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         Julkaisuvapaa  

24.3.2013 klo 12.30 
 
 
Reserviläisliiton puheenjohtajan Mikko Savolan tervehdys Kymenlaakson Reserviläis- ja  
Reserviupseeripiirin yhteisessä maanpuolustusjuhlassa 24.3.2013, Valkeala 
 
 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, herra kenraali, arvoisat kutsuvieraat, hyvä 
juhlayleisö, miehet ja naiset 
 
Kiitän mahdollisuudesta päästä tuomaan tervehdyksen tänne Valkealaan, jossa 

maakunnan reservipiirit ovat koolla yhteisen maanpuolustusjuhlan ja piirikokousten 

merkeissä. Tämäntyyppinen toimintamalli on yleinen monissa piireissä ja paikkakunnilla. 

Vaikka toimitaan erillisinä järjestöinä, monet tapahtumat järjestetään yhdessä.  

 

Tämä perinteinen toimintamalli on järkevä, tarkoituksenmukainen ja tehokas. Jo 

reserviläistoiminnan alkuvuosista saakka on ymmärretty, että yhdessä saamme 

pääsääntöisesti aikaan enemmän kuin erikseen toimimalla.  

 

Joskus kuulee sanottavan, että liittotasolla näin ei ole. Valtakunnallisia 

maanpuolustusjärjestöjä moititaan aina välillä hajanaisista ja päällekkäisistä toiminnoista. 

Tämä kertoo lähinnä siitä, että liittojen toimintaperiaatteet ja -mallit tunnetaan huonosti. 

 

Myös valtakunnallisella tasolla yhteistyö on nimittäin hyvin laajaa. Sotilaallinen 

koulutuksemme tapahtuu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen lippujen alla, urheilua ja 

liikuntaa toteutetaan Reserviläisurheiluliiton kautta ja varainhankintaa harjoittaa 

puolestamme keskitetysti Maanpuolustuksen Tuki -niminen yhdistys.  Meillä on myös 

yhteinen jäsenlehti Reserviläinen, joka yhdistää RES:n ja RUL:n lisäksi monia muita 

maanpuolustusjärjestöjä. 
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Kuluvan vuoden aikana valtakunnallisten järjestöjen yhteistyö tulee todennäköisesti 

syvenemään entisestään. Pian allekirjoitetaan sopimus uudesta 

jäsenrekisterijärjestelmästä, jossa ylläpidetään jatkossa Reserviläisliiton ja Suomen 

Reserviupseeriliiton jäsentietojen lisäksi myös Maanpuolustuskiltojen liiton ja sen 

jäsenkiltojen henkilöjäsenten tietoja. Selvittelemme parhaillaan yhteistyön 

tehostamismahdollisuuksia myös kustannus- ja kilpailutoiminnan saralla.   

 

Asiat ovat siis etenemässä hyvään suuntaan myös liittotasolla. 

 

Hyvät reserviläiset, 
 
Suomen puolustus on meidän reserviläisten varassa. Sodan ajan joukoistamme yli 95 

prosenttia koostuu vasta valmiutta kohotettaessa palvelukseen kutsuttavista reserviläisistä. 

Tämä asetelma ei muutu, vaikka sodan ajan joukkoja supistettaisiinkin 

puolustusselonteossa nyt esitetyllä tavalla 230.000 henkilöön. 

 

Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat molemmat olleet äskettäin selontekoon 

liittyen eduskunnan puolustusvaliokunnan kuultavina. Reserviläisliitto on tavannut 

puolustusvaliokunnan tänä vuonna peräti kahdesti. Molemmat reserviläisjärjestöt ovat 

ottaneet esiin pitkälti samoja asioita, joita on myös linjattu osin yhdessä. 

 

Olemme kertoneet huolemme mm. puolustusvoimien rahoituksesta, sodan ajan joukkojen 

supistamisesta sekä omaehtoisen toiminnan edellytysten turvaamisesta. Huolemme on ollut 

tällä kertaa poikkeuksellisen syvä, sillä selonteko vaarantaa koko nykyisen 

puolustusjärjestämme tulevaisuuden. Merkittävä osa tärkeimpien joukkojemme 

sotamateriaalista vanhenee 2020-luvun alkuun mennessä eikä sen korvaaminen nykyisellä 

rahoitustasolla ole mahdollista. Valtioneuvosto ei selonteossa lisärahoitusta 

hämmästyttävää kyllä esitä vaan sysää päätöksenteon seuraavalle hallitukselle. 

 

Ilman lisärahoitusta Puolustusvoimien sodan ajan vahvuutta joudutaan Ruotsin mallin 

mukaisesti leikkaamaan voimakkaasti eikä koko maan puolustaminen ole enää mahdollista. 

Silloin edessä on liittoutuminen taikka se, että Suomesta muodostuu sotilaallinen tyhjiö. 

Ruotsin mallin mukaisella sirpalearmeijalla Suomea ei voida itsenäisesti puolustaa. 
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Hyvät ystävät, 
 

Voin ilolla kertoa, että Eduskunnan puolustusvaliokunta on ottanut reserviläisjärjestöjen 

huolen vakavasti. Torstaina olleessa ratkaisevassa käsittelyssä kirjasimme lausuntoomme 

puolustusmenojen korottamisen vuoden 2016 valtion talousarviossa 50 miljoonalla ja 

vuoteen 2020 mennessä asteittain 150 miljoonalla indeksikorotusten lisäksi. Tämä 

lisärahoitus luo edellytykset kaluston uusimiselle ja sitä kautta itsenäisen puolustuksemme 

ylläpitämiselle. 

 

Puolustusvaliokunta on reserviläisjärjestöjen tapaan huolissaan myös Puolustusvoimien 

operatiivisen toiminnan leikkauksista. Valiokunta asettaa seuraavan hallituskauden 

tavoitteiksi varusmiesten maastovuorokausien, reservin kertausharjoitusten, ilmavoimien 

lentotuntien sekä merivoimien alusvuorokausien palauttamisen riittävälle tasolle. Näitä 

kaikkiahan on jouduttu puolustusbudjetin kohtuuttomien leikkausten johdosta supistamaan 

voimakkaasti. 

 

Me olemme tietysti olleet erityisen huolestuneita kertausharjoitusten alhaisesta tasosta. 

Reserviläisliitto muistutti omassa lausunnossaan siitä, että riittävä kertausharjoituskoulutus 

on puolustuksemme toimivuuden ja uskottavuuden kannalta erittäin tärkeää. Me asetimme 

tavoitteeksi viiden vuoden harjoitussyklin ja 45.000 reserviläisen kutsumisen kertaamaan 

vuosittain. Missä mittakaavassa tämä aikanaan mahdollisesti toteutuu, on toki vielä auki. 

 

Kertausharjoituskoulutusta voidaan tukea reserviläisten omaehtoisella toiminnalla ja 

koulutuksella, jota me järjestämme eri puolilla Suomea. Kenttäkelpoisuutta ylläpitävää 

toimintaa on tarjolla paikallisyhdistyksissämme ja -kerhoissamme. Yhteisen 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksemme MPK:n kursseilla voi puolestaan kehittää omia 

sotilaallisia taitojaan. MPK:n toiminta rakentuu vahvasti meidän varaamme, sillä ¾ sen 

vapaaehtoiskouluttajista kuuluu jompaankumpaan järjestöön. 

 

Eduskunnan puolustusvaliokunta kiinnitti myös tähän huomiota. Se näkee, että 

vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja -koulutus tukee reservin suorituskyvyn ylläpitämistä ja 

edesauttaa maanpuolustustahdon säilymistä. Valiokunta haluaa, että järjestöjen tarjoamat 

mahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti reservin toimintakyvyn ylläpitämisessä ja uusia 

paikallisjoukkoja muodostettaessa.  
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Molemmat järjestöt ovat tarjonneet omat kanavansa käytettäväksi uusien 

maakuntakomppanioiden muodostamisessa. Reserviläisliitto on esittänyt, että 

paikallisjoukot koottaisiin mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisista reserviläisistä ja, että 

vain sopivien vapaaehtoisten puuttuessa käytettäisiin normaalia sijoittamismenettelyä. 

Tässä meidän on oltava hereillä, sillä myös muunlaisia näkemyksiä on esitetty.  

 

Reserviläisliitto on lisäksi useissa yhteyksissä todennut, että sijoittamisessa käytettävillä 

kriteereillä tulee olemaan suuri merkitys sille, miten paljon osaavia ja sitoutumishaluisia 

reserviläisiä saadaan hakeutumaan paikallisjoukkoihin. Mikäli rima nostetaan liian 

korkealle, vapaaehtoisten saaminen mukaan tulee muodostumaan vaikeaksi erityisesti 

miehistön osalta. 

 

Paikallisjoukot eivät ole taisteluun tarkoitettuja yksiköitä vaan niiden tehtävänä on tukea 

puolustusvoimien alueellisia ja operatiivisia joukkoja sekä antaa virka-apua. Niinpä 

painoindeksiä tai cooperin testin tulosta tärkeämpää on mielestämme kokemus ja halu 

sitoutua tarjottaviin tehtäviin. Tarvittaessa voimme olla Puolustusvoimien apuna sopivien 

reserviläisten etsimisessä. 

 

Reserviläisliitto haluaa olla puolustusvoimille tärkeä yhteistyökumppani. Uskon, että myös 

muissa maanpuolustusjärjestöissä ajatellaan samansuuntaisesti. Puolustusvoimat 

puolestaan näkee vapaaehtoisjärjestöt ja niiden työn tärkeänä voimavarana. Miksi emme 

siis tekisi tiivistä yhteistyötä Puolustusvoimien paikallisjoukkojen muodostamisessa?  

 

Myös tässä saamme yhdessä aikaan enemmän. 

 

Arvoisat juhlayleisö, 
 
Suomalaisten korkea maanpuolustustahto on yksi puolustuksemme keskeisistä 

elementeistä, jota tulee mahdollisuuksien mukaan vaalia. Tämänkaltaisilla tilaisuuksilla on 

tässä tärkeä rooli. Näyttävillä maanpuolustusjuhlilla ja muulla, aatteellisella toiminnallamme 

on suuri merkitys niin oman jäsenistömme kuin muidenkin suomalaisten 

maanpuolustustahdon kannalta.  
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Arvostan suuresti kaikkia vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä mukana olevia henkilöitä, 

niin miehiä kuin naisiakin. Tänään muutamia teistä on palkittu korkeilla huomionosoituksilla. 

Onnittelen ja kiitän erityisesti teitä tärkeästä työstänne puolustuksemme ja itsenäisen 

isänmaamme hyväksi. Olkaa ylpeitä siitä, että olette mukana yhteisessä ja tärkeässä 

maanpuolustustyössämme. 


