksaa jonkun tietyn summan ettei tarvitse osallistua maanpuolustusharjoi-
tuksiin. Tehdä työtä´valtiolle ilmaiseksi tietyn ajan. 
 
Luulen Päättäjillä on varmaan mielessä liittyminen Natoon.Sikäli jos Nato huolii Suomea 
kumppanikseen? 
 
Kylmä totuus on kuitenkin siitä, että materiaali vanhenee, ikäluokat pienevät sekä velli-
housujen määrä kasvaa. Keskeyttäneitä jopa 16% ikäluokista, kun jokaista miestä kuiten-
kin tarvitaan; emmehän ole kuitenkaan siellä valtion puolesta vaan ennekaikkea kotiemme, 
omaistemme sekä lapsiemme puolesta joita mahdollinen miehittäjä tuskin kohtelee min-
kään rauhansopimusten mukaisesti, kuten historia kautta aikojen on antanut osoittaa... 
 
Jos määrärahoja lasketaan nyt noinkin rajusti, niin niiden nostaminen samalle tasolle ei 
tapahdu koskaan. Varuskuntien lopettaminen on kaikkein tyhmin ratkaisu. Se vaikuttaa 
monen pätevän nuoren sotilaan pyrkimyksiä puolustusvoimien palvelukseen. Moni haluaa 
lentäjäksi, mutta ei ole valmis muuttamaan Rovaniemelle. Varusmiesten lomamatkat kas-
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vavat jne. Jos pakko on säästää, niin pistetään hankinnat jäihin ja koitetaan pärjätä nykyi-
sellä kalustolla. Tehdään päivityksiä sitten kun rahaa on taas enemmän. Esim. ajoneuvo-
jen käyttöaikaa voi pidentää reippaasti ja Suomen kalusto on mielestäni nykyiselläänkin 
uskottava. Nyt pois annettavia varuskuntia ei saada koskaan takaisin, eikä tällä ainakaan 
paranneta miesten osallistumista varusmiespalvelukseen. Ihmettelen myöskin hallituksen 
omahyväisyyttä. Eikö heidän kuitenkin tulisi kuulla kansaa näinkin tärkeässä asiassa. 
 
Nykymenolla rajalle on kohta asettaa ainoastaan pahvi-Kataisia ja -Wallineja, joita johtaa 
pahvi-Puheloiset. Nekin on syytä tilata äkkiä ennenkuin kaikki paperiteollisuus on siirretty 
Aasiaan! Pahvi-pöhelöt kun ei iivanaa pidättele, on syytä tehdä varuskunnista veikkaus-
voittovaroin tuettuja kielikylpylöitä, joissa opetetaan venäjänkieltä ja -vaalitapaa, että pärjä-
tään tulevaisuudessa uusien "isäntien" kanssa! Veikkaus näet on Suomen ainoa organi-
saatio jonka slogan voi enää rehellisesti olla. "Suomalainen voittaa aina!" 
 
Ei enää koskaan puolustusministeriä RKP:sta 
 
Aivan käsittämätöntä käytöstä puolustusministeriltä. Myös usko ja luottamus sekä Katai-
sen hallitukseen, RKP:hen että Walliniin on mennyt täydellisesti. 
 
Kyllä se vaan niin on että motivoitunut reserviläinen vastaa edelleen 10 movivoimatonta 
kertausharjouslaista. Maakuntajoukot / kodinturvajoukot siinä on maanpuolustuksen tule-
vaisuus!!!!!!!!!!!!!! 
 
Muistakaa reilu 70 vuotta sitten kun puolustusmenoja leikattiin.... ehkä ajat kuitenkin muut-
tuneet tällä hetkellä?? 
 
Säästöjä pittää tehä. Suuria kalustouudistuksia ei olisi pitänyt tehdä eikä saa tehä aikoihin 
 
Kehitys tähdännee ulkoparlamentaarisia "suojelukuntia" kohti, Amerikan malliin. Monta 
pientä kevyesti aseistettua "sissijoukkiota". Toivottavaa? 
 
Jäitä hattuun ulkomaisiin sotilasoperaatioihin ja enemmän sotilaallista suuntaumaa koti-
maan puolustukseen. 
 
Olisi supistettu varuskuntia vain sen verran kuin ikäluokkien pieneneminen edellyttäisi. 
 
En hyväksy puolustusvoimien uudistamista esitetyssä muodossa missään nimessä. Koko-
naisuutta tarkasteltaessa tässä on kysymys puolustusvoimien uskottavuuden romuttami-
sesta. Uudistus on epäisänmaallinen ja vaikuttaa suorastaan maanpetturuudelta. Poliitikot 
kun näkevät tulevaisuuden vain seuraaviin vaaleihin saakka. Kokoomusjohtoinen hallitus 
on onnistunut siinä, missä Kekkonen ja kommunistit eivät - Suomen maanpuolustuksen 
romuttamisessa. 
 
Säästöt on varmasti pakko tehdä jos rahaa ei kertakaikkiaan ole puolustukseen laittaa. 
Toivottavasti vain ei maanpuolustustahto pääse rapistumaan kansalaisilta, sillä se on se 
mekanismi jolla tätä maata puolustetaan. 
 
Vanhallakin menetelmällä tuntui painopiste olevan reserviin siirtyneen vähättelyllä sen si-
jaan kuten Israelissa jossa oikeasti on ymmärretty reservin voima kansakunnan yhtenä 
yhteispilarina. Nyt tuo pilari on aika hyvin katkottu Suomessa.  
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Pitää muistaa Mannerheimin taistelu läpi koko kolmekymmentä luvun, vuosi vuodelta ale-
nevaa puolustusmäärärahaa vastaan. Hänelle ei suotu kuin muutama kranaatinheitin Eng-
lannista, ja pari cadet tykkiä Ranskasta, sodanmahdollisuuteen ei oikein uskottu, elettiin-
hän nykyaikaa. Mutta nopesti oltiin jälkiviisaita. 
 
Lyhytnäköistä hötkyilyä!!Nämä supistukset olisi pitänyt tehdä hallitusti vähän kerrallaan. 
Mites sitten kun tulee ne hyvät ajat, perustetaanko alasajetut varuskunnat uudelleen? 
 
Asiat tuotu esille sekavasti ja ristiriitaisesti. 
 
Puolustusvoimat voisivat huomioida myös vapaaehtoisuuden merkityksen, ampumaratojen 
käyttöoikeus reserviläisille. Poistuvan materiaalin etuostooikeus reserviläisille, joko keräili-
jöille tai modattuna helpommin luvitettavaksi. Ahkiot yms. tavarat käyttökelpoisia kriisiaika-
na. Suomi tarvitsee toimivan ja vahvan maanpuolustus organisaation. Säästöt pitäisi mi-
nimoida. Sekä maanpuolustuksen että poliisin resurssien vähentämistä ajavien taho-
jen/henkilöiden taustat tulisi taustoiltaan ja tarkoituksiltaan tutkia. !970-luvulla oli vastaava 
poliisin resursseja rajoittavia tahtoja vaikka tiedettiin huume- ym rikollisuuden varsinkin 
tulevan Schengen sopimuksen takia lisääntyvän. Lisääntyivät! Jälleen tällaiset tahot ajavat 
Suomen sisäisen turvallisuuden vähentämistä. Suomen hyväksymään vastuuseen (3-6 
mrd) pankkilaitosten itsensä junailemaan EUn eurokriisiin mahtuu puolustusvoimien ja po-
liisin säästömäärät moninkertaisesti. 
Reserviyhdistyksille kunnolliset ampumaradat käyttöön ilman vihreitten järjestämiä rajoi-
tuksia. 
 
Kreikan tukirahoilla olisi kustantanut armeijan, lapset ja vanhuksetkin vähintäänkin tyydyt-
tävästi. Koko Suomen valtionjohto on täysin kyvytöntä sakkia, joille kadunlakaisu olisi so-
pivampi tehtävä. Puolustusvoimain komentajalla pitäisi olla selkärankaa niin paljon, että 
esittäisi faktat ajoissa eikä mutisisi jälkeen päin kuin Koiviston Manu. 
 
Uudistus kokonaisuudessaan oli epäonnistunut. Suomen puolustusvoimien ensisijainen 
tehtävä on turvata kotimaan puolustus. Kansainväliset tehtävät voidaan lopettaa koko-
naan, jos säästää pitää. Lisäksi kielipoliittiset asiat saivat liikaa huomiota. Muutenkaan po-
litiikkaa ei olisi pitänyt sotkea näin voimakkaasti päätöksentekoon. 
 
Varuskuntauudistuksen valintakriteerit käsiteltävä uudestaan ja ainoastaan puolustusvoi-
mien toimesta. Ministerit pois päätöksenteosta. 
 
350 000 miehen toimintakuntoinen armeija ei ole ollut enään 10 vuoteen. 230 000 riittää 
koska silloin rivissä on hyväkuntoiset ja niillä kelvolliset varusteet. Todellisuudessa reservi 
(sa koulutetut) on liki miljoona. Siviiliyhteiskuntakin tarvii koulutetut. 
 
Suomettumista taas havaittavissa: Venäjän pelko lienee syynä, että idästä, erikoisesti 
Pohjois-Karjalasta vähennetään jälleen.  
 
Kaikki tämä paska sai alkunsa kun Hägglund helikopterit tilasi ja halusi ne lännes-
tä.Samoja virheitä on tehty 20-luvulta asti.(lahti-saloranta panssarilaivat kev.kk.esim.) Mut-
ta kyllähän te tämän tiesitte. Ent. Jugoissa nähtiin mihin hajautettu taktiikka pystyy. 
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Kohtiin 12 ja 13 vastaan, että 74 vuotiaana en taida enää kelvata mihinkään, mutta jos 
tarve vaatii, niin vielä pysyy "torrakko" kourassa! 
 
En voi hyväksyä sitä että isiemme jättämä perintö, vapaa isänmaa tuhotaan näin ajattele-
mattomilla uudistuksilla. Lapsikin tietää että ei omaa maataan voi puolustaa, jollei ole us-
kottavaa armeijaa. Maanpuolustushenki elää kuitenkin meissä kaikissa reserviläisissä, 
olivatpa uudistukset mitä tahansa. 
 
Puolustusvoimien on tarkoitus puolustaa omaa maata, eikä toimia poliitikkojen kansainvä-
lisenä näyteikkunana. 
 
En nyt tiedä liittyykö suoranaisesti tähän, mutta mielestäni on ollut täysin järjetöntä touhua 
tuhota puolustusvoimien käyttökelpoista kalustoa väittämällä syyksi että "kalusto on van-
hentunutta". Samaten Ottawan sopimuksen allekirjoittaminen oli täysin edesvastuutonta, 
syynä oli ainoastaan suomikuvan kiilloittaminen muulle maailmalle. 
 
Puolustusvoimien budjettia pitää alentaa siinä missä muidenkin alojen säästötoimet, mie-
lummin puolustusvoimista kuin terveydenhuollosta tai koulutuksesta, mutta puolustusvoi-
miin ei pidä kohdistua muita aloja kovempia säästöjä. Modernit sodat laittaa joukot kovalle 
koetukselle ja niitä ei pitäisi heittää taisteluihin vajaalla varustuksella tai koulutuksella, ker-
tauksista ja varustuksesta pitää pitää huolta vaikka res. joukkojen määrää vähentämällä. 
 
Huonokuntoiset kasarmit voitaisiin mielestäni lopettaa jos korjaustarve ylittää järkevyyden 
rajan. Henkilöstö siirrettäisiin näissä tapauksissa muihin joukko-osastoihin. Eläköityvän 
kantahenkilökunnan tilalle voitaisiin palkata uusia "järkevästi" . Kansainvälisistä puolus-
tusmäärärahoista voitaisiin leikata näinä vaikeina aikoina. Samoin humanitäärisestä avus-
ta näinä vaikeina aikoina myös leikattaisiin. Varusmiesten määrää sekä varusmiesaikaa ei 
saa pienentää/lyhentää. 
 
Olen vapaaehtoisena armeijan käynyt nainen, kotiuduin kesällä 2010 ja olen nyt kovasti 
odotellut kertausharjoituksia, että pääsisin tosissani jälleen tekemään käytännön harjoituk-
sia omassa sodan ajan sijoitustani vastaavassa tehtävässä. Mikään ei ole niin turhautta-
vaa kuin se, ettei tule hyvin todennäköisesti pääsemään mihinkään kertausharjoituksiin 
seuraavan neljän vuoden aikana, jos senkään jälkeen pitkään aikaan! Missään muualla ei 
ole mahdollista harjoitella juuri tätä omaa sijoitustani vastaavia asioita, vaikka vapaaehtoi-
nen maanpuolustuskoulutus tärkeää onkin. Yksittäisten reserviläisten on lähes mahdoton 
saada tietää, miten itse ehkä tulisi pääsemään kertauksiin tulevaisuudessa ja koko säästö- 
ja uudistusjupakkaa on mielestäni perusteltu niin nihkeästi, etten voi muuta kuin ihmetellä. 
Tämä juttu ei ole ollenkaan hyvin toteutettu, ja olisi mukavaa, jos hallituksen taholta tämä 
myös tunnustettaisiin. 
 
Onko näillä puolustusvoimien määrärahojen leikkauksilla muuta päämäärää kuin saada 
kansa Nato myönteiseksi. Sinnehän päästään kyllä sitten maksajiksi kuten EU:iinkin. Riit-
tääkö nykyinen puolustusvoimien määräraha edes kymmenkertaisena Naton jäsenmak-
suun jos sinne liitytään, lisäksi muut kulut päälle. Ei ole kukaan ministereistä tai pää-
esikunnan upseereistakaan tuonut tätä 
asiaa esille. 
 
Minusta ei kannataisia ainakaan leikata olenkaan vaan pitää nykyiseillä tasolla. 
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Luulimme ystävieni kanssa että vapaus koittaa ja elämä alkaa kun n.20-vuotiaina pääsim-
me siviiliin -luulimme väärin. Se on kertakaikkiaan niin, että reserviläisharrastukset eri 
muodoissaa ja rk-62 ampuminen ja muunkinlainen ammunta ja maanpuolustus alkaa sieltä 
alokasleiriltä "kantaa hedelmää" vasta lähempänä 30 ikävuotta ja monilla ystävilläni -ja 
itselläni -vasta tuon 35v ohitettua oikein todella!, tuli tunne että nyt tajuaa kaiken tärkey-
den. Se rk:n kanssa 8 tuntia ilman taukoa 1992 jäätävässä vesisateessa vahtimassa "vi-
hollista" kasvattaa perhana luonnetta, ei pissataukoja tai haavettakaan mistään ki-
punavahdin paikasta, ei. On järkyttävää lukea ja kuulla kansan valitsemista henkilöistä, 
jotka eivät ymmärrä mistä tässä on kyse. On kyse Suomen oman valtion itsemääräämisoi-
keudesta ja luottamuksesta herroihin ja rouviin kansanedustajiin. He edellämainitut horjut-
tavat nyt kovalla voimalla omaa asemaansa, jopa täysin tärvellen Suomen valtion koske-
mattomuuden puhumattakaan niistä jotka ovat olleet MPK ry:ssä vapaaehtoisina, Suomen 
armeijan leirioloissa, ilman mitään korvausta, tehden omasta mielestään moni -sen mitä ei 
tullut tehtyä parikymppisenä kun vain laski silloin "TJ-kalenterin" päiviä -tätä uudelleen vi-
rinnyttä intoa ei saa tuhota uudistuksilla jotka käytännössä tuhoavat Suomen valtion uskot-
tavan puolustuksen. Sodanajan joukkoja suurennettava tätä päivää vastaavaksi. Vapaaeh-
toisille MPK ynnä muille järjestöille Puolustusvoimain tuki ja rahaa matkakuluihin ynnä 
muihin kuluihin. Ehdottomasti lisää rahaa Puolustusvoimille jotta aseistusta aina kentältä 
ylöspäin saadaan Natoyhteensopivaksi ja jotta Suomella perustaistelijalla olisi kivääris-
sään optinen tähtäin, rautatähtäinten lisäksi. Vakavaa rikollista, valheellista toimintaa har-
joittaneiden kansanedustajien ja ministerin erottava, jos heidät valinnut kansa sitä vaatii.  
 
Jalkaväkimiinoista luopuminen on täysin järjetön ja edesvastuuton teko. 
 
Onko Eduskunnassa ja Hallituksessa alettu ajattelemaan 1938 / 1939 tasolle. Ollaan liian 
hyväuskoisia. Muistoissa on miten hyväuskoisuus palkittiin. Kaikki kunnia Sotaveteraaneil-
le jotka estivät naapurin aikeet! 
 
Puolustusministeri Stefan Wallin on tyrinyt koko uudistuksen, se olisi pitänyt olla hallituk-
sen käsittelyssä. Hänen olisi välittömästi erottava tehtävästään. Ja Hawk ei ole muuttolin-
tu!!!! 
 
Poliittinen johto poukkoilee vaalien ja pörssiyhtiöiden vuosineljännes toimintamallien peri-
aatteiden pohjalta. Isot muutokset mm. henkilöstö olisi korrektia toteuttaa pitkäntähtäimen 
suunnitelmilla, eikä rytinällä joka aiheuttaa epäluottamusta järjestelmää ja poliitikkoja koh-
taan. 
 
Perusmiehistön koulutusajaksi riittää kolme kuukautta. Vaativamman miehistökoulutuksen 
saavat ja aliupseerit voisivat olla kuusi kuukautta. Vuoden varusmiespalvelus ainoastaan 
erikoisjoukoissa koulutettaville ja reservin upseereille, joista voisi valikoitua joukko sopi-
mussotilaita. Lisäksi ns. kodinturvajoukot ruutiukoille. Parhaat varusteet pienelle kärkijou-
kolle ja suurelle massalle sissikoulutus ja halvat perusvarusteet  mallia 80- ja 90-luku. Tin-
gittävä ylisuurista ja kalliista teknisen kaluston hankinnasta. Rahat pois kaikesta ulko-
maanavuista ja kansainvälisestä "rauhanturvaamisesta". Näillä rahoilla uudistaisi merkittä-
västi Puolustusvoimien kalustoa maalla, merellä ja ilmassa. JA UNOHDETAAN NATO, 
PELKÄSTÄÄN SIINÄ MENEE RAHAA MUSTIN BERBERIIN, KUN KAIKEN PITÄÄ OLLA 
NATO-YHTEENSOPIVAA, HELVETIN HORNETIT JA LEOPARDIT. PUHELOISET haa-
veilee vain Raptoreista ja Sidewindereistä... SUKHOI-47 + T90 TANKIT = USKOTTAVA 
PUOLUSTUS VÄHEMMÄLLÄ RAHALLA. 
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P-Karjalassa reserviläistoiminta kuolee Kontiorannan varuskunnan myötä. 
 
Uudistuksesta pitäisi antaa enemmän yksityiskohtaista tietoa kansalaisille. Varsinkin muu-
tosten perusteista.  
 
Maanpuolustuksen tärkein voimavara on puolustustahto. Sen ylläpitäminen edellyttää 
maan kattavaa näkyvyyttä ja tuntuvuutta. Varuskuntia voidaan muutama lakkauttaakin ja 
organisatooriset muutokset ovat mahdollisia. Eduskunnan tulisi näyttää että se arvostaa 
maanpuolustustyötä. Maanpuolustus on sosiaaliturvan perusta. Muutama paikkansa pitävä 
fraasi perään. Sotilaallinen tyhjiö täyttyy aina, jos ei omilla niin muiden sotilailla. Älä luota 
vieraan apuun. Maailma ei ole muuttunut turvalliseksi. Turvata voi parhaiten omaan apuun. 
Nato voi olla kaveri ja sen kanssa voi liittoutuakin, mutta se ei koskaan korvaa omaa 
maanpuolustustahtoa jota ei korvaa uusin tekniikkakaan, jota sitäkin tarvitaan. 
 
Upseerikunnan ja kantahenkilöstön tulisi painokkaammiin vaatia säästöjä muualta kuin 
puolustusmenoista. 
 
PV:n aseet takaisin MPK:n harjoituksiin. 
 
Hornetit helvettiin. Hekoja muutama lisää paremmalla varustuksella. Olalta laukaistavia 
ilmantorjuntaohjuksia lisää. Nykyajan sodankäyntiä kun hiukan viittii seurata voi todeta että 
ensimmäiseksi tuhotaan ilmantorjunta ja lentokentät. Niitä hornetteja voi sitten vahailla 
tuolla kalllion sisällä kun ei lentoonkaan pääse. 
 
Puolustusvoimien säästöt ovat täysin käsittämätöntä suhmurointia. Maanpuolustus ajetaan 
täydellisesti alas ja samalla kurjistetaan jo ennestäänkin vaikeassa tilanteessa olevien 
kuntien asemaa. Näillä säästöillä ei todennäköisesti saavuteta mitään. Irtisanottavat ovat 
todennäköisesti alemman palkkaluokan ihmisiä joiden irtisanominen ei juuri säästöjä tuo, 
kun samaan aikaa palkataan uusia kenraaleja ja joutavia virkamiehiä papereita pyörittä-
mään! 
 
Kauhavan lakkautus on ihan älytön idea. Koko pohjanmaa jää siten ilman toimivaa varus-
kuntaa. 
 
Täysin hölmöä maanpuolustushengen ja kokonaismaanpuolustuksen kannalta lopettaa 
varuskuntia. 
 
Eikun kopioimaan perkele, ulkoistamisosaaminen nollassa. Joten tehkää omin voimin, li-
sää vapaaehtoisuutta. 
 
Nyt kun kertausharjoitukset ovat lähes nollassa tällaisilla määrärahoilla, olisi syytä ottaa 
vakavasti puheeksi tulkinta PV:n ase ja ampumatarvikkeiden luovuttamisesta vapaaehtoi-
sen maanpuolususkoulutuksen sotilaallisen koulutuksen tarpeisiin. PV pitää, päinvastoin 
kuin nyt, velvoittaa luovuttamaan tarvittavat ase- ja ampumatarvikkeet MPK:n harjoitus-
käyttöön. Edellinen presidentti(mme) onnistui hovinsa kanssa lopettamaan kyseisen vuo-
sia jatkuneen toimivan järjestelmän ja heikentämään entisestään reservin mahdollisuuksia 
ylläpitää riittävää toimintakykyä. Kenen etu on toimintakyvytön reservi ja heikot puolustus-
voimat???. 
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Mielestäni pakollinen asevelvollisuus voitaisiin muuttaa vapaaehtoiseksi tai perustaa Suo-
meen palkkasotureista muodostuva maanpuollustus. Näin säästyisi rahaa ja kaikilla armei-
jassa olevilla olisi mielenkiintoa ko asiaan. 
 
Puolustusvoimien osuus säästötalkoissa olisi pitänyt olla 50 milj. euroa eikä 200 milj. eu-
roa. 
 
Jos säästetään niin säästetään. lopetan kaikki reserviläisliiton sekä MPK:n kurssit vasta-
lauseena mm. Hennalan lakkautukselle. 
 
Suomi on strategisesti maantieteellisen sijaintinsa ansiosta kuin myös historiamme takia 
sellainen maa joka ehdottomasti tarvitsee uskottavan sotilaallisen puolustusjärjestelmän, 
niin teknisesti (varusteet) jotka ovat perusteltuja Suomen olosuhteisiin, kuin myös sotilai-
den lukumääränä. Jo pelkästään miehistön vahvuus kertoo sen, että täällä ollaan ja val-
miina torjumaan suurempikin uhka. Muistellaanpa miten Venäjä meni Georgiaan tai aika-
naan tuli rajan yli. On aivan käsittämätöntä ja strategisesti mielestäni järjen vastaista, että 
Itä-rajan tuntumasta lakkautetaan vasruskuntia ja ikäänkuin vedetään "valmiusjoukot" pois 
vaikka vieressä on pitkä raja Venäjän kanssa, vaikka eletäänkin rauhan aikaa (vielä), mut-
ta jätetään länteen varuskunta, jonka vieressä on meri ja rajanaapurina Ruotsi. 
 
Ihmetystäni herättää, kuinka on mahdollista että puolustusvoimat ajetaan yhteensopiviksi 
nato-joukkoihin näin ilmiselvällä tavalla, supistettaessa ensin joukot niin pieniksi, ettei lo-
pulta jää enää muuta mahdollisuutta kuin pyrkiä nato jäseneksi, kun kuitenkin samaan ai-
kaan vakuutetaan pidettävän kiinni liittoutumattomuudesta? Harmittelen myös tapaa ajaa 
alas näin niinkin hieno ja toimiva puolustusstrategia kuin alueellinen puolustus. 
 
Ennenkaikkea meidän pitää kunnioittaa ammattiupseeriemme jo ennen näitä säästöjä te-
kemiä uudistuksia. He ovat niissä ammattilaisia, ei poliitikot, jotka kalastelevat ääniä. On 
hyvä muistaa kuitenkin historia, kuten vuosi 1939. On rikos päästää maanpuolustus rappi-
olle! 
 
Säästöjä täytyy tehdä,mutta ei näin raakasti. Kertausharjoitusten pois jättäminen on suuri 
virhe. 
 
Säästöjä on tehtävä, vaikka ne ovat kivuliaita. Näistä leikkauksista ei osattu kertoa/ tiedot-
taa riittävästi, siksi niistä on noussut niin kova poru. 
 
Satakunnan Lennoston lakkauttaminen on suuri virhe koska osa maasta jää nyt ilman kat-
tavaa ilmavalvontaa ja kykyä tunnistaa ja torjua vieraita lentokoneita. JASSM-ohjusten 
hankinta on Ilmavoimien osalta doktriinin muutos, josta olisi pitänyt keskustella poliittisella 
tasolla. Nyt se on upotettu asiana Hornetien päivitykseen jota ko. ohjusten hankinta ei to-
dellakaan ole. Jalkamiinat tarvitaan ehdottomasti takaisin. 
 
Tässä olisi pitänyt myös kysyä, että pitääkö puolustusmenoista yleensäkään säästää yh-
tään!? Jos poliittinen johto olisi toiminut viisaasti, olisi Kreikka-tuet hilattu yli laidan ja näin 
olisi säästetty huomattavasti enemmän! 
 
Kantahenkilökunnan palvelusaikaa voisi nostaa tehtävästä riippuen 5 - 10 vuotta. Nykyisel-
lään yhtä tehtäväpaikkaa kuormittaa myös 1 - 2 eläkkeellä olevan eläkekustannukset. Näin 
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saataaisiin kustannukset per tehtäväpaikka alemmiksi, tähän ehdotukseen en kuitenkaan 
usko löytyvän poliittista ja ammattiyhdistyksellistä tukea. 
 
Huolestuttaa puolustusvoimien alasajo natoon tähtäävällä suunnitelmalla joka ei lopulta 
sotatilanteessa meitä samalla tavalla hyödytä. Salaliittoteoreetikko luulisi jopa punaviher-
hallituksen tavoitteeksi viitoittaa maa itänaapurin operaatiolle.. 
 
Vain vahva ja jatkuvasti koulutettu reservi takaa maanpuolustuskyvyn sekä tahdon. 
 
Ei osaavaa kantahenkilöstöä pidä vähentää, jolloin osaava koulutusporukka vähenee. Pe-
rustettava erikoisyksiköitä varusmiehistä kantahenkilöstöön, erityisosaamista. Huonokun-
toisista kasarmeista/varuskunnista voi luopua kustannussyistä, jos niillä ei ole strategista 
merkitystä. Poliitikkojen ei pidä sanella ehtoja PV:n säästöihin, vaan PV itse määrittelee 
säästönsä budjettinsa puitteissa sekä toteuttaa sovitut aikataulut. 
 
Kontiorannan varuskunta säilytettävä ehdottomasti 
 
Järkyttävää, että toimivia varuskuntia lakkautetaan säästöjen nimissä! Valtion pitäisi huo-
lehtia omista menoistaan ensin eikä jakaa rahaa ulkomaisiin avustuksiin. Päättäjillä tuntuu 
olevan elämän realiteetit hukassa. 
 
Yli 100milj.euroa vanhentuneisiin pommeihin-EI MITÄÄN JÄRKEÄ. Ja lihakset muka nä-
kyy paremmin kun takki pienenee - osoittaa miten ylimielisiä hallituksessa ollaan. 
 
EI todellekaan hyvältä vaikuta puolustusvoimain uudistus, Nato jäsenyyttä, enkä palk-
kaarmeijaa kannata,mutta siihen suuntaan suomea viedään, ikävä kyllä! 
 
Joillakin on kyse omista "intresseistä"/ eli oma etu) säästöjä suunniteltaessa. Tosipaikan 
tullen on myöhäistä katua päätöksiään, kun ns. p..... housuissa. 
 
Maanpuolustus pitää säilyttää vakaana ja luotettavana 
 
Suomi on pieni maa, joka sijaitsee suurvallan vieressä. Hallitus säästää väärästä kohtees-
ta, puolustusvoimista. Samalla puolustusvoimien maine menee leikkauksien myötä. Puo-
lustusvoimat on meidän kaikkien turvallisuudesta huolehtiva voima. Kuka nyt omaa turval-
lisuuttaan haluaisi vähentää? Näemmä hallitus. 
 
Aika perseelleen meni uudistuksesta kertominen... 
 
Miksi ihmeessä aivottomat poliitikot päättää tälläisistä asioista jotka kuuluu ammattisotilail-
le... 
- 
Ei säästetä väärästä asiasta 
 
Suomella on sen verta vähänlaisesti rahaa kalliisiin asejärjestelmiin, jotta niiden hankkimi-
sen sijaan tulisi panostaa ja viedä sodanajan joukkojen kokoonpanoa alueellisiin pienryh-
missä toimiviin hyvin varustettuihin ja hyvin koulutettuihin joukkoihin, jotka omaavat hyvän 
paikallistuntemuksen ja korkean taistelutahdon. Montako tarkka-ampuja- tai sissipartiota 
varustetaan parhaalla mahdollisella nykyaikaisella kalustolla pimeänäkölaitteineen yhden 
ohjuksen tai puhuttamattakaan yhden hävittäjän hinnalla ? 
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jOSKUS VOISI MIETTIÄ TODELLISTA DEMOKRAATTISTA PÄÄTÖKSENTEKOA SITEN, 
ETTÄ JOKAINEN KANSALAINEN SAISI RUKSATA VEROISSAAN MONTAKO % MENEE 
TERVEYDENHUOLTOON PUOLUSTUMENOIHIN JNE. SE OLISI KUIN KANSALAISÄÄ-
NESTYS JOKA VUOSI VEROJEN KAUTTA. SAATTAISI MUUTTAA TODELLISTA PO-
LIITTISTA PÄÄTÖKSENTEKOA. 
 
Sieltä, mistä ovat poliittiset päättäjät (hallitus), sinne tietenkin kähmitään jatkavat joukko-
osastot. Esim. Ruotsin suuntaan, etelä-länsisuomeen riittäisi suunnilleen kunniakomppa-
nia. Nyt koko itäsuomi jää ilman varuskuntaa. Mikä olisi samalla parempaa aluepolitiikkaa? 
Kun nykyisellä hallituksella on mahdollisuus keskittää, se tekee sen kaikin mahdollisin toi-
min. 
 
Valitettavaa nämä säästöt, mutta jos kaikesta pitää säästä niin kyllä armeija pysyy rinta-
massa. Vaikka se turvallisuuden kannalta ei ole kannatettavaa. 
 
Reserviläisliitto voisi tehdä muutakin kuin vain hymistellä. Suojeluskuntia tarvittaan taas. 
Miinoista luopuminen on tässä tilanteessa maanpetos. 
 
Puolustusvoimien säästöohjelman mukaiset summat saataisiin käytännössä samalla tai 
nopeammalla 
aikataululla säästettyä muista kohteista jotka eivät vaaranna Suomen asemaa itsenäisenä 
valtiona kuten kehitysapu, maahanmuutto sekä EU-lainsäädännön vastaisiin apupakettei-
hin osallistuminen. 
 
Koulutuksen pitää olla sotilaalista eli ammuntaa, lähitaistelua. Ei mitään kirjekursseja vaan 
maastossa tapahtuvaa raskasta ja tilanteen mukaista toimintaa. 
 
Varuskuntia pitäisi mielestäni lisätä eikä vähentää , kokoja voisi pienentää ja jakaa tasai-
semmin ympäri maata. Nyt on harvoissa paikoissa suuria keskittymiä. Lisäisi maanpuolus-
tushenkeä kun "oma" varuskunta olisi lähellä. Jos Suomessa on paikallisjoukko järjestelmä 
ja aluepuolustus , niin tämä tukisi sitä . Vrt. suojeluskuntapiirijärjestelmä. 
 
Isänmaallisuutta on myös se, että persaukisina toimitaan ajan mukana ajan vaatimalla ta-
valla. Sotaa meillä ei ole eikä sitä ole näköpiirissä. Suomalaisten puolustahtoa ei pysty 
numertamaan säästöillä ja nyt kun niitä on tehtävä niin niitä tehdään kaikilla osaalueilla ja 
SE ON TASAPUOLISTA. Maailma muuttuu ja sopeutumista vaaditaan. Jos sohdan uhka 
olisi tai tulisi niin kyllä niitä ukkoja sitten rintamalle lähtee ne ketkä sinne siten oikeasti läh-
tee (ja loput jää vemppaan) ja loput sitten lähtee pakoon. Itse ilmoittauduin juuri vapaaeh-
toisesti aluetoimistoon tulemaan harjoituksiin kun sellaisia järjestetään. Totuushan on se, 
että kaikki tässä maassa eivät ole kunnoltaan tai mieleltään valmiita / kykeneviä edes puo-
lustamaan tätä maata vaan se tahto tulee sydämestä ja arvoista ja ne jätkät lähtee rinta-
malle vaikka pelkät molotovinkokotailit käsissään. 
 
Säästöjä harkiten ja uudistusta järjellä! 
 
Valtio voisi tukea vapaaehtoista reserviläistoimintaa, jolloin maanpuolustustaitoa pystyttäi-
siin ylläpitämään käyttämättä siihen kuitenkaan läheskään samoja määrärahoja kuin ai-
emmin. 
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Miinat takas, turha poliittinen sirkus ja bykratia ulos. 
 
Historia kertoo että jos valtiolla ei ole omaa armeijaa sen korvaa usein toisenvaltion armei-
ja... 
 
Keikka ostaa EU:ssa eniten aseita ja meillä on nähty aselait, Ottawat ja valehteleva puo-
lustusministeri. Suomi ei ole enää puolustuksen arvoinen maa. Häpeän ja haluan että te 
alatte tekemään töitänne pullasorsana olon sijaan. kirjoittakaa ja vaatikaa lisää eroja yms. 
Tämä kysely oli hyvä kiitos siitä. 
 
Päin helvettiä mennään, mutta ensimmäisessä luokassa. On syytä muistaa, missä ilman-
suunnassa uhka on aina ollut. Se ei ole russofobiaa vaan realismia. 
 
Kai se tulevaisuuden linja on parhaimmillaan kun yritetään täsmäkouluttaa väkeä erikois-
tehtäviin ja samalla pitää heidän valmiuttaan nopeaan toimintaan. Ei ehkä hyvä jakaa re-
sursseja yhä heikkenevään varusmiesainekseen laajalla mitalla. Voi olla ettei saa tulokse-
kasta tai kannattavaa vastinetta. 
 
Mitä järkeä on viedä Hornetit Pirkkalasta pois??? Vastaan, ettei yhtään järjen hiventäkään. 
Hävettää olla Ilmavoimien vääpeli. Mitä tämä mulkkaaminen oikein maksaa. Ehdottomasti 
pitäs koko esitys palauttaa ja tutkia pimeät päätökset. 
 
kenraaleita vähennettävä 
 
Mielestäni tehtiin suuri ja puolustuksen kannalta ratkaiseva virhe, kieltämällä JV-miinat. 
Nyt esitetyillä säästöillä viedään ne pienetkin mahdollisuudet torjua punakone. 
 
Minkä helvetin takia Suomi osallistuu mihinkään ulkomailla tapahtuvaan kriisinhallinta teh-
täviin kun kerran ei ole varaa, hävitetään käyttökelpoista materiaalia ja sitten sitä yritetään 
korvata uudella jos kerran ei ole rahaa, maanpuolustustahto ajetaan alas. Laatu ei korvaa 
määrää Suomen puolustuksessa!  
 
500 000 rk miestä on suurempi peloite kun Hornetin liitopommit. 
 
En ymmärrä tätä "koko maata ei puolusteta"-lähestymistä ollenkaan, varmaan ammatisoti-
laille kovin kumma konsepti samoin? Venäjän vahvistaessa ja uusiessa länsi-rajansa val-
miuttaan ja voimaansa, pistää vähän kummastuttamaan saman aikainen Suomen "alistu-
minen" vähennysten muodossa ja vielä helvetin paljon kiitoksia fiksulle poliittiselle johdol-
lemme maamiinojen poistamisesta. Olisihan se tuskallista, joku vihollinenhan voisi siihen 
vaikka astua / joutua putkimiinan telomaksi - varmaan Suomi olisi valmis jo kohta maksa-
maan sairaanhoitokulut ja sotilaseläkettäkin uhreille, sigh... Uudistus sinänsä "ok" - jokai-
nen yksikkö vetelee vajaamiehityksillä, eli tietty "konsolidointi" on tehtävä, että toimintaky-
kyiset varuskunnat saadaan toimintakykyisiksi ja tarpeeksi resurssoiduiksi. 
 
Kaikki puolustusmateriaali kallistuu jatkuvasti hyvin paljon,ei ole järkevää vähentää siihen 
kohdistuvia rahoja. 
 
Everstistä ylemmäs vähennettävä 
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Armeijan henkilöstöä on liikaa. Varuskuntia voisi yhdistää hallinnollisesti. Nyt pitäisi lisätä 
vapaaehtoisia armeijan kutsumia harjoituksia. Omat varusteet, kurssimaksut pitäisi saada 
vähentää verotuksessa sekä kurssimatkat. Ruoka omasta repusta harjoituksissa. Armeija 
voisi ilmoittaa suoraan verottajalle, omat kuluni kursseilla olosta. Kurssimaksu ja matkat 
täysimääräisesti verovähennyskelpoisiksi aina 2000 euroon asti. Ylennyksiä sekä arvo-
merkkejä aktiivisille jäsenille. 
 
Puolustusvoimien säästöpäätöksissä, asian ympärillä käytävässä keskustelussa, sekä eri-
tyisesti "asioissa joista ei keskustella" näkyy hyvin selkeästi nykyinen poliittinen tahtotila. 
Hallituksessa on mukana puolustusvoimiin, maanpuolustukseen ja jopa vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen negatiivisesti suhtautuvia tahoja. Aiemmin keskustelua maakuntajou-
koista, MPK:n toiminnasta ja sen järjestämästä koulutuksesta, vapaaehtoisesta reserviläis-
toiminnasta, yms. oli enemmän ja toiminta nähtiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Häkä-
mieshän väläytteli jonkinmoisten "kodinturvajoukkojen" perustamistakin. Nykyinen eripu-
rainen hallitus ei ole maininnut omien havaintojeni mukaan sanallakaan esim. vapaaehtoi-
sen toimintaa tai sen tukemista vähentyvän reservin koulutuksen korvaajana tai pienenty-
vien puolustusvoimien korvaavana joukkona. Päinvastoin, presidentinvaaliehdokkaan mu-
kaankin vapaaehtoinen maanpuolustus on melko turhaa toimintaa, ja em. mielipidettä pei-
laavalla toiminnalla jopa supistetaan vapaaehtoista toimintaa. Halutaan myös ohjata kes-
kustelua "cybersodankäyntiin" ja siihen, ettei reserviä tämän vuoksi enää edes tarvita (pe-
rustuen mihin uhka-arvioon ja strategiaan?). Ilmeisesti esim. Venäjällä asiasta ollaan kui-
tenkin hieman eri mieltä. Kukaan ei siis uskalla ehdottaa, että puolustusvoimien reservin 
harjoituksia tai vähentyvää koulutusta voitaisiin aktiivisesti yrittää korvata vapaaehtoista 
reservin koulutusta tukemalla. Asiaa ei yksinkertaisesti haluta ottaa esille, vaan 
vähitellen rapauttaa puolustusvoimien lisäksi myös reserviläistoimintaan osallistuvien mo-
tivaatiota vaikeuttamalla myös heidän toimintaansa. Eräiden piirien hiljaisten toiveiden 
täyttymys?  
 
Niinkuin joku on jo maininnut liian pieni uniformu näyttää naurettavalta. 
 
Olen vannonut sotilasvalan, jossa olen vannonut, että puolustan isänmaani koskematto-
muutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Toivon ja uskon 
vielä, että valitsemamme päättäjät antavat edes jonkinlaisen mahdollisuuden toteuttaa va-
laani. 
 
Tämä on mennyt akkojen ja sivareiden puuhasteluksi. 
 
Ylempien upseereitten organisaatio on liian raskas. 
 
Kriisinhallintaa eli muiden maiden sotia on meidän aivan turha rahoittaa kun kotoSuomen 
puolustus ja varuskuntien talous on kuralla. Ja yksi suuri säästö puolustusvoimille saadaan 
kun valtioyhtiö Senaattikiinteistöt kohtuullistaa vuokrasummat mitä se varuskunnilta rahas-
taa, saatuaan ensin lahjaksi kaikki kiinteistönsä. Törkeetä rahan siirtoa taskusta toiseen ja 
sitten syytetään kun toinen tasku on tyhjä. 
 
Jos työntekijä haluaa siirtyä johonkin tiettyyn paikkaan, toiveet otettava huomioon. Esim. 
Pirkkalasta Tikkakoskelle ettei Rovaniemelle asti. 
 
Hätiköityä vouhotusta koko touhu. Poliitikot pois armeijan touhuista tykkänään. Samaa 
meininkiä kuin 30-luvulla! 
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MPKlle pitäisi antaa enemmän rahaa jotta kurssit olisivat reserviläisille ilmaisia, nyt ne 
maksaa jopa 40 e, liian kallista. Reservin koko toiminta pitäsi tarkistaa esim res harjoituk-
set. Ehdotan malli Israel, varusmiesaika ja paljon res-harjoituksia. Dragsvik on ruotsinkieli-
nen varuskunta ja toivottavasti se saa säilyä myös tulevaisuudessa sellaisenaan. Karjalan 
prikaatin alasajo ihmetyttää, miten itä suomea puolustetaan? 
 
Puolustustusvoimauudistus näyttää näkemäni lyhyen esityksen perusteella hyvältä. 
 
Tulevaisuuden näkymät ovat huonot. Puolustusvoimien uskottavuus karisee vuosi vuodel-
ta. Maalla pitää olla uskottavat puolustusvoimat, tai ne voi vaihtoehtoisesti lopettaa koko-
naan. Jalkaväkimiinojen poistaminen oli jo ratkaiseva askel huonompaan suuntaan. Jokai-
nen sotaväen käynyt tietää millainen pelote ja hidaste miinat ovat. Sodan uhkan pienene-
minen ei olisi saanut johtaa jo tapahtuneisiin muutoksiin. Tulevaisuutta kun emme voi tie-
tää, mutta historia pitäisi tuntea. Olen syntynyt ulkomailla ja juureni ovat muualla, mutta 
seison joka Joulu kunniavartiossa kunnioittaakseni sotaveteraaneja ja heidän uhrausta 
maansa hyväksi. Valitettavasti tämän päivän suomailisissa päättäjissä ja poliitikoissa ei 
montaa suoraselkäistä löydy. No, luotetaan siihen, että Suomessa ei enää sotaa koeta, 
mutta entäpä jos??? 
 
Kuulun sa-sijoitukseni puolesta maamme tärkeimpiin lukeutuvaan joukkoon ja mikäli ker-
tausharjoitusten määrä edelleen vähenee jo nyt liian alhaisesta tasosta niin kyseessä on jo 
todella hälyyttävä tilanne. Jos jostain pitää säästää niin sitten 1. kv. toiminnasta ja 2. ilma-
voimien kuluista. Jos yhden Hornetin iso huolto maksaa samaa luokkaa olevan summan 
kuin yhden varuskunnan vuosibudjetti on niin tässä on todellinen peiliinkatsomisen paikka 
mikäli säästöjä haetaan väkisin. Kertausharjoituksia vähentämällä saavutettava säästö on 
aivan nimellinen puhumattakaan säästöistä "kaluston varastointikustanuksissa". 
 
Suomalaisessa maanpuolustusajattelussa tulisi reagoida nykyistä selkemmin uhkakuvien 
muutokseen kehittämällä asevelvollisuutta maanpuolustusvelvollisuudeksi. Nykymuotoinen 
asevelvollisuus on tullut tiensä päähän. Uudessa maanpuolustusvelvollisuudessa tulisi 
mielestäni yhdistää niin siviilitoimijoiden (erityisesti korkeakoulujen) kuin Puolustusvoi-
mienkin antamaa koulutusta, ja maanpuolustusvelvollisuuden tulisi koskea molempia su-
kupuolia. 
 
Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus ovat julkisvallan tärkeimmät tehtävät - siksi outoa, että PV 
ja poliisi ovat supistusten kohteina. Ei pidä sulkea silmiä siltä, mitä Venäjällä tapahtuu. 
 
Jo nykyisin sodankäynnin epäsymmetrisyys on merkittävä tekijä. Siksi, mahdollisuutta eri 
tavoilla ottaa osaa maanpuolustustoimintaan tulisi lisätä laajentamalla kurssitoimintaa. Oli 
kansalainen suorittanut varusmiespalveluksen tai ei, oli hän minkä ikäinen tahansa, oli hä-
nen elämäntilanteensa mikä tahansa niin, hyvä olisi jos hänelle olisi aina tarjolla lyhyt tai 
pidempi kurssi jolla opittavat tai kerrattavat taidot olisi suoraan käytettävissä mahdollisessa 
kriisitilanteessa. Kaikki koulutus tulisi avata siis kaikille lainkuuliaisille kansalaisille 
ja kursseja tulisi kehittää siten että kuka tahansa voisi useita vuosia kursseja harrastamalla 
kehittää itselleen hyvin laajan ja monipuolisen maanpuolustusosaamisen. 
 
Puolustusvoimauudistus olisi voitu toteuttaa pitemmäällä ajanjaksolla. Supistaen hallitum-
min ikäluokkien pienetessä ja maanpuolustustahto paremmin säilyttäen. 
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Vaikuttavat päätökset jotenkin liian hätiköidysti ja lyhytkantoisesti tehdyiltä. Säästökohteita 
löytyisi muualtakin, kuin puolustusvoimista. 
 
Toivon että maanpuolustusta kehitetään ja uudistetaan ajan vaatimukset huomioiden ja 
siten että puolustuskyky säilyy oikeasti uskottavana, ei poliittisena askarteluna. Henkilö-
kohtaisesti uskon edelleen alueelliseen puolustukseen(esim.Vietnam) jos ollaan liittoutu-
mattomia. Säästää voi mutta suoritus kykyä ei saa rapauttaa sillä mitä virkaa on hampaat-
tomalla järjestelmällä. 
 
Itä-Suomen rajan tuntumasta vähennetään varuskuntia, vaarallista touhua ja samaan ai-
kaan ylläpidetään muutamalle ruotsinkieliselle varusmiehelle kokonaista varuskuntaa, täy-
sin älytöntä touhua. 
 
Nyt viranomaisten aputehtävät tulevat jäämään pois/käyttämättä, esim evakuoinnit olisi 
voinut hoitaa virkaapuna reserviläisten ja kuljetuskalusto- ja muut tarvikkeet pvltä. 
 
Etelä-Pohjanmaalla reserviläisten maanpuolustustahto loppuu lentosotakoulun mukana. 
Terv. ex maakuntakomppanialainen. 
 
Varikot myyvät pilkkahinnalla uusia käyttämättömiä varusteita ja kalustoa tuhotaan. Suur-
valtarmeijaa vastaan käydään sotia hyvällä menestyksellä ns tavanomaisella aseistuksel-
la. 
Helikopterihankinta oli tosi älytön juttu. Suomen maavoimat, Ruotsin ilmavoimat ja Norjan 
laivasta siinä säätöjä ja tehokkuutta pohjoismaihin! 
 
Varuskuntien lakkauttaminen itä-suomesta on hätiköity toimenpide. Varuskunnat ovat alu-
eellaan kehityksen moottoreita ja tärkeitä alueellisia vaikuttajia. Siksi en kannata hallituk-
sen esityksiä varuskuntien lakkauttamisesta. 
 
Pieni maa tarvitsee uskottavat puolustusvoimat. Nykyisen hallituksen häikäilettömät leik-
kaukset tulevat olemaan puolustustamme tuntuvasti heikentäviä toimia. Ja on jo ollut mm. 
maamiinojen poistamisen takia. Näin vakavalla turvallisuusosion kohdalla kuin toimivat ja 
uskottavat puolustusvoimat, ei Kataisen hallituksen olisi pitänyt lähteä leikittelemään puo-
lustusvoimain uudistuksella. Peitteisen maan puolustus tarve on toinen kuin laajojen auki-
oiden. Toivottavasti säästöt ja uudistukset eivät tule kohtalosi. 
 
Älytöntä: Miinalaiva Pohjanmaan seikkailu Afrikassa, sodankäynti Afganistanissa, tavan-
omaisen aseistuksen tuhoaminen. Reserviläiselle kelpaisi hyvin esim. maastopuku 62, 
mantteli yms. pilkkahinnalla myydään pois. Reserviläiselle pitäis sallia oma varustus. 
Ruotsin ilmavoimat Suomen ylle. 
 
Kauhavan ilmasotakoulu pitäisi säilyttää. 
 
Voimme olla varmoja siitä, että Venäjä ei hyökkää Suomeen seuraavien neljän vuoden 
aikana, koska sen kannattaa odottaa ensin, että Suomi hävittää näillä säästöillä itse ensin 
omat puolustusvoimansa. Sen jälkeen Suomen miehitys käykin helposti. 
 
Mielestäni ruotsinkieliset pitäisi pystyä sijoittamaan jonkin varuskunnan sisään omaksi yk-
siköksi tai joukkoosastoksi, jolloin esim Kontiolahden varuskuntaa ei tarvisisi lopettaa. Siel-
tä ne itärajan tuntevat henkilöt tarpeen tullessa löytyvät. 
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Suomessa puolustusvoimien käyttämärahamäärä on suhteellisen pieni ympärillä oleviin 
maihin verrattuna jo nyt, joten jäitä hattuun. (Viroa lukuun ottamatta). Esitetty supistuhan 
on samaa luokka kuin Helsingissä toimivan oopperatalon vuosittaiset kustannukset -kumpi 
on todellisuudessa tärkeämpi valtakunnallisesti? 
 
Jos jostain pitäisi säästää niin eduskunnan byokratiasta.. Liikaa välikäsiä. Uudistus on sii-
nä mielessä hyvä juttu jos se pakottaa innovatiivisiin keinoihin kouluttaa miehistöä. 
 
On se hullua miten rahaa riittää kreikan zorbaksille ja gerbaksille, yms maailmanparanta-
miseen, vaan ei suomen puolustamiseen. 
 
Politiikalla sotkettu juttu. Ammattisotilaat joutuvat taipumaan poliittisen päätöksenteon 
edessä. Vaarallinen tie ! 
 
Ampumarataverkkoa ja nykyisten ratojen käyttöä kehitettävä voimakkaasti. Näin saadaan 
reserviä aktivoitua. Puolustusvalmiutta kehitettävä MPK:n avulla kevyemmin varustetuilla 
paikallisjoukoilla. M62 ja M91 -puvut takaisin kunniaan. 
 
Turha puhua uskottavasta koko maan puolustuksesta näiden toimien jälkeen, varsinkaan 
kun NATO-jäsenyyttä ei voida harkita. Joko pidetään omat puolustusvoimat kunnossa tai 
sitten haetaan turvaa liittoutumalla, nyt ei tehdä kumpaakaan. 
 
NATOon ajaminen/ajautuminen tulee kalliimmaksi kuin nykyinen "kansanarmeija". V. 1939 
oli malli Cajander, nyt malli Catainen. Kokoomus ei ole enää isänmaan asialla. Tosin ei 
kyllä muutkaan puolueet välitä sotilaallisesta maanpuolustuksesta tai ainakka sen pitämi-
sestä edes kohtuullisella tasolla. 
 
Muutamalla ilmasta maahan ammuttavalla ohjuksella ei Suomea puolusteta varsinkin kun 
Hornetit pysyvät entistä tiiviimiin maassa muiden säästöjen seurauksena. Herra puolus-
tusministerin omat kielipoliittiset perusteet varsinaisten säästöjen kohtentamisessa pahen-
tavat entisestään tilannetta. Yhteiskunnan yksi tärkein elementti on turvata oman kansa-
kunnan puolustus, mutta se tuntuu unohtuvan säästötalkoissa, jotka kohdentuvat vielä 
vääriin asioihin. Jos säästää pitää otetaan miinat takaisin puolustusarsenaaliin ja lopete-
taan marginaalisen aseistuksen hankinta joilla on korkeintaan käyttöä kansainvälissä rau-
haanpakottamisoperaatiossa. 
 
Miksi Kauhava?? 
 
Suuri joukko reserviläisiä olisi valmis harjoittelemaan ampumataitoja omalla kalustolla, 
omalla kustannuksella ja omalla ajalla. Miksi ihmeessä puolustusvoimat ei voisi tarjota 
ampumaratojaan nykyistä laajemmin siviilien käyttöön? Eikä maksa käytännössä mitään. 
 
Onko suomi jo niin tyystin tyhjennetty, ettei enää kannata puolustaa? 
 
Aivan perseestä koko säästöt!! Miksi pitää leikkiä tulella kun veteraanit ovat meille lunas-
taneet kalleimmalla mahdollisella hinnalla vapaan, hyvän ja puolustamisen arvoisen isän-
maan. 
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Nykyiset leikkaukset vaikuttavat nuorten asenteisiin ja halukkuuteen suorittaa asepalvelus 
negatiivisella tavalla, kuten siirtyminen osittain valikoivaan varusmiespalvelukseen. Suuri 
huoli on myös vasta muutama vuosi sitten perustettujen maakuntajoukkojen tulevasta kou-
lutuksesta kun sitä olisi mielestäni pitänyt tehostaa entisestään. Mitähän veteraanimme ja 
muu kansa jotka taistelivat ja uurastivat maamme itsenäisyyden hyväksi ovat tästä mieltä? 
Itselläni on ainakin turvaton olo, kädet ovat sidotut vaaran uhatessa. 
 
Miten on mahdollista, että Suomen kehitysapubudjetti on enemmän BKT:stä kuin Suomen 
puolustusbudjetti? 
 
Ettei vain jälleen tulisi käyttöön malli Cajander. Ei ole ulkoisia uhkia, ja miten kävi Gergial-
le?  
 
Turhaa jorinaa koko kysely, Eei NE meitä kuule/kuuntele! 
 
Täysin typerä puolustusvoimien alasajo käynnissä. Johtaa lopulta natoon. Ilmavoimien 
asehankinnoilla selvä tarkoitus. Niillä rahoilla olisi säilytetty varuskunnat. Kriisinhallintame-
not ulkoministeriön budjettiin. Vain YK:n alaiset rauhanturvaamistehtävät. Afganistanista 
pois heti (liian kallista). Esitetyt säästöt eivät toteudu nyt esitetyllä 
tavalla. 
 
Puolustusmenoihin ei mielestäni pitäisi kohdentaa säästö toimia lainkaan. Valtion on hoi-
dettava säästönsä muuta kautta. 
 
Varuskuntien harventaminen lisää varusmiesten matkustamista ja halukkuutta lähteä var-
sinaiseen asepalvelukseen! 
 
Oleellista on uudistusta tehtäessä, että uskottavuutta löytyy jatkossakin puolustusvoimiin. 
 
olen kuulunut paikalliseen yhdistykseen yli 40 vuotta, ja kuulun edelleen. 
 
Mielestäni henkilöstöä (vakinaista) pitäisi tarkastella toiminnan tarpeen mukaan, elikä löy-
sät pois, Tehostaa ja järkeistää koulutusta palveluksessa varusmiehillä, motivointia toteut-
taa parhaita osaamisalueitaan henkilötasolla. Voidaanko koulutukseen hyödyntää 
ns.siviiliosaamista? 
 
Uudistukset ovat nykyisellään pelkkää aluepolitiikkaa, koska kuntasektori on liian raskas 
ympäri Suomen. Vuosittaisen n. miljardin euron kehitysavun sijaan voisimme sijoittaa vas-
taavan summan mm. puolustusvoimien materiaalihankintoihin. Kuntien valtionosuuksia 
voitaisiin leikata noin puolet eli lakkauttaa puolet virkamiestyöpaikoista ja pakolaisten vas-
taanottokeskukset ym. toiminta voitaisiin lakkauttaa kokonaan ja keskittyä valtion toimimi-
seen Suomen kansalaisten edunvalvontakoneistona. 
 
Sodat ovat muuttuneet enemmän kaupunkisodiksi ja kun on katsottu televisiosta, niin 
esim. Yhdysvallat lähettää ensin ohjuksia ja muita, jolla kohteen puolustuskykyä riisutaan. 
Mä en usko, että meidän kohdalla toimittaisiin toisin. Meidän tulisi enemmän sijoittaa tällai-
sen hyökkäyksen puolustusmateriaaliin ja harjoitella & sijoittaa kaupunkisotaa. Tällaisissa 
sodissa suurella miehistöllä ei ole niin suuri merkitys, kuin sillä tavaralla mitä meillä on. 
Tietenkin strategisten laitteiden sijoittelulla on merkitys sekä TV & puhelinverkkojen toimi-
misella. Puolustusvoimauudistus kirpaisee kyllä monia, mutta mä uskon että uudistuksia 
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täytyy tehdä myös tällä rintamalla. Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja koulutukseen 
pitäisi satsata, jotta kuitenkin mahdollisimman moni olisi kykenevä toimimaan oikein ja 
apuna, mikäli maahamme hyökättäisiin. 
 
Kaikki reservin vapaaehtoiset järjestöt saman katon alle toimimaan maanpuolustustyössä ! 
 
Uudistuksen tarve olisi tullut eteen joka tapauksessa, riipumatta siitä mitä poliittinen johto 
on asiasta mieltä. Ikäluokat pienenee ja tyhjäkäyntiä ei voi olla myöskään puolustusvoi-
missa. Maata ei puolusteta kasarmeilta, vaikkakin olisin suonut edes yhden varuskunnan 
jäävän läntiseen Suomeen. Pitää myös muistaa, että uudistus on pääosin puolustusvoimi-
en oman harkinnan tulos, vaikkakin rahallinen puoli on poliittinen tosiasia, näin ollen en 
tiedä miten poliittinen johto olisi voinut toimia paremmin tai huonommin? Sodan ajan vah-
vuutta joudutaan laskemaan joka tapauksessa, kun yhä pienenevät ikäluokat ovat palve-
lusiässä, ja heistäkään ei läheskään kaikki asepalvelukseen astu. Siksi on tärkeää käyttää 
olemassa olevat varat operatiiviseen toimintaan ja koulutukseen, eikä seiniin. Kysymysten 
asettelu on ehkä hieman asenteellinen.. 
 
Täysin hätiköity ratkaisu, jossa näkyy liiasi poliittinen kädenjälki. Josta on nähtävillä jo seu-
rauksia, jotka voivat pahimmillaan horjuttaa yhteiskuntarauhaa!! 
 
Tunnustettaisiin tosiasiat! Suomea ei eikä ole ikään ole voinut puolustaa ilman ulkopuolista 
apua. Kannattaisi eduskunnan miettiä mitä puhu. Turha tehdä alue politiikkaa vain seuraa-
vien eduskuntavaalien pelossa. 
 
Koska Kontioranta meinataan lakkautaa, on maanpuolustushenki aika alakantissa. 
 
Säästöt ja uudistukset ei näköjään tälläkään sektorilla koske ruotsinkielisiä. 
 
Vapaaehtoisen koulutuksen mahdollisuus miltei häviää kun varuskunnat siirtyvät satojen 
kilometrien päähän. Etelässä niitä on miltei vieri vieressä. 
 
Maanpuolustusjärjestöjen tulisi vaikuttaa toimivan kodinturvajoukko konseptin kehittämi-
seen tulevien paikallispataljoonien osaksi ja tueksi MPKY:n vastustuksesta huolimatta. 
 
Oikeanlainen siviilisissitaktiikka sitoo tehokkaasti vallottajan voimavaroja, joten panostus 
kodinturvajoukkohin. Hyvä esimerkki on Afganistan ja Irak. Metsästäjät muodostavat hy-
vän pohjan. Heille ei tarvitse asetta pitää varastossa. Sijoitetaan varastorahat puoliauto-
maattiaseisiin metsästäjille. Sama ruuti, sama FMJ-luoti, sama hylsy, sama nalli. Resevi-
läisjärjestöille yksinkertaiset automaattilatauslaitteet.  
 
Puolustusmäärärahat eivät voi olla irrallaan muusta säästämisestä, eikä maanpuolustuk-
sessa tärkeintä ole kasarmit (määrä) vaan toiminnan laatu. 
 
Nyt säästetään väärissä asioissa! 
 
Koko maata ei enään pystytä eikä aijotakkaan puolustaa. 
 
Itäisen alueen varuskuntia ei tulisi lakkautaa (Karjalan prikaati). Ko. varuskunnat ylläpitävät 
vahvasti alueensa maanpuolustustahtoa ja antavat tarvittavaa tukea ja tehtäviä MPK ry:lle 
ja reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöille. 
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Historia toistaa itseään. Itärajalla avoimet ovet. 
 
Karsia varuskuntia puhtaasti sotilaallisesta näkökulmasta, karsia johtoporrasta ja lisätä 
kouluttajaporrasta. Harkita tarkkaan kansainvälisiä operaatioita(kalliita) jos omat keraus-
harjoituksetkin(halpoja) ovat tulilinjalla. Käyttökelpoista kalustoa ei kannata hävittää, ei 
varastointi voi olla niin kallista. Samaan aikaan hankittava uutta kalustoa parantamaan 
toimintakykyä ja tulivoimaa. 
 
Kyllä mielestäni rajavartioinnin apuna pitäisi olla rajavaruskuntia ja varsinkin perinteiset 
vaikka remontoituina (talkoillakin saattaisi saada parannusta rakenteisiin )  
 
Poliittinen päättelykyky toimii aivan liian lyhyellä perspektiivillä. Kun tällä hetkellä ei ole 
kriisiä näköpiirissä, niin maanpuolustukseen sijoitetut varat nähdään hukkasijoituksena. 
Historiasta kuitenkin näemme, että kriisi voi kehityä nopestikin. Väärän säästämisen vir-
heet ovat hitaasti korjattavissa. 
 
Ehkä turha kysely, kun päätökset on jo tehty. 
 
Säästökeskustelu ja etenkin draksvik -keskustelu ohjaavat huomion aivan vääriin asioihin. 
Maamiinakieltoon liittyminen on PALJON suurempi ongelma kuin nämä säästötoimenpi-
teet. Silti ko. asiaa ei kukaan halua kyseenalaistaa. Tuntuu siltä, että maan poliittista joh-
toa kiinnostaa lähinnä romuttaa maanpuolustus ja tehdä puolustusvoimista korkeintaan 
rauhanturvatehtäviin keskittyvä porukka jolla ostetaan poliitikoille (erityisesti entiselle pre-
sidentti Haloselle) tilaisuuksia esiintyä. 
 
Valtiontalous vaatii säästöjä. Siitä ei pääse. Suomalaiset eivät voi elää yli varojensa.  
 
Puolustusmäärärahoja tulisi keskittää enemmän tukemaan nykyisen Maakuntajoukkojen 
kehittämistä ja toimintaa. Motivoituneiden reserviläisten kouluttaminen on myös erittäin 
kustannustehokasta verrattuna muihin joukkoihin. 
 
Tuntuu, että kaikki muut asiat kuin Suomen etu ohjaa säästöjä (ohjaimissa rahan hankki-
minen muihin sitoumuksiin - EU) ja uudistusta (ohjaimissa muu kuin puolustuspolitiikka). 
 
Kertausharjoituksia voisi pitää veh harjoituksina enemmän.Luulisi kertaajia olevan näinkin 
suoritettuna. 
 
Ei mitään järkeä tuhota käyttökelpoista kalustoa ja a-tarvikkeita massavanheneminen ter-
millä. Ei esim. kivääri- ja kp-kaluston säilytys paljon maksa. Ja patruunat säilyy kymmeniä 
vuosia, eikö niitä kannattaisi ammuttaa harjoituksissa eikä pistää myllyyn? Samoin vanhat 
T-72 käy "tykinruuaksi" kun tosi on kyseessä, vihollinen haaskaa ohjuksiaan yms. materi-
aalia niihin kun pistää "tyrkylle". Sirkuslaiva Pohjanmaan seikkailut saa typistää Itämerelle 
ja Afganistanissa yms. rättipäiden kriisit ei kuulu meille, porukat kotiin ja itärajan tuntu-
maan asemiin. Vielä täytyy mainita miinat, hävityksen voi tehdä paperilla, mutta itse miinat 
varastoon rauhan ajaksi ja kun niitä tosissaan tarvitaan ei sopimuksilla ja säännöillä ole 
enään mitään merkitystä. Ne on kustannustehokkaita tarkoitukseensa. Vai lämmittikö 
esim. Simo Häyhää tieto siitä että räjähtäviä luoteja ei saa käyttää ihmistä vastaan kun 
sellaisen poskeensa sai. Eipä kai. Nato on hyvä ystävä normaalioloissa ja tarvitsee rahoit-
tajia kipeästi, sodassa Suomi saa kuitenkin olla omillaan .... 
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Puolustuvoimien säästöt (850 milj.) ovat liian suuria mielestäni.Vaaditut säästö tavoitteet 
pitäisi olla maltillisemmat. Näin mittavilla säästöillä joita hallitus yhdessä Puolustusvoimien 
kanssa tavoittelee, ajetaan puolustus kykyä suoraan alas. Puolustusvoimien materiaalinen 
tilanne ei ole tällä hetkelläkään kuitenkaan kaikilla puolustushaaroilla paras mahdollinen. 
Mielestäni määrän pudottaminen laadun parantamiseksi ei paranna kuitenkaan puolustus-
kykyä ratkaisevasti. Säätöpäätöksiä ohjaa poliittinen tahto,ja sotilaallinen ja maanpuolus-
tuksellinen realiteettit on jätetty tois arvoiseksi tässä taloudellisessa tilanteessa. Mielestäni 
tärkeä seikka on unohtunut keskusteluilmapiirissä, eli maanpuolustustahto. Lakkautetuilla 
varuskuntapaikkakunnilla kosketus puolusvoimiiin katoaa, ja se on mielestäni iso virhe. 
Reserviläistoiminta vaikeutuu tai pahimmassa tapauksessa hiipuu,joka on suhreessa kan-
salaisten maanpuolustustahdon kannalta kriittinen asia. Mielestäni meillä Suomen kansa-
laisina sekä reserviläisinä on oikeus vaatia uskottavat ja oikeasti toiminta kykyiset koko 
kansan Puolustusvoimat. 
 
On ymmärrettävää että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa puolustusmenoistakin on 
säästettävä, mutta ensin pitäisi karsia turhat rönsyt alkaen varusmiesten omien asuntojen 
vuokrien korvaamisesta ja muista sosiaaliluonteisista kuluista, säästää operatiivisista ku-
luista pv:n organisaatiota tehostamalla ja karsia kiinteistä kuluista esim. joistakin kiinteis-
töistä /harj.alueista luopumalla. 
 
Vastuullinen politiikka edellyttää valitettavasti silloin tällöin ikäviä päätöksiä, mutta on pys-
tyttävä hahmottamaan kokonaiskuva. Isänmaallisesti voi toimia muutenkin kuin maastopu-
ku päällä. 
 
Suomella ei ole varaa muodostaa alueelleen sotilaallista tyhjiötä varsinkin kun itänaapuri 
on julkisesti ilmoittanut kasvattavansa asevoimiaan. Julkisesti puhutaan että Ruotsi on 
alasajanut puolustuskykynsä. Tämä ei pidä paikkaansa vaan edelleen Ruotsilla on huo-
mattavasti korkeampi puolustusbudjetti kuin Suomella. Esim. taisteluhävittäjiä Ruotsin il-
mavoimilla on yli tuplasti meihin verrattuna. Se miten puolustuskykyä tulisi jatkossa ylläpi-
tää en osaa sanoa koska en ole perehtynyt riittävästi asiaan. Mikäli puolustusvoimien johto 
katsoo että sodanajan miesmäärää tulee vähentää ja samalla kasvattaa pienemmän jou-
kon osaamista sekä hankkia huippukalustoa niin minun puolesta näin tapahtukoon. Laatu 
saattaa jatkossa olla tärkeämpää kuin määrä ja kukaan muu kuin puolustusvoimien johto 
ei voi päättää miten puolustuskykyä ylläpidetään ja parannetaan. Olen valmis jopa nosta-
maan omaa tuloveroprosenttiani, mikäli saan lupauksen siitä että korotus käytetään puo-
lustusbudjetin korottamiseen. 
 
Alokkaita on kuitenkin tulevaisuudessa yhtä paljon kuin ennen niin ei ole mitään järkeä 
vähentää palveluspaikkoja ja ruuhkauttaa vähäiset jäljelle jäävät kasarmit 
 
Tälläisten uudistusten olisi pitänyt olla näkyvissä jo hyvissä ajoin johtavalla porukalla (jos 
olisivat olleet oikeita johtajia eikä vain haihattelijoita), ennakointia olisi pitänyt osata harjoit-
taa etukäteen niukkenevien resurssien suhteen... Samoin pitäisi nähdä Sotaveteraanien 
määrän raju pieneneminen lähi vuosina ja käyttää heille kerätyt rahat ja muu omaisuus nyt 
heille eikä makuuttaa ko varallisuutta kiinteistöissä yms vaan rahat jakoon vielä elossa 
oleville Sotaveteraaneille HETI. 
 
Asiantuntijoita peliin amatöörien sijaan, kiitos. 
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Kuten monta kertaa aikaisemminkin, poliittisesta keskustelusta puuttuu tavoitteen mainit-
seminen. Esimerkiksi onko niin, että maanpuolustuksellisesti nykyään nähdään toimivaksi 
se, että koko maa-aluetta ei tarvitse puolustaa? Ja jos ei tarviitse, niin mikä nähdään hy-
väksyttäväksi onnistuneen maanpuolustuksen lopputulokseksi? Saako esimerkiksi viholli-
nen miehittää koko itä-Suomen tai Lapin? Eikö tässä taloudellisessa tilanteessa oikea ky-
symys olisi: Miten säästämme rahaa säilyttäen kyvyn puolustaa maata nyt ja lähitulevai-
suudessa? Haluaisin itse muistuttaa päättäjiä ja reserviläisiä siitä, että sota on kauhea asia 
ja sitä ei pitäisi puolustella millään 'sodan säännöillä'. Jos soditaan niin soditaan. Eli maa-
miinat takaisin asetarvikelistalle. Halpa ja toimiva pelote. 
 
Hornetteja vähemmäksi, epäonnistunut palkkajärjestelmä uusiksi, sotilasarvojen inflaatio 
kuriin , kenraaleja vähemmäksi, lopetettava haihattelu teknoarmeijasta, lopetettava mate-
riaalin turha hävittäminen. Laitettava perusasiat kuntoon; "hienolla tiedustelujärjestelmällä 
ei tee mitään jos kiikarin takana oleva hlö viestittää väärin" 
 
Pitäisi ottaa mallia Sveitsistä ja uudelleen organisoida koko juttu. Nykyinen PV kankea ja 
hidas. Olalta ammuttavia ohjuksia "kodinturva" joukoille 
 
Perusteluissa on mainittu että nyt tahdilla kiinteistö ja henkilöstökulut kasvavat jopa puo-
leen tulevaisuudessa. En usko tuota; jos niin on, niin 60 milj säästöt eivät asiaa pelasta. 
Joku pamppu vetää nytkin välistä 60 miljoonaa Atean sopimusten kautta. Takana korrup-
tiota ja kähmintää!!! Suomella olisi reilusti varaa korottaa PV:n määrärahoja. Suomessa 
tuhlattan jatkuvasti rahaa; korpitaipaleilla palaa katuvalot pitkin yötä vaikka autoja ei juuri 
liiku. Aurausviittoja pystytetään joka syksy ja tanavat repii ne heti pois. Taloyhtiön roskik-
sissa on joka kerta käyttökelpoista ehjää tavaraa jonka yleensä vien kierrätyskeskukselle 
tai otan omaan käyttöön. Ihmiset kantaa kaupasta epäterveellisiä myrkky-energiajuomia ja 
chipsejä. Lista olis loputon; RAHAA ON VAIKKA HEVOSILLE SYÖTTÄÄ !!!! Sen puute ei 
ole pienimmässäkään ongelma. 
 
Puolustusministerille ei tyylipisteitä. 
 
Nyt vireillä olevat säästöhankkeet tulisi arvioida uudelleen. 
 
Kun puhutaan uudistuksista yleensä investoidaan uuteen infraan, hankitaan uutta materi-
aalia, kehitetään järjestelmää. Puolustusuudistuksesta puhuttaessa onkin kyseessä helve-
tillinen säästökuuri, joka rampauttaa jo muutenkin heikolla pohjalla, sekä huonossa kun-
nossa olleen reserviarmeijan, ja samalla heikentää varusmiesten koulutustasoa. Metsään 
useammin, liikuntaa enemmän, ammuntoja enemmän, puolessa vuodessa ei sotilasta teh-
dä, ei edes vuodessa. Tv. valmiusjoukko sotilas!  
 
Perusasioista kuten maanp. ei pitäisi tinkiä missään tilanteessa. Eikö tk:lla Hallissa ole 
selvästi synergiaetua patrian tehtaitten kanssa. Dragsvik melko huonokuntoinen tsaarinai-
kaisine kasarmeineen ? Santahamina pääkaupungin kupeessa, onko harj.paikkoja järke-
vän lähellä? Arvokasta tonttimaata,josta varoja armeijalle? 
 
Suoraan tähän uudistukseen ei asia kuulu, mutta ottawan sopimukseen liittyminen oli yksi 
typerimmistä asioista, mitä poliitikot ovat päättäneet; varsinkin jos tällä alueella halutaan 
hakea säästöjä. 
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Ihmetyttää tämä päättäjien lintukoto ajattelu. Heidän mielestä sotilaallista uhkaa ei ole 
olemassa. Ei ehkä nyt mutta jos meidän edes jollain lailla uskottava puolustus romutetaan 
täysin, niin uhkia saattaa ilmaantua hyvinkin nopeasti. Toiminnan ylösajaminen nopeasti 
on mahdotonta jos ei ole toimivaa reserviä ja nykyaikaista kalustoa. Myös jalkaväkimiinat 
kieltävän sopimuksen hyväksyminen oli täyttä hulluutta. Tämä yhdistettynä säästöihin ei 
lupaa hyvää. Tuntuu olevan järki hukassa.  
 
Tiukka tilanne, säästöjä tulisi saada aikaiseksi. Toisaalta itse olen valmis korottamaan ve-
roja, jotta nykyinen puolustustaso säilyy, yms. 
 
Mikä on Suomen hinta? Venäjältä saisi armeijan halvemmalta, ulkoistetaan armeija sieltä. 
 
Oikeudenmukaisuuden tähden jokaisen hallinnonalan on tarkistettava toimintaansa ja prio-
risoitava tehtäviään. 
 
Haluaisin että Suomi liittyisi Natoon. 
 
Itärajalta ei mielestäni pitäisi todellakaan lakkauttaa yhtään varuskuntaan. Jos jostain pak-
ko, niin länsirajalta ennemmin. 
 
Kontioranta tulisi säilyttää. 
 
Uudistus merkitsee maanpuolustuksen alasajoa.. Kalliiksi tulee tämän kokoomuksen olo 
hallituksessa. Katainen on joutunut antamaan periksi vihreille, vasemmistoliitolle ja dema-
rien vasemmalle siivelle, joissa maanpuolustuksen rapauttaminen on ollut kauan tavoittee-
na. 
 
Kirottua poliittista sähellystä puolustusministerin taholta. Jos jotakin tehdään kielipoliittisin 
perustein, se tulee sanoa rehellisesti ja ajoissa. 
 
Käsittämätöntä toimintaa kuningailta, koko hallitus pitäisi vaihtaa sellaisiin henkilöihin joilla 
on ammattitaitoa hoitaa yhteisiä asioita varsinkin maanpuolustusasioissa ja tietenkin raha-
asioissa. tekesi mieli kirota ääneen.. 
 
Jos säästettävä on, niin pidettävä huoli siitä, että uskottavuus on välittömässä yhteydessä 
maanpuolustustahtoon, jos emme usko puolustusvoimiin näillä leikkauksilla vaikuttaa se 
tietysti tahtoonkin, taidosta ja tahdosta ei ole juurikaan apua ellei ole tavaraa siis edellytyk-
siä! 
 
Valtion menoista löytyisi kyllä leikattavaa monesta muusta kohteesta paljon ennemmin, 
kuin maanpuolustuksesta. Puolustusvoimien uudistaminen sinänsä ei ole pahasta, mutta 
jos se tehdään puolustuskyvyn kustannuksella, niin se on kaikkea muuta kuin hyvä. 
 
POlitiikka on puhunut täysin tässä uudistuksessa. Uudenmaan prikaati on esillä mediassa, 
mutta muutenkin se näkyy mm. ilmasotakoulun keskittämisessä järjenvastaisesti Tikka-
koskelle ja Sodankylää olisi mieluummin saanut vahvistaa kuin supistaa. 
 
Dragsvik on säilytettävä! 
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Mielestäni puolustusvoimien resurssit pitää olla sellaiset, että puolustusvoimat kykenevät 
vastaamaan ajantasaisesti ja ennakoiden kaikkien uhkien torjunnassa. Tämä koskee niin 
välineistöä, kuin osaamistakin. Vaikka se tuntuu kipeältä, niin seiniin ja liian isoon mies-
määrään ei pidä sitoutua suorituskyvyn kustannuksella. 
 
Joukko-osastoja yhdistämällä säästetään esikunta- ja huoltomenoissa. Reppukouluttajia 
lisää. Vapaaehtoiset ns. kodinturvajoukot avuksi, eikös Ruotsissa ole aika vahva kodintur-
vajoukkojen toiminta tänäpäivänä. Kysymyksen 13. kolmen ensimmäisen vaihtoehdon 
mukaista toimintaa ja runsaasti ja säännöllisesti, myös niille, joilla on vähän paksummat 
lasit tai eivät ole olleet A1-kuntoisuusluokassa armeijasta päästyään. Vapaaehtoinen 
maanpuolustuskurssi tai vastaava pitäisi olla vähimmäisvaatimus jokaisen rekrytoitavan 
henkilön kohdalla. Fyysisen ja henkisen kunnon ylläpito, ampumataidon ja luonnossa sel-
viytymisen taitoja pitäisi opettaa kyllä nykyistä enemmän terveille kansalaisillemme. 
 
Uudistus ei saa perustua salaisille laskelmille (!) säästöistä. 
 
Varuskuntia tulisi olla tasaisesti koko maan alueella,etenkin maavoimien joukko-osastaja 
tulisi ola koko maan alueella jo virka-avun pyyntöjen takia. 
 
Dragsvik vedetään yli ja siirretään Upinniemeen. Lentosotakoulu pitää säilyttää Kauhaval-
la. Muut varuskunnat ennallaan. 
 
Puolustusministeri aliarvio eduskuntaa, hallituksen muita jäseniä ja myös meitä kansalaisia 
- puhumalla aluksi mitä "sylki suuhun" tuo. Voisi itse ilmoittaa luopuvansa puolustusminis-
terin salkusta. Puheissa on ollut selittelyn makua huomattavasti. 
 
Lyhytnäköistä politiikkaa. Ensin kunnostetaan ja kehitetään ja seuraavaksi suljetaan. 
 
Käynnissä on poliittista kähmintää. Kriisinhallintaoperaatiot lopetettava (Afganistan), liian 
kallista. Osallistutaan vain YK:n mandaatilla oleviin rauhanturvaamistehtäviin. Rauhantur-
vaaminen ulkoministeriön budjetista,niinkuin se oli vielä reilut 10:n vuotta sitten (Ei rasita 
Pv:n budjettia). Ilmavoimien hankinnat jäihin (nato). Niillä rahoilla varuskunnat säilytetään. 
Nykymenolla alueellinen maanpuolustus romutetaan. 
 
Kylmä tosiasia on se ettei valtiolla yksinkertaisesti ole rahaa - eli säästöt ovat välttämättö-
miä. En missään nimessä hyväksy että säästöjä haetaan perusterveydenhuollosta tai kou-
lutuksesta. On myös syytä muistaa että elämme syvässä rauhantilassa, eikä sota ihan oi-
keasti ole realistista. Reservin osaamista pidetään muutenkin seuraavin tavoin yllä: 1. 
Rauhanturvaamistehtävät: tehokkaamppa kuin kertausharjoitukset 2. Vapaaehtoista 
maanpuolusta pitää kannustaa: vapaaehtoisuus parantaa motivaatiota ja VEHsta saatu 
hyötyosaaminen on parempi kun KH 3. Suomessa on aidosti hyvä reservi. Suomessa on 
hyvä peruskoulu, mikä tarkoittaa että meillä on reservissä erittäin osaava joukko. Tämä 
osaaminen on hankittu siivilipuolelta esim tietoliikenteen käyttäminen on kaikille nuorille 
luonnollista. Tarkoitan että sodan luonne on muuttunut, nykyään on haastavien taistelulait-
teiden ja ELSO vähintään yhtä tärkeää kuin oikean ampumalinjan määrittäminen maastos-
sa  
 
Varusmieskoulutusta ja sotilaan perustaidot voidaan antaa suurissa valmiusprikaateissa. 
Sodan ajan joukkojen vahvuus perustuu siihen, kuinka monella on sotilaan perustaidot, eli 
varusmieskoulutus suoritettuna. Jos pohditaan, pitääkö 350 000 reserviläistä kertauttaa 



Sivu 167 / 172 
 

valtion rahoilla esim. 5 vuoden välein, niin ymmärrän säästöt tässä kohdassa ja tilantees-
sa. Tärkeintä on, että puolustusvoimilla on terävä kansainvälisesti sitoutunut, operatiivises-
ti osaava, ja verkottunut henkilökunta sekä tiedustelullisesti ja sotateknisesti huippua oleva 
taistelukärki. Taustalla pitää pystyä rakentamaan vapaaehtoinen koko kansan yhdistävä 
maanpuolustushenki. 
 
Poliitikot tuhoavat Suomen armeijan. 
 
Varuskunnat ovat saaneet elää kuin ruususen unta välittämättä siitä miten maailma elää. 
Tiedän, että varuskunnissa on löysää ja nykyinen varusmiespalvelus on aika heiveröistä. 
Esimerkkinä käyköön Kauhava ja Kontioranta. 
 
Suunnitelmallisuus puuttuu täysin, nyt tehdään hätäisiä ratkaisuja, joiden korjaaminen voi 
olla jopa mahdotonta. 
 
Onhan se erikoinen tilanne, että itärajalla lähin varuskunta löytyy Venäjältä. 
 
Valtio-ja kuntahallinnossa on toimialoja, joita on vaan pidettävä yllä. Sen jälkeen katsotaan 
"viivan" alta onko ulkomaille jaettavaa vai ei. 
 
Maailmassa ei ole yhtään itsenäistä maata jolla ei ole puolustusvoimia. jos ei ole puolus-
tusvoimia niin joku sinut alistaa tai valloittaa, tätä ei meidän "märkäkorvapolitikot" 
ymmärrä. 
 
Näin tärkeä asia pitää suunnitella koko eduskunnan toimesta, ei ainoastaan hallituksen, 
koska tälläinen suunnittelu vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin. Näin tärkeissä asi-
oissa ei saa toimia hallituskauden mitaisilla toimenpiteillä tai budjetti-itressien mukaan. 
Koko maan puolustuspolitiikka vaatii pitkäjänteistä suunnittelua ja siihen sitouttamista. 
 
Suomen geopoliittisen aseman takia maamme puolustuskyky voi viime kädessä nojata 
ainoastaan omaan, itsenäiseen puolustuksen kaikissa tilanteissa. Mitkään liittoumat eli 
kolmansiin osapuoliin nojaaminen eivät ole luotettavia ratkaisuja - tästä on aivan tarpeeksi 
esimerkkejä viime sotien ajoilta. Mielestäni puolustuskyvyn rapauttaminen esitetyllä tavalla 
on niin vakava asia, että se lähentelee maanpetoksellista toimintaa. 
 
Dragsvikissa hometta ja se olisi pitänyt lopettaa ja pari muuta varuskuntaa säästää. 
 
Ymmärrän että pitää säästää, mutta kohtuus kaikessa! Maanpuolustustahtoni ei silti laske 
supistuksien myötä, vaan pikemminkin päinvastoin. 
 
Ei Suomen geopoliittinen asema ole mihinkään muuttunut. On täysin hölmöläisten hom-
maa tuhota täysin käypää reservin aseistusta kuten käyttämättömiä rynnäkkökivääreitä 
vedoten varastointikuluihin. 
 
Suomalaiset pois Afganistanista ja suomalaisten ei tarvitse olla amereikkalaisten perässä-
hiihtäjiä. RAHAA PALAA VAIN TURHAAN. 
 
Kreikkaan ja Portukaliin on varaa lapioida rahaa, mutta maanpuolustukseen ei meinaa löy-
tyä sitä. 
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Puolustusvoimien uudistus ei mennyt täysin niin kuin oli ajateltu.Otan esimerkin.Suomi 
neidon vyötärö on ilman puolustusta, mistä miehet/naiset. 
 
Paras keino tehostaa Puolustusvoimien toimintaa olisi irtisanoa vakinaisesta palveluksesta 
1600 yhä palveluksessa olevaa eläkeiän saavuttanutta esiupseeria " joulupukit " (majurei-
ta, everstiluutnanteja, everstejä jne...) Tärkein materiaalihankinta, joka on yhä tekemättä, 
mutta joka pitäisi tehdä nopeasti puolustuskyvyn ylläpitämiseksi: Ostaa 600 Stinger-lähi-
ilmatorjuntaohjusta, ostaa tykistöohjusjärjestelmät raskaisiin raketinheittimiin sekä hankkia 
20 000 kevyttä konekivääriä esimerksi FN minimi alue- ja tuleville aluejoukoille sekä hank-
kia tuhansia TA-2000 tarkka-ammuntakiväärejä sekä runsaasti valonvahvistimia sekä kan-
nettavia viestivälineitä ja muuta kymmenen Leopard 2 A6 taistelupanssarivaunua ampu-
matarvikkeilla varustettuna. 
 
Jalkaväkimiinat! Venäjä, Usa, Kiina eivät poista. Miksi Suomi? 
 
Irti Natosta. On ilmeistä, että ns. säästöillä kasvatetaan Naton kassaa 
 
Minkä poliitikon intressejä ajetaan sillä että puolustusvoimat lopetetaan??? Vasemmiston 
ja Vihreidesn! Uudistus välittömästi seis ja tätä kannattaneet ministerit on potkittava pois 
virastaa! 
 
Säästöillä rapautetaan tärkeä instituutio. Uudistus on jossakin mielessä tarpeellinen, toi-
menpiteet ovat kuitenkin väärät. Sodanajan pienennys ei mielestäni haittaa jos aktiivisesti 
toimvaa reserviä koulutetaan tehokkaammin. Mielestäni puolustusvoimien ja valtion pitäisi 
tukea ja "mainostaa" reservitoimintaa enemmän eikä sysätä sitä muutamien aktiivitoimijoi-
den harteille. Varuskuntien lakkauttamisessa olisi kyllä pitänyt vielä miettiä uudestaan 
esim. Pioneerirykmentin kohdalla koska keskisuomessa on vahvat pioneeriperinteet ja 
osaaminen ja mahtavat harjoitusalueet erillaisiin toimintoihin. 
 
vaikea sanoa mutta tekniikkaan kannattanee panostaa 
 
Informaatiota reserviläistoiminnansta pitäisi lisätä niille varusmiespalveluksen suorittaneille 
henkilöille, jotka ovat suorittaneet johtajakoulutuksen. Samoin näistä henkilöistä olisi hyvä 
saada tieto myös ko. henkilöiden kotipaikan reserviläisyhdistyksille. Näin ehkä saataisiin 
lisää "nuorta verta" toimintaan mukaan. Nyt tätä tietoa ei saada, eikä innokkaisiin nuoriin 
saada yhteyttä! 
 
Itärajan varuskunnat olisi pitänyt säilyttää. 
 
Maltti on valttia !! 
 
Länsi-Suomessa oltava ainakin 1 varuskunta,johon tukeua, virka-apu ja mpk-toiminta ei 
muuten toimi. Puolustusvoimien säästöt suuri virhe. 
 
Puolustusvoimien rahankäytössä on monin kohdin järkeistämisen paikka. Pienistä puroista 
syntyy suuri virta. Esim Sotilaan käsikirja, vai mikäsenytoli: Joka vuosi uusi, vaikei sisältö 
muutu! > Vuosiluku pois kannesta, toimii monta vuotta. Ja samankaltaisia asioita, jotka 
nykykäytäntöjä muuttamalla saadaan säästöiksi. 
 
EI AINAKAAN KONTIOLAHDEN VARUSKUNTAA TULISI LAKKAUTTAA. 
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Ministeri Wallin ei ole toiminut oikein eikä luotettavasti, koska on tehnyt päätöksiä poliittisin 
perustein eikä puolustusnäkökulmasta 
. 
Puolustusvoimauudistus on täysi susi jo ennen täytäntöönpanoa; kunhan ei vain tulisi itku 
pitkästä ilosta... 
 
Esitetyt ratkaisumallit ovat ihan OK, huomioiden sotateknologian kehitys,käytössä olevat 
määrärahat, varusmiesmäärn pieneneminen 
 
Maamiinat kieltävän sopimuksen allekirjoittaminen on maanpetosta vastaava teko. Varus-
kuntien alasajo heikentää turvallisuutta maakunnissa rauhan olosuhteissakin. 
 
Politikot arvostakoon isänmaataan heille osoitetun luottauksen arvosta. 
 
Kävin viime keväänä huollon johtajakurssin. Harmittaa, jos ei kuitenkaa ole tulevaisuutta 
reservissä. Vielä olisi virtaa res. keikkaa heittää. 
 
Kyse on suhteellisen pienestä rahasta ! Tässä on taustalla tiettyjen EU-piirien jo pitkään 
jatkunut kansan mielipiteen halveksunta. Tarve viedä maamme mukaan liittoutumiin ja sitä 
tietä tietysti on taas nostettava puolustusbudjetti NATO tasolle. Mitään eivät broilerit ole 
historiasta oppineet ! Isänmaa on lähes menetty ! Hinta voi olla kova! 
 
Kauhava pitäisi säilyttää Dragsfjord (tjsp) saisi mennä. Maamiinoista luopuminen on käsit-
tämätön erhe. 
 
Hyvä näin 
 
Dragsvik pitää lopettaa kuten puolustusvoimat toimintaa miettiessään oli esittänyt. 
Kauhavan Ilmasotakoulun lopetus uudelleen mietintään ja todelliset säästöt avoimesti 
esiin. Pohjanmaan Sotilassoittokunnan lopettaminen vie mukanaan maanpuolustustahtoa.  
 
Sodan ajan joukkoja karsitaan, toimivaa kalustoa hävitetään "massavanhenemis-" veruk-
keella, miinoista luovutaan. Reserviläisten ampumaharrastusta vaikeutetaan (aselaki ja 
ampumaratojen sulkemiset). Kyllä puolustuskyky romahtaa(tai jää täysin metsästysseuro-
jen varaa).  
 
Jättäkää puolustusvoimat rauhaan. On paljon muuta josta voi säästää. Esim. niinsanottu 
hienostokulttuuri. 
 
Harkitkaa mitå teette, sillä puolustustahdon voi rytätä vain kerran. 
 
En kannata säästöjä 
 
Kannatan Nato-jäsenyyttä. 
 
Tuo alkoi mennä vituiks jo siinä vaiheessa kun maamiinat kieltävään sopimukseen mentiin 
mukaan. Jos minä saisin päättää, niin varusveijaripalveluksesta tehtäisiin enemmän vali-
koiva malli missä vapaaehtoisuudella pystyy vaikuttamaan enemmän koulutukseen ja pal-
veluspaikkaansa. Koska on maamme köyhä ja siksi jää, niin varusteilla täällä ei pelata, 
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vaan ainoa tapa puolustaa tätä plänttiä on motivoitunut ja _hyvin_ koulutettu reservi täy-
dennettynä vähän vihaisemmillä operatiivisilla äijillä. 
 
Kontilahden varuskunta säilytettävä. 
 
Kehittämisen painopisteeksi lähi- ja alueilmatorjunta sekä jalkaväkiorganisaatioiden liikku-
vuus ja omasuoja.  
 
Suurmateriaalihankintojen leikkaus (esim Hornet-hävittäjät) toisi miehistömateriaalihankin-
noille lisää uudistusta, lisäksi reserviläiskoulutukseen. 
 
Säästöt viety liian pitkälle. Väitteet koko maan uskostavasta puolustuksesta ovat viimeis-
tään nyt tyhjiä. Käyttökelpoisen kaluston ja varustuksen romutus ja reservin pienentäminen 
kyseenalaisin perustein viittaavat vahvasti suunnitelmiin ammattiarmeijasta. Reserviläisille 
ei haluta antaa enää edes mahdollisuutta puolustaa maata. Pari kysymystä: Onko kukaan 
tutkinut, miten varuskuntien lakkauttaminen tulee vaikuttamaan vapaaehtoisen toiminnan 
järjestämiseen alueella, josta varuskunta lakkaa. Entä mitä tapahtuu reserviläisten mah-
dollisuuksille harrastaa ammuntaa, jos suljettavien varuskuntien ampumaradat poistuvat 
käytöstä? 
 
Hyvä veto, kalusto vanhaa ja toiminta muistuttaa jotain sodanjälkeistä byrokratiaa. Vä-
hemmän väkeä ja kunnon vehkeet ja varusteet ja toiminta ajantasaiseksi. 
 
Täysin käyttökelpoisen materiaalin ja aseiden tuhoaminen on järkyttävää tyhmyyttä, miksi 
esim niitä sataatuhatta rynnäkkökivääriä ei anneta aktiivireserviläisille säilytykseen sen 
sijaan että ne tuhotaan???? Kaikille aseille voi tulla vielä tarvetta, jopa pystykorville. Ky-
seisestä kivääristä saa erittäin pätevän viimeisen puolustuslinjan ta-kiväärin kun nakkaa 
kiikarin päälle. Myös suomi kp ja peltiheikki kelpaa varmasti paikallispuolustustukseen tai 
sitten kun kaikki muu on menetetty. 
 
Puolustusvoimien kehittämistä tulee hoitaa rakentaen, ei repien, tulevaisuuden puolustus-
teknisten oppien mukaisesti. Varuskuntien sijainti ei ole yksistään ratkaiseva tekijä alueel-
lisessa puolstuksessa,  jota ei tule sekoittaa yhteiskunnalliseen aluepolitiikkaan.  
 
Kommentti kyselyyn liittyen: On helppo kysellä mitä määrärahoille pitäisi tehdä. Suuri osa 
vastaa, että pitää nostaa. Tietysti, kun ei tarvitse ottaa kantaa, mistä rahat otetaan. Näin 
laaditulla kyselyllä saadaan aikaan haluttu lopputulos, jolla ei juuri arvoa ole. Kyselyssä ei 
ole mitenkään huomioitu sitä faktaa, että puolustusmäärärahoja pitää karsia samalla taval-
la kuin muuallakin yhteiskunnassa tehdään. 
 
Päin persettä mennään. Hallitus tekee päätöksiä, joilla ei ole mitään todellisuus pohjaa. 
Hävettää olla suomalainen. Hävettää sotaveteraanien puolesta. Hävettää. Poliittinen johto 
romuttaa tieten tahtoen puolustusvalmiutta, jolloin poliitinen johto voi "hyvällä omallatun-
nolla" ajaa suomen natoon. Tiedoksi, että silloin palautuu useampiakin sotilaspasseja 
aluetoimistoihin. 
 
Onhan kait selvää että turhia petipaikkoja ei kannata pitää varuskunnissa, mutta niiden 
sijoitusta tulisi miettiä vielä uudelleen. 
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Miksi asiassa ei puhuta totta! Kukin osapuoli syyttää toista asioitten painostamisesta tai 
pimittämisestä. Jälkikäteen kun asiaan ei pystytä enää vaikuttamaan, selviää että on sovit-
tu sitä ja tätä. Joku on sanonut tätä ja tuota. Jos Suomi halutaan Natoon tai johonkin muu-
hun suuntaan, niin miksi kukaan ei sano sitä suoraan ja ota VASTUUTA. Itse palautan so-
tilaspassin jos Suomi liittyy NATOon. E. Nordbergin sanoin. 20.000 hengen ramboarmeijal-
la ei organisoida kriisitilanteessa edes valtakunnasta poismuuttoa, saati maan puolustusta. 
 
Henkilöstön toiminnan tehostamista. Tarkka kampaus henkilöstökuluista. Suojatyöpaikat 
pois. Määrärahat ohjattava kohdennettuun koulutukseen, toimintaan ja materiaaleihin. 
 
Pitäisi otta huomioon suomalaisuus hankinnoissa paremmin. 
 
Esitän korvamerkityn SA-veron säätämistä, kuten YLE-verokin. 
 
Karttaa katsomalla näkee miten iso puolustuksellinen aukko jää itärajalle jos PK:n prikaati 
lakkautetaan. Jokainen järkevästi ajatteleva tajuaa miltä suunnalta mahdollinen hyökkäys 
tulee jos on tullakseen.  
 
Suomalaisten hellimä ajatus koko maan puolustamisesta on täysin naurettava. Miten yksi 
Euroopan 
pienimmistä kansoista voi uskottavasti väittää voivansa puolustaa yhtä pinta-alaltaan Eu-
roopan suurimmista maista yhdellä Euroopan pienimmistä puolustusmenoista? Parempi 
olisi julkisestikin tunnustaa, että vain valtakunnan ydinalueet ovat sotatilanteessa puolus-
tamisen arvoisia, ja muut alueet ovat vain viivytys- ja/tai sissitoiminta-aluetta. Nykymaail-
massa ei enää riitä mies ja rynkky, vaan pitää hankkia myös tekniikkaa. Armeijan ei tarvit-
se olla teknoarmeija, mutta tietty keihäänkärki tulee olla olemassa. Olennaista ei enää ole 
miesluku, vaan se tulivoima mihin armeija pystyy. Varuskuntien sulkemista suurempi uhka 
on esimerkiksi yhden lennoston lopettaminen, sillä se voi tulevaisuudessa johtaa hävittäji-
en määrän pienentämiseen. Suomenkaan armeija ei kykene toimimaan, jos vihollinen hal-
litsee ilmatilaa. Kertausharjoitusten lopettaminen on huono asia, mutta kun harjoitusmäärät 
ovat muutenkin olleet naurettavan pieniä, niin onko siitä lopulta niin suuri haitta? Tosiasia 
on, että vaikka varusmiesaika on jokseenkin kunnossa, on reserviläisajan koulutus retupe-
rällä. Miesaines ei yksijkertaisesti ole riittävän hyvässä kunnossa ja taidollisesti ajantasal-
la. Tehokkainta olisi rajata pakollista reserviläisaikaa esimerkiksi kymmeneen vuoteen ja 
pyrkiä sitouttamaan porukka jokavuotiseen vapaaehtoiseen tai pakolliseen kouluttautumi-
seen, sekä jatkuvaan kunnon ylläpitämiseen. 
 
Reserviläisten vapaehtoisia harjoituksia ja koulutuksia pitäisi kanattaa ja lisätä. Myös yh-
teistyötä reserviläisjärjestöjen kanssa tulisi edistää maanpuolustushengessä. 
 
Mielestäni vapaaehtoisuutta Suomessa on niin paljon, että kannatan kertausharjoitusten 
siirtämistä paikallisyhdistyksille turvallisuutta vaarantamatta. Puolustusvoimilla pitää olla 
valvontavastuu. Seuraan asiaa läheltä, koska poikani on juuri varusmieskoulutuksessa ja 
olen osallistunut vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja kertausharjoituksiin. Varus-
mieskoulutusta pitää tehostaa, lyhentää ja lisätä esim. viikonloppuvapaita, mikä on ylityö-
korvausten takia kallista. Säästömahdollisuuksia on runsaasti kun sitä järkevästi suunnitel-
laan, ollaan uudistushaluisia ja koulutusta tehostetaan. Tosin välineistön pitää olla ajan 
tasalla, jotta uskottavuus säilyy. Suomen on myös osallistuttava kansainväliseen yhteis-
työhön ja kriisihallintaan. 
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Varuskuntien lakkautksessa tulisi ottaa huomioon Suomen kartta eli varusmiesten / reser-
viläisten matkat, materiaali varastojen kattavuus, koko maan puolustuksen uskottavuus. 
 
Keskustelu varuskuntien lakkauttamisen vaikutuksesta maanpuolustuskykyyn on epärele-
vanttia, koska varuskunnilla sinänsä ei puolusteta maata. Ne ovat ainoastaan koulutusin-
frastruktuuria, joiden tarpeettomiksi jäävistä "vuodepaikoista" ja harjoitusalueista kannattaa 
luopua ikäluokkien pienenemisen myötä. Erityisesti huonokuntoisista varuskunnista kan-
nattaa ja pitää luopua. Joukko-osastojen yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi puol-
tavat myös massatuotannon hyödyt. Poliittinen johto on toiminut uudistuksessa maanpuo-
lustuksen kannalta oikealla tavalla ellei oteta lukuun puolustusministerin valitettavaa poliit-
tista kotiinpäin vetämistä. 
 
Puolustusvoimia tulisi supistamisen sijaan kasvattaa. Kasvattaa puolustusbudjettia. 
 
Kyse on suhteellisen pienestä rahasta ! Tässä on taustalla tiettyjen EU-piirien jo pitkään 
jatkunut kansan mielipiteen halveksunta. Tarve viedä maamme mukaan liittoutumiin ja sitä 
tietä tietysti on taas nostettava puolustusbudjetti NATO tasolle. Mitään eivät broilerit ole 
historiasta oppineet ! Isänmaa on lähes menetty ! Hinta voi olla kova ! 


