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Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Osmo Suomisen juhlapuhe Ristiinan Reserviläisten 50-
vuotisjuhlassa 15.4.2012 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa puheenjohtaja ja jäsenet, herra 
everstiluutnantti, hyvät Ristiinan Reserviläisten 50-vuotisjuhlan osanottajat, naiset ja miehet, 
miehet ja naiset. 

Kun ajattelin tämän juhlapuheeni sisältöä, on mielestäni varsin helppo antaa. Se löytyy samalta 
kirkkomaalta, jossa äsken hiljennyimme. Siunatussa kotiseurakunnan mullassa lepää 257 viime 
sotiemme sankarivainajaa. Luku on suuri mietteisiin piirtyi kysymys siitä, onko tästä pitäjästä 
lähtenyt suurmiehiä.  Yksi vastaus tähän kysymykseen, se on kuntia verrattaessa ja asukaslukuun 
suhteutettuna yhdeksänneksi eniten Suomessa. Joka kolmas palvelusikäinen Ristiinalainen antoi 
kalleimman uhrinsa maamme vapauden ja itsenäisyyden puolesta. Siinä ovat ne todelliset 
suurmiehet, jotka täältä ovat lähteneet. Tai eivät aivan kaikki. Siitä antaa todisteen se, mitä sanoi 
armeijakenraali Mac Arthur sotilailleen jäähyväispuheessaan. ”Vanhat soturit eivät koskaan kuole, 
he vain haihtuvat pois” Hän lienee tarkoittanut, että vanhat soturit elävät teoissaan jatkuvasti 
varsinkin silloin, kun heidän tekonsa on tuottanut isänmaalleen arvokkaita ja pysyviä tuloksia. 
Kenraali Mac Arthuria huomattavasti varhaisempi mies, kreikkalainen filosofi on sanonut ”Vain 
vainajien sota on päättynyt”. Hän puolestaan lienee tarkoittanut, että elossa olevilla kansalaisilla ja 
sotilailla erityisesti on edelleen tehtävänä puolustaa isänmaata ja torjua kaikkia sen vihollisia sekä 
sodan että rauhan aikana. 
 
Kun kaikkialla maassamme juhlapäivinä liehuvat saloissa siniristiliput, on se osoitus siitä, että 
vanhojen sotureiden, sotaveteraanien teot elävät isänmaan vapaudessa ja itsenäisyydessä. 
Sodissamme kaatuneiden sankarivainajien, sotien jälkeen viimeiseen iltahuutoon kutsuttujen 
kymmenien tuhansien veteraanien sekä keskuudessamme yhä olevien, nyt jo harvalukuisten 
kunniakansalaisten teot ja muisto elävät heidän teoissaan, toivottavasti sukupolvesta toiseen. 
Meidän tämän päivän vastuunkantajien tehtävät jatkuvat isänmaamme turvaamisessa ja 
rakentamisessa. 
 
Hyvät kuulijat 
 
Jo ennakkoon paljon keskustelua herättänyt puolustusvoimauudistus esiteltiin vihdoin kuluvan 
vuoden helmikuun alussa myös nk. kaikelle kansalle. Ja kuten pelättävissä oli, puolustusvoimien 
maltillisen kehittämisohjelman sijasta meille esiteltiin raju leikkausohjelma, joka pitää sisällään 
mm. kuuden varuskunnan sulkemisen, leikkauksia puolustusvoimien operatiiviseen toimintaan ja 
kertausharjoituksiin sekä sodan ajan joukkojemme supistamisen 230.000 henkilöön. 
 



Miksi näin kävi? Taustalla on valtioneuvoston päätös leikata puolustusmenoja 200 miljoonalla 
eurolla. Leikkaus tehdään asteittain niin, että puolustusmenot ovat vuonna 2015 enää noin 2,2 
miljardia euroa nykyisen 2,4 miljardin euron sijasta. Sen lisäksi tulevat Puolustusvoimien itse 
asettamat säästötavoitteet, joten kokonaisuutena puhumme varsin huomattavista 
säästösummista.  
 
Tilanne on puolustushallinnolle hankala, sillä se on suunnitellut toimintaansa vuoden 2009 
puolustusselonteon pohjalta. Selonteon laatimisaikaan valtion talousarvio oli runsaan miljardin 
verran ylijäämäinen ja puolustusmenojakin päätettiin korottaa vuosittain parilla prosentilla. 
Korotustarvetta perusteltiin aikanaan mm. sotamateriaalin jatkuvalla hinnannousulla. 
 
Puolustusmenojen korotusautomaattiin suhtauduttiin skeptisesti jo selonteon eduskuntakäsittelyn 
aikoihin, sillä syksyllä 2008 alkanut maailmanlaajuinen taloustaantuma käänsi myös Suomen 
taloustilanteen nopeasti päälaelleen. Valtio on viimeisinä vuosina joutunut ottamaan vuositasolla 
useita miljardeja euroja uutta velkaa. Tämänkin vuoden valtion menoista rahoitetaan uudella 
velalla noin 15 prosenttia eli yli seitsemän miljardia euroa. Summa on lähes viisinkertainen, jos sitä 
verrataan maamme vuonna 2008 maksamiin lainan lyhennyksiin. 
 
On selvää, että taloudellisen itsemääräämisoikeutemme säilyttämiseksi valtiontalous on saatava 
paremmin tasapainoon. Sekin on selvää, että tämä edellyttää veronkorotusten lisäksi myös 
menoleikkauksia. Ymmärrettävää on sekin, että näitä leikkauksia kohdistetaan myös 
puolustusmenoihin.  
 
Vaikeampaa on sen sijaan, ja varsinkin reserviläisenä, ymmärtää sitä, miten puolustusmenoja 
aiotaan karsia. Eniten ja rajuinta keskustelua ovat ennakkoarvioiden mukaisesti herättäneet 
esitykset varuskuntien sulkemisista. Tämä keskustelu on sinänsä ymmärrettävää, vaikka Suomea ei 
varuskunnista käsin puolustetakaan. Varuskunnat ovat ennen kaikkea laitoksia, joissa koulutetaan 
varusmiehiä ja myös naisia. Niillä on myös suuri välillinen merkitys sijaintialueensa 
elinkeinoelämään ja elämään yleensä. 
 
Varuskuntien sulkemisilla ja hallinnollisilla muutoksilla on ajateltu säästettävän vuositasolla 60 - 65 
miljoonaa euroa. Todellinen säästövaikutus valtiontalouteen jäänee paljon pienemmäksi, sillä 
jokainen työttömäksi joutuva henkilö maksaa työministeriön laskemien mukaan yhteiskunnalle 
vuodessa noin 20.000 euroa. Käytännössä puolustusbudjetin säästöt lisäävät kuluja työministeriön 
pääluokassa, mikä ei liene ollut tarkoitus puolustusmenojen säästöistä päätettäessä. 
 
Mikä on merkittävin muutos tässä uudistuksessa? Suurimmat vaikutukset sotilaalliseen 
suorituskykyyn tulevat ilman muuta SA - joukkojen määrän laskusta. On vaikea uskoa, ettei 
puolustuskykymme laskisi kun sodan ajan vahvuuttamme lasketaan peräti kolmanneksella. 
Tulivoiman lisääminen, johtamisjärjestelmien tehostaminen, joukkokoonpanojen muuttaminen ja 
muut toimenpiteet eivät muuta sitä faktaa, että mahdollisen pilliin viheltämisen jälkeen rivissä on 
vain 230.000 miestä ja naista nykyisen 350.000 sijasta. Suomella on uudistuksen jälkeen reserviä 
vähemmän kuin Talvisodan aikana. Maa on kuitenkin yhtä iso. Te sanotte, että tekniikka on 
kehittynyt ja sodan kuva muuttunut. Näin varmaan on, mutta onko muutos sittenkään ollut niin 
iso, että pelkät taloudellisen faktat sanelevat juuri tässä kohdin näin rajun supistuksen? Maamme 
puolustus perustuu edelleen alueelliseen puolustukseen, jossa koko maata on tarkoitus puolustaa. 



Edustamani liiton näkemys on, että tähän tarvitaan jatkossakin riittävän suuri sodan ajan reservi, 
jolla on myös kädessä työkalut ja takana riittävä koulutus tosipaikan osaamisen varmistamiseksi. 
 
Puolustusvoimien sodan ajan vahvuuden lasku on suurin muutos myös reserviläisten kannalta. Jos 
asepalveluksen suorittaa jatkossa vuosittain 25.000 nuorta kuten on arvioitu, syntyy tarvittava 
reservi noin kymmenessä vuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei yli 30-vuotiailla 
reserviläisillä enää juurikaan olisi jatkossa sodan ajan sijoituksia Näin lyhyt reserviaika vähentää 
luonnollisesti myös kertausharjoitusten tarvetta. Kymmenen vuoden sijoitusaikana keskiverto 
reserviläinen kutsuttaisiin kertaamaan ehkä kerran. On vaikea nähdä, ettei tällä olisi vaikutuksia 
reserviläisten maanpuolustustahtoon, joka onneksi vielä on Suomessa korkealla tasolla.  
 
Nykyistä lyhyempi sijoitusaika on ongelmallinen myös yleisen asevelvollisuuden kannalta. 
Ennustan, että enemmin tai myöhemmin alamme kuulla nuorilta kysymyksiä laajamittaisen yleisen 
asevelvollisuuden tarkoituksenmukaisuudesta. Miksi pitää suorittaa muutaman kuukauden tai 
vuoden mittainen palvelus vain sen takia, että on osa Puolustusvoimien sodan ajan joukkoja 
muutaman vuoden? Eikö riittäisi, että varusmiespalveluksen suorittaisivat vain ne, jotka sitä 
haluavat ja he sitten olisivat sijoitettuna muutaman vuoden pidempään? 
 
Toivonkin, että näitäkin kysymyksiä on ainakin mietitty puolustusvoimauudistuksen sisältöä 
määritettäessä. 
 
Arvoisa juhlayleisö 
 
Puolustusbudjetin supistukset vaikuttavat voimakkaasti myös lähivuosien operatiiviseen 
toimintaan. Selvimmin tämä näkyy kertausharjoituskoulutuksessa, joka on lähes jäissä seuraavat 
kolme vuotta. Tämän lisäksi varusmiesten maastovuorokaudet, Merivoimien alusvuorokaudet 
sekä Ilmavoiminen lentotunnit vähenevät selvästi. 
 
On vaikea ymmärtää operatiivisen toiminnan näin jyrkkää supistamista, sillä tämä heijastuu heti 
puolustuskykyymme. Kun harjoitellaan vähemmän, osaamistaso laskee. Tämän myötä sotilaallinen 
puolustuskykymme laskee. Tämä on vaarallista erityisesti, jos joudumme nopeasti etenevään 
kriisiin, joka sisältää sotilaallista voimankäyttöä. 
 
Mihin puolustusbudjetin säästöt olisi sitten pitänyt kohdistaa? Tätä asiaa kysyttiin Reserviläisliiton 
jäseniltä maaliskuun lopulla tehdyssä jäsenkyselyssä. Ylivoimainen enemmistö reserviläisistä 
leikkaisi ensisijaisesti puolustusvoimien kansainvälistä toimintaa. Yli 70 prosenttia vastaajista 
valitsi tämän vaihtoehdon leikkauskohteeksi. Seuraavaksi suosituin säästökohde näyttävät olevan 
puolustusmateriaalihankinnat, joista leikkaisi vajaa kolmannes vastaajista. Varuskuntia ja 
harjoitusalueita vähentäisi tarvittaessa joka neljäs reserviläinen. 
 
Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta on tiedostettu laajemminkin suomalaisten 
ykkössäästökohteeksi. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan joulukuussa tekemän 
haastattelututkimuksen mukaan suomalaiset suuntaisivat puolustussäästöt ensisijaisesti 
sotilaalliseen kriisinhallintaan (45 %), kertausharjoituksiin (29 %) sekä varuskuntiin ja 
harjoitusalueisiin (20 %).  
 



On selvää, ettei puolustusmenojen säästökohteita voida päättää galluppien pohjalta. Olisi 
kuitenkin suotavaa, että säästökohteita päätettäessä otettaisiin huomioon puolustusvoimien 
tehtävät sekä niiden tärkeysjärjestys. Tämä määrittely löytyy sekä puolustuspoliittisesta 
selonteosta että valtion talousarviosta. Niihin molempiin on kirjattu, että puolustusvoimien tärkein 
tehtävä on kotimaan puolustus. Sotilaallinen kriisinhallinta löytyy tästä tehtäväluettelosta vasta 
kolmannelta eli viimeiseltä sijalta. 
 
Säästöpäätöksiä tehtäessä järjestys näyttää jälleen kerran olevan päinvastainen. Kun joukkomme 
lähikuukausina saapuvat Libanoniin, olemme mukana peräti yhdeksässä kansainvälisessä 
kriisinhallintaoperaatiossa. Puolustusbudjetista tähän käytetään 63 miljoonaa euroa mikä on 
hämmästyttävän lähellä sitä summaa, joka nyt aiotaan säästää varuskuntia sulkemalla. 
Puhumattakaan siitä, että samalla summalla voitaisiin kutsua kertaamaan viidesosa nykyistä sodan 
ajan joukoistamme. Emme siis puhu ihan pikkurahasta. 
 
Näin laajamittaisen kriisinhallinnan mielekkyydestä käydään yllättävän vähän keskustelua ottaen 
huomioon vaikkapa valtion massiivisen velkaantumisen tai yleisen kansalaismielipiteen, josta 
edellä mainitsemani kyselytutkimusten tulokset hyvin kertovat. Kansainvälisestä kriisinhallinnasta 
tuntuu tulleen ikiliikkuja, joka ei pysähdy missään tilanteessa. Kansainvälisestä kriisinhallinnasta 
tuntuu myös tulleen tabu, josta ei edes Arkadianmäellä kriittiseen sävyyn pahemmin keskustella.   
 
Olemme myös kuulleet, että puolustusvoimauudistus on suurin Puolustusvoimia koskeva uudistus 
sitten toisen maailmansodan. Puolustusvoimat itse on kertonut, että sen säästötarve on niin suuri, 
että jokainen kivi on käännettävä säästöjen löytämiseksi. Yksi kivi näyttää kuitenkin jäävän tälläkin 
kertaa kääntämättä.  
 
Puolustusvoimien kansainväliset operaatiot siis näyttävät voivan jatkossakin hyvin ja vain lihovan 
entisestään. Samaan aikaan kotimaan puolustusta ajetaan alas. Olenko ainoa, jonka mielestä tämä 
tärkeysjärjestys on väärä? Arvoisa juhlaväki, kyse on arvovalinnasta, josta todella olisi syytä käydä 
nykyistä vilkkaampaa ja laajempaa kansalaiskeskustelua. 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö. 
 
Näinä päivinä me reserviläisjärjestöjenkin veteraanityössä yhä useammin olemme tilanteessa, 
jossa kutsu viimeiseen iltahuutoon on kuulunut. Herää joka kerta kysymys, mitä syntynyt aukko 
riveissä on vienyt mennessään? Jokaisella veteraanilla on arvokas lahja meille nuoremmille. Se on 
taito ja ymmärrys luoda ympärilleen isänmaallisuuden tunnetta sykkivä ilmapiiri. 
Veteraanisukupolvi on myös vielä elävä esimerkki meille nuoremmille siitä, mitä 
vankkumattomalla maanpuolustustahdolla, tinkimättömällä velvollisuudentunnolla ja 
horjumattomalla tulevaisuudenuskolla voidaan saada aikaan, jos niin halutaan. Pitkään 
käsittelemäni puolustusvoimauudistus tukee mielestäni sangen huonosti korkean 
maanpuolustustahdon takuumiesten ja naisten – veteraaniemme – elämäntyön aikaansaannoksia 
ja arvostusta. Negatiiviset uutiset maamme puolustusvoimista ovat mielestäni yksi maamme 
korkeaa maanpuolustustahtoa eniten alentavia tekijöitä tulevaisuuden Suomessa.  
 
Sotavuodet ovat opettaneet suomalaisille itsenäisyyden ja isänmaallisuuden merkityksen. 
Toisaalta vielä muistissa oleva sota on kuitenkin saattanut peittää alleen tämän päivän 
isänmaallisuuden, arjen sankaruuden. Isänmaallisuus on edelleen läsnä kaikkialla. Vallitsevan 



rauhan arjessa tämän päivän isänmaallisuutta on hyvin suoritettu työpäivä, tehtiinpä se sitten 
tehtaan sorvin ääressä tai johtajan pöydän takana. Suomalaisen yhteiskunnan ja sen kansalaisten 
hyväksi tehtävä työ on myös isänmaallista. Erityisen arvokasta tässä kokonaisuudessa on työ 
veteraaniemme hyväksi. Kansakunnan hyvinvoinnin peruskivet rakennetaan luomalla turvallinen 
yhteiskunta ja puitteet siihen, että apua on tarvittaessa saatavilla. Tämähän on ollut 
veteraanisukupolven johtava ajatus niin sodan kuin rauhan päivinä. Ajatus turvallisesta ja 
itsenäisestä sekä vapaasta isänmaasta on ollut tavoite, jota veteraanisukupolven edustajista 
jokainen on omin käsin päivittäisillä toimillaan rakentanut, ja samalla antanut meille nuoremmille 
– jokainen heistä omana itsenään - henkilökohtaisen esimerkin, miten pitää toimia. 
Veteraanisukupolvi – itsenäisyytemme takuu ja turva – etsii vertaistaan historian saatossa. Väitän, 
että ei löydy. 
 
Luonnon lakien mukaisesti veteraanisukupolven rivit harvenevat päivä päivältä. Yhä useampi 
Teistä, joitten työn tuloksista me tänään nautimme, poistuu viimeiseen iltahuutoon. Sen jälkeen 
jää vain suuren suomalaisen sukupolven mittaamattoman arvokas perinne. Kun puhutaan 
veteraaniperinteen siirtämisestä yhä uusille sukupolville, on siinä meillä reserviläisillä edessämme 
suuri rooli. Toivoen, että me kaikki muistamme, että Suomi – maailman parhaaksi kansainvälisessä 
vertailussa katsottu yhteiskunta – ei syntynyt vahingossa, vaan että sen synnyllä on ollut kallis 
hinta, esitän Teille arvoisat läsnä olevat veteraanit – sukupolveni nöyrä kiitoksen itsenäisestä 
isänmaasta.   
 
Ristiinan Reserviläisten arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvä juhlayleisö 
 
Viiden vuosikymmenen mittainen taipaleenne suomalaisen reserviläistoiminnan tiellä on nyt 
täyttynyt. Esitän Reserviläisliiton kunnioittavat onnittelut saavutuksestanne. Kiitän kaikesta siitä, 
mitä olette tehneet suomalaisen reserviläisyyden, kotiseutunne ja samalla koko isänmaamme 
hyväksi. Toivotan menestyksekkäitä toiminnan vuosia tästä eteenkinpäin.  Olkoon korkea 
maanpuolustustahto ja siihen kiinteästi liittyvä Isänmaatunne Teillä jatkossakin korkealla ja 
puhaltakoon toiminnallenne myötäinen tuuli. Ja Teille jokaiselle antakoon kohta eteemme 
avautuva Suomen suvi – maailman kauneimmaksi mainittu – voimia toimia yhteiseksi hyväksi 
yhteisen asiamme puitteissa. 

Suomessa on paljon pysyviä instituutioita. Yksi niistä on sotiemme vuosina rakennettu Salpalinja, 
viimeinen puolustuslinja itää vastaan. Minulla on kunnia ojentaa juhlivalle yhdistykselle 
Reserviläisliiton teettämä Salpalinja – mitali n:o 186. Pyydän puheenjohtajaa vastaanottamaan. 

    
 


