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Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Ylihärmän Reserviläiset 
ry:n 50-vuotisjuhlassa 28.4.2012, Pakan kylätalo, Ylihärmä 
 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen perustajajäsenet ja arvoisa her-
ra puheenjohtaja, hyvät miehet ja naiset 
 
Olemme tänään kokoontuneet Ylihärmän Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlaan. Ylihär-
män Reserviläiset kuuluu jäsenenä Reserviläisliittoon, joka näki päivänvalon keväällä 
1955 Reservin Aliupseerien Liittona. Liiton perustivat paikalliset reservinaliupseeriyh-
distykset, joita maassa toimi tuolloin runsaat kuusikymmentä. 
 
Uusia yhdistyksiä alkoi liiton perustamisen jälkeen syntyä vauhdilla. Yksinomaan seu-
raavan kymmenen vuoden aikana perustettiin yli sata uutta reservinaliupseeriyhdistys-
tä, joista yksi tänne Ylihärmään. Nykyisin täällä toimitaan Ylihärmän Reserviläiset -
nimen alla. 
 
Nykyinen nimenne on osa koko liittoa koskenutta kehitystä, jossa 1990-luvun puolen-
välissä muutuimme vain reservinaliupseeristolle tarkoitetusta järjestöstä avoimeksi 
maanpuolustusjärjestöksi. Muutos on ollut merkittävä, sillä se on tuonut paljon miehis-
töä mukaan vapaaehtoisen maanpuolustustyön pariin ja samalla nostanut liiton koko-
naisjäsenmäärää noin neljänneksen. Reserviläisliitto onkin nykyisin 36.000 jäsenellään 
Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. 
 
Kasvukehitys näkyy poikkeuksellisen vahvasti juuri täällä Ylihärmässä. Kun vielä vuo-
situhannen vaihteessa yhdistykseen kuului kuutisenkymmentä jäsentä, on toiminnas-
sanne nyt mukana lähes sata henkilöä.  Prosentuaalinen kasvu on selvästi yli 50 pro-
senttia mikä on hieno ja hatunnoston arvoinen saavutus. Kiitos siitä. 
 
Jäsenpohjan avaaminen ja jäsenmäärämme kasvu ovat täälläkin merkittävästi muutta-
neet jäsenistön koostumusta. Vaikka aliupseerit muodostavatkin jäsenistöstänne yhä 
yli 60 prosenttia, on erityisesti miehistön osuus noussut nopeasti. Jo lähes kolmannes 
Ylihärmän Reserviläisten jäsenistä on miehistöön kuuluvia reserviläisiä. 
 
Tämä on suuri ja merkittävä saavutus, sillä miehistön saaminen mukaan vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhön ja -koulutukseen on puolustuksemme kannata tärkeä asia. 
Ennen sääntö- ja nimimuutostamme vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä oli muka-
na pitkälti vain reservin päällystöä.  
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Miten nämä muutokset on vaikuttanut itse toimintaan? Muutos ei ole niin suuri kuin 
voisi kuvitella, koska perustehtävämme eivät ole aikojen saatossa juuri muuttuneet. 
Paikalliset reservinaliupseeriyhdistykset syntyivät aikanaan täyttämään sitä aukkoa, 
jonka Suojeluskuntien lakkauttaminen jätti puolustusjärjestelmäämme. Reservinaliup-
seerikoulutuksen saaneet reserviläiset saattoivat yhdistyksissämme ylläpitää omaa 
fyysistä kuntoaan sekä ampumataitojaan.  
 
Aliupseeriyhdistysten puitteissa tehtiin paljon myös maanpuolustustahdon ylläpitämi-
seen tähdännyttä työtä, joka kohdistui kaikkiin suomalaisiin. Tälle oli toiminnan alku-
vuosina erityisen suuri tarve, sillä sodanjälkeiset vuosikymmenet eivät suosineet 
maanpuolustusta. Täytyykin nostaa hattua niille miehille ja naisille, jotka jaksoivat pitää 
itsenäisyyden ja maanpuolustuksen lippua korkealla noina vaikeina aikoina. Erityinen 
kiitos teille siitä. 
 
Reserviläisliiton jäsenyhdistykset tekevät tänäänkin pitkälti samoja asioita kuin aiem-
min. Meillä ammuntaan, harrastetaan liikuntaa ja urheilua, järjestetään erilaista koulu-
tusta sekä tämän kaltaisia maanpuolustusjuhlia ja paljon muuta toimintaa, joka liittyy 
tavalla taikka toisella maanpuolustukseen. Suuren yleisön maanpuolustusasenteisiin 
vaikuttaminen on edelleen keskeistä.  
 
Uutta on oikeastaan vain suoranainen sotilaskoulutus, joka tuli mahdolliseksi pari vuo-
sikymmentä sitten. Tätä vapaaehtoiseksi maanpuolustuskoulutukseksi kutsuttua koulu-
tustoimintaa järjestetään nykyään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puitteissa. Re-
serviläisliitto on yksi MPK:n jäsenjärjestöistä ja perustajista. 
 
Roolimme vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestämisessä on erittäin vah-
va. Pari vuotta sitten tehdyn kouluttajatutkimuksen mukaan peräti 43 prosenttia MPK:n 
kouluttajista tulee Reserviläisliiton riveistä. Olemmekin selkeästi suurin, yksittäinen 
kouluttajaryhmä MPK:ssa. Tämä on merkittävä saavutus meille sekä maanpuolustus-
järjestönä että puolustusvoimien tukijana. Tämä on saavutus, josta me kaikki voimme 
olla ylpeitä. 
 
Arvoisat kuulijat, 
 
Viimeisten kuukausien aikana puolustusvoimauudistus on puhuttanut meitä kaikkia 
paljon. Monista keskusteluista on voinut päätellä, etteivät edes kaikki reserviläiset ym-
märrä sitä, miksi puolustusvoimauudistusta ollaan tekemässä. Todettakoon nyt täällä-
kin, että uudistuksen taustalla on ennen kaikkea valtion heikko taloustilanne.  
 
Valtio lainaa tänäkin vuonna ulkomailta seitsemän miljardia euroa, joka on lähes 15 
prosenttia valtion menoista, joiden kokonaismäärä on noin 55 miljardia euroa. Elämme 
siis vahvasti tulevien sukupolvien piikkiin. Tämä ei ole oikein eikä näin voi pitkään jat-
kua. On selvää, että jo taloudellisen itsemääräämisoikeutemme säilyttämiseksi valtion-
talous on saatava paremmin tasapainoon. 
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Säästää siis pitää mutta kokonaan toinen asia on se, mistä ja miten säästetään. Nyt on 
valitettavasti päätetty leikata voimakkaasti puolustusmenoista, vaikka ne ovat meillä 
kansainvälisesti vertaillen melko alhaisella tasolla ja, vaikka puolustusbudjetin osuus 
valtion talousarviosta on vain viiden prosentin luokkaa. Vaikka tätä leikkauspäätöstä on 
perusteltu vain taloudellisilla argumenteilla, tuntuu taustalla olevan myös ideologisia 
syitä. 
 
Oli niin tai näin, puolustusmenoja on nyt tarkoitus leikata 200 miljoonaa euroa mm. 
supistamalla sodan ajan joukkojen vahvuutta kolmanneksella, sulkemalla kuusi varus-
kuntaa sekä vähentämällä puolustusvoimien operatiivista toimintaa ja kertausharjoituk-
sia. Erityisesti jälkimmäisen osalta tilanne on katastrofaalinen, sillä lähivuosien aikana 
kutsutaan vuosittain kertaamaan vain pari tuhatta reserviläistä.   
 
Reserviläisliiton maaliskuussa tekemä jäsenkysely osoitti, että reserviläiset uskovat 
laajasti säästöpäätösten heikentävät puolustustamme. Yli 86 prosenttia vastaajista oli 
tätä mieltä. Lähes sama tulos saatiin pari viikkoa aiemmin tehdyssä Upseeriliiton kyse-
lyssä. Näistä kahdesta kyselystä voidaankin vetää se johtopäätös, että sodan ajan 
joukkojemme usko puolustusmahdollisuuksiimme on heikentynyt. 
 
Saman suuntaan viittaavat myös vastaukset, jotka koskevat puolustuksemme uskotta-
vuutta säästöjen jälkeen. Peräti 81 prosenttia reserviläisistä ja 72 prosenttia aktiiviup-
seereista arveli liittojen kyselyissä, ettei puolustusvoimat kykene säästöjen jälkeen 
enää uskottavasti puolustamaan koko maan aluetta.  
 
Näin siis ajattelevat ne henkilöt, joiden pitäisi tositilanteessa puolustaa maatamme. 
Hälytyskellojen pitäisi nyt soida ja kovaa. On erittäin huolestuttavaa, jos sodan ajan 
joukkomme eivät enää usko kykenevänsä puolustamaan Suomea.   
 
Me kaikki tiedämme, että sota on mitä suurimmassa määrin tahdon asia. Jos usko 
omiin mahdollisuuksiin menee tai sitä ei alun perinkään ole, eivät taistelussa auta hie-
noimmatkaan aseet. On turha hankkia maailmalta hienoja ja kalliita asejärjestelmiä, jos 
niiden käyttäjät eivät usko asiaansa. 
 
Mistä aktiiviupseerien ja reserviläisten negatiivinen näkemys johtuu? Suurimpana syy-
nä eivät välttämättä ole itse säästöt vaan se salamyhkäinen tapa millä säästöpäätökset 
on valmisteltu. Asiaa tivattaessa poliittiset päättäjät kertovat säästölinjausten tulleen 
puolustushallinnolta, joka taas osoittaa syyttävää sormeaan kohti valtioneuvostoa. 
Kumpikaan osapuoli ei ole suostunut tuomaan päätösten perusteina olleita laskelmia ja 
analyysejä julkisuuteen. 
 
Keskustelu ja meille esitetyt perustelut ovat olleet välillä suorastaan huvittavia. Reser-
viläisliiton esittämä arvostelu on mm. kuitattu toteamalla, ettemme me tunne päätösten 
perusteita. Sen jälkeen seuraavassa lauseessa on kerrottu, että nämä perusteet on 
kirjattu salaisiksi julistettuihin asiakirjoihin. On selvää, että asiallinen ja faktoihin perus-
tuva keskustelu on tältä pohjalta melko vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. 
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Tämänlainen hallintokulttuuri on paitsi vanhanaikaista myös perin epäsuomalaista. Ny-
kyään yhteiskunnalliset päätökset tehdään paljon avoimemmin kuin ennen. EU-
tasollakin on linjattu, että yhteiskuntia kehitettäessä tulee kuulla kansalaisia.  
 
Suomessa on jo vuosikymmeniä ollut periaatteena, että varsinkin maanpuolustusta 
koskevat, suuret ratkaisut tehdään mahdollisimman laajapohjaisesti. 1970-luvulla meil-
lä toimi kolme parlamentaarista puolustuskomiteaa, joissa olivat edustettuina kaikki 
eduskuntapuolueet. Tämän jälkeen siirryttiin selontekomenettelyyn, jossa eduskunta 
päättää puolustusvoimien kehittämisestä valtioneuvoston tekemän selontekoesityksen 
pohjalta.  
 
Selontekojen aikataulu on meillä kytketty vaalikausiin. Kulloistenkin eduskuntavaalien 
jälkeen nimitetty valtioneuvosto on laatinut oman puolustusselontekonsa. Niiden suun-
nittelukausi on kuitenkin ollut yhtä vaalikautta pidempi. Viimeinen selonteko on hyväk-
sytty vuonna 2009 ja siinä on linjattu ne perusteet, joiden pohjalta puolustusvoimia täl-
läkin hetkellä kehitetään. Osa kehityslinjauksista, kuten esimerkiksi Hornettien ilmasta 
maahan -iskukyvyn rakentaminen ja jalkaväkimiinoista luopuminen on kuitenkin tehty 
jo aiemmissa selonteoissa. 
 
Puolustusratkaisujen laajapohjaisella valmistelulla on pyritty turvaamaan Puolustus-
voimien pitkäjänteinen kehittäminen. Eli välttämään se, että puolustusvoimien kehittä-
minen olisi tempoilevaa. Pahimmassa tapauksessa vain yhden vaalikauden mittaista. 
 
Lisäksi laajapohjaisella valmistelulla on tavoiteltu sitä, että Puolustusvoimat ja maan-
puolustus koettaisiin koko kansan asiaksi.  Lähestymistapa on tässäkin asiassa toimi-
nut hyvin. Suomessa puolustusvoimiin suhtaudutaan myönteisesti lähes kaikissa kan-
salaisryhmissä. Kaikissa länsimaissa tilanne ei ole näin hyvä.  
 
Nyt käynnissä olevan puolustusvoimauudistuksen osalta laajan valmistelun periaatetta 
ei aiota noudattaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että valtioneuvosto aikoo oman edus-
kuntaenemmistönsä turvin päättää puolustusvoimauudistuksen sisällöstä pitkälti muita 
näkemyksiä huomioon ottamatta. Käytännössä tämä saattaa tarkoittaa esimerkiksi si-
tä, ettei maanpuolustusjärjestöjä pahemmin kuulla uudistuksen yhteydessä.  
 
Perinteisestihän eduskunta on kuullut Reserviläisliittoa ja muutamia muita maanpuo-
lustusjärjestöjä puolustusselontekoja käsitellessä. Viime vuosina kuulemismenettely on 
laajentunut koskemaan erilaisia, puolustukseen liittyviä lakihankkeita ja valtion vuosit-
taista talousarviota.  
 
Muodollisen kuulemisen lisäksi meitä on usein myös oikeasti kuunneltu, sillä monissa 
tapauksissa näkökantojamme on huomioitu päätöksiä tehtäessä. Tuorein esimerkki 
tästä on kuluvan vuoden puolustusbudjetti, jonka sisältämiä, vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen tukemiseen tarkoitettuja määrärahoja nostettiin eduskuntakuulemisemme 
jälkeen. 
 
Puolustusvoimauudistuksen sanotaan olevan suurin puolustusvoimia koskeva uudistus 
toisen maailmansodan jälkeen. Halutaanko todella, että näin perustavanlaatuiset puo-
lustuslinjaukset tehdään vain 124 kansanedustajan antamalla mandaatilla?  Eikö 
maanpuolustus enää olekaan koko kansan asia? 
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Parlamentaarisen demokratian periaatteiden mukaisesti valtioneuvosto voi tietysti 
eduskuntaenemmistönsä turvin tehdä pitkälti sellaista politiikkaa ja päätöksiä kuin se 
kulloinkin hyväksi näkee. On kuitenkin hyvä muistaa, että tämä periaate koskee myös 
tulevia valtioneuvostoja.  
 
Kysynkin nyt, onko puolustusvoimien pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta viisas-
ta, että puolustusvoimia koskevia päätöksiä aletaan tehdä päivänpolitiikan näkökul-
masta? Eikö tämä johda tempoilevaan puolustuspolitiikkaan, jota Suomessa on ehdoin 
tahdoin haluttu välttää? Politiikkaan, jossa kulloinenkin valtioneuvosto tekee puolus-
tusvoimia koskevia päätöksiä, jotka sitten seuraava hallitus mahdollisesti muuttaa. Ha-
lutaanko puolustusvoimien kehittämisen horisontiksi todellakin ottaa vain yksi vaali-
kausi?  
 
Suomessa on jo pitkään korostettu sitä, että puolustusvoimia tulee kehittää pitkäjäntei-
sesti ja mahdollisimman laajasti eri kansalaispiirejä kuullen. En näe yhtään syytä, miksi 
tästä periaatteesta pitäisi nyt luopua. 
 
Arvoisa juhlaväki, 
 
Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää kutsusta tähän tapahtumaan ja samalla onnitel-
la vielä kerran 50 vuotta täyttävää Ylihärmän paikallisyhdistystämme. Toivotan teille 
paljon onnea sekä voimia jatkaa arvokasta työtänne itsenäisen isänmaamme hyväksi 
myös tulevaisuudessa. 
 
Muistoksi näistä sanoista ja tästä tilaisuudesta luovutan Ylihärmän Reserviläiset ry:lle 
liittomme pöytämitalin. Mitali kuvaa Kymijokea sekä maamme puolustuksen viimeiseksi 
lukoksi aikanaan rakennettua Salpa-linjaa. Tämä kuva-aihe symboloi hyvin Reservi-
läisliittoa, sillä meillä reserviläisillä on nykypäivänä samantyyppinen rooli maamme 
puolustuksessa. Olemme Suomen puolustuksen kivijalka ja vahvin voimavara riippu-
matta siitä, millaiset puolustusvoimat meillä kulloinkin on. 
 
Pyydän yhdistyksen puheenjohtajaa vastaanottamaan huomionosoituksen.  


