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Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savolan juhlapuhe Rauman Reserviläiset ry:n 

60-vuotisjuhlassa 17.4.2014, kulttuuritalo Poselli (muutosvarauksin) 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja 

ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet 

 

Olemme kokoontuneet tänne kulttuuritalo Poselliin Rauman Reserviläiset ry:n 60-

vuotisjuhlaan. Yhdistyksenne toimii tänään nimellä Rauman Reserviläiset ja kuuluu 

jäsenenä Suomen suurimaan maanpuolustusjärjestöön, vuonna 1955 perustettuun 

Reserviläisliittoon. Liiton perustivat paikalliset reservinaliupseeriyhdistykset, joita maassa 

toimi tuolloin kuutisenkymmentä. Yksi näistä oli tasan kuusikymmentä vuotta sitten 

kuuluisassa Raumanlinnassa perustettu Rauman Reservinaliupseerit. 

 

Ensimmäiset liittoa perustamassa olleet reservinaliupseeriyhdistykset olivat syntyneet jo 

1930-luvun alkuvuosina mutta valtaosa vasta ns. vaaran vuosien jälkeen. Taustalla olivat 

Pariisin rauha ja Neuvostoliiton valvontakomission poistuminen maasta 1947, kesän 1948 

eduskuntavaalit sekä samana vuonna solmittu YYA-sopimus, joka vakiinnutti Suomen ja 

silloisen Neuvostoliiton väliset valtio- ja sotilassuhteet. Suomen yllä muutamia vuosia 

leijunut vallankaappaus- ja miehitysuhka päättyi.  

 

Vuosien 1947-1948 tapahtumien myötä Suomi siirtyi lopullisesti sotien jälkeiseen aikaan ja 

sisäpoliittinen ilmapiirimme rauhoittui. Palattiin eduskuntatermiä käyttääkseni normaaliin 

päiväjärjestykseen, jonka myötä myös vapaaehtoinen maanpuolustustyö tuli taas 

mahdolliseksi. Sitähän maassa ei ollut avoimesti harjoitettu syksyn 1944 jälkeen, jolloin 

Lotta Svärd ja Suojeluskuntajärjestö lakkautettiin Neuvostoliiton määräyksestä.  
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Ennen sotia toimineita yhdistyksiä alkoi pikku hiljaa heräillä henkiin ja niiden vanavedessä 

perustettiin uusia reservinaliupseeriyhdistyksiä eri puolelle maata. Reservin Aliupseerien 

Liiton perustamisen jälkeen uusia yhdistyksiä syntyi yhä nopeammassa tahdissa. 

Seuraavan kymmenen vuoden aikana perustettiin yli sata uutta 

reservinaliupseeriyhdistystä.  

 

Erityisen nopeaa perustamistahti oli hieman yllättäen 1960-luvun loppuvuosina, jolloin 

Suomessakin elettiin radikalismin ja voimakkaan yhteiskunnallisen kuohunnan aikaa. 

Vuosina 1965 – 1970 perustetut, yli 150 uutta reservinaliupseeriyhdistystä kertovat ehkä 

osaltaan siitä, mitä mieltä monet suomalaiset olivat tuon ajan aatteista ja toimintatavoista.  

 

1970-luvulla perustamistahti hiljeni selvästi. Tällä hetkellä liitolla on 349 jäsenyhdistystä, 

joihin kuuluu noin 36.000 suomalaista miestä ja naista. Heistä noin 90 prosenttia on 

suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen.  

 

Nykyisin Reservin Aliupseerien Liitto tunnetaan paremmin nimellä Reserviläisliitto ja sen 

jäsenyys on avoin kaikille täysi-ikäisille Suomen kansalaisille. Jokainen liittoon kuuluva 

jäsenyhdistys on itse saanut linjata, edellyttääkö se jäseniltään armeijan käymistä vai ei. 

Nykyään enemmistönä ovat ne yhdistykset, jotka katsovat maanpuolustushenkisyyden 

riittävän perusteeksi jäseneksi hyväksymiselle. Myös nykyään nimellä Rauman 

Reserviläiset toimiva yhdistyksenne kuuluu tähän joukkoon. 

 

Parikymmentä vuotta sitten tehty linjantarkistus on nostanut kokonaisjäsenmääräämme 

noin kolmanneksen. Jäsenkasvun myötä Reserviläisliitosta on tullut Suomen selkeästi 

suurin maanpuolustusjärjestö. Myös jäsenistömme koostumus on muuttunut mikä näkyy 

erityisesti miehistön suurena määränä. Miehistö muodostaa jo lähes kolmanneksen 

jäsenistöstämme ja sen osuus kasvaa vuosittain. Reservinaliupseerien suhteellinen määrä 

on samassa tahdissa laskenut ja on tällä hetkellä noin 60 prosenttia. 
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Hyvät ystävät, 

 

Kehitys vaihtelee paljon piireittäin. Samaan aikaan kun esim. naapuripiirissänne 

Pirkanmaalla jäsenmäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet, on kehitys paikoitellen ollut 

täysin toisensuuntaista. Esimerkiksi täällä Satakunnassa on jäsenkehityksen kanssa 

painittu suurissa haasteissa. Vuoden 1996 jälkeen jäsenmäärä on laskenut noin 15 

prosenttia ja se on asia minkä korjaamiseksi on jatkossa tehtävä paljon töitä. 

 

Olemme käsitelleet tätä asiaa viime vuosina useasti yhdessä piirin ja sen jäsenyhdistysten 

kanssa. Viimeksi jäsenasioista puhuttiin helmikuun piiri-infossamme Porissa, jossa oli 

paikalla runsaasti yhdistysten edustajia. Olemme myös jatkossa valmiita tukemaan piiriä ja 

sen yhdistyksiä tämän ongelman ratkaisemisessa. Täällä Satakunnassa on hienot 

edellytykset toimia, muun muassa Puolustusvoimien vahvaan läsnäoloon tukeutuen. 

 

Hyvät ystävät, 

 

Mainitsen tästä asiasta siksi, että olemme liitossa huolissamme tilanteesta, koska 

vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle ja -koulutukselle on edelleen tarve niin täällä 

Satakunnassa kuin muuallakin Suomessa. Uskon, että tästä selvitään ja keinot myös 

jäsenkehityksen parantamiseen löydetään. Tarvitsemme varmasti uusia muotoja ja 

toimintatapoja uusien ihmisten tavoittamiseksi. On nimittäin fakta, että samoista ihmisistä 

kilpailevat eri järjestöt. Tarjontaa on paljon. 

 

On kuitenkin muistettava, että perustehtävämme ovat edelleen samat kuin kuusi 

vuosikymmentä sitten. Rauma ja muut reservinaliupseeriyhdistykset syntyivät aikanaan 

täyttämään sitä aukkoa, jonka Suojeluskuntien lakkauttaminen jätti suomalaiseen 

puolustusjärjestelmään ja osin myös koko yhteiskuntaan.  
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Reservinaliupseerin koulutuksen saaneet reserviläiset saattoivat aliupseeriyhdistyksissä 

ylläpitää omaa fyysistä kuntoaan sekä ampumataitojaan. Yhdistysten puitteissa tehtiin 

paljon myös maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähdännyttä työtä, joka kohdistui 

kaikkiin suomalaisiin.  

 

Tälle oli erityisen suuri tarve, sillä sodanjälkeiset vuosikymmenet eivät suosineet 

maanpuolustusta. Puolustusvoimien henkilöstöä ei arvostettu ja vapaaehtoiseen 

maanpuolustustyöhön osallistuneet saivat usein suorastaan sotahullun leiman. Täytyykin 

nostaa hattua niille miehille ja naisille, jotka jaksoivat pitää itsenäisyyden ja 

maanpuolustuksen lippua korkealla noina vaikeina aikoina. Kiitos teille kaikille! 

 

Hyvät ystävät, 

 

Reserviläisliiton jäsenyhdistykset tekevät tänäänkin pitkälti samoja asioita kuin kuusi 

vuosikymmentä sitten. Meillä ammuntaan, harrastetaan liikuntaa ja urheilua, järjestetään 

erilaista koulutusta sekä maanpuolustusjuhlia ja paljon muuta toimintaa, joka liittyy tavalla 

taikka toisella maanpuolustukseen. Suuren yleisön maanpuolustusasenteisiin 

vaikuttaminen on edelleen keskeistä.  

 

Uutta on se, että toimintamme kohdistuu nykyään koko reserviin. Lisäksi pyrimme nykyään 

tarjoamaan toimintamahdollisuuksia ja koulutusta myös asepalvelusta suorittamattomille 

henkilöille, joita on jäsenistämme noin kymmenesosa.  

 

Itse toiminnan osalta uutta on oikeastaan vain suoranainen sotilaskoulutus, joka tuli 

mahdolliseksi Neuvostoliiton hajoamisen myötä 1990-luvun alussa. Tätä vapaaehtoiseksi 

maanpuolustuskoulutukseksi kutsuttua koulutustoimintaa järjestetään nykyään 

lakisääteisen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puitteissa. Reserviläisliitto on yksi 

MPK:n jäsenjärjestöistä ja perustajista. 
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Panoksemme reservin sotilaallisten tietojen ja taitojen ylläpitämisessä on erittäin vahva. 

Viime syksynä tehdyn tutkimuksen mukaan lähes puolet MPK:n vapaaehtoiskouluttajista 

tulee Reserviläisliiton riveistä. Veljesjärjestömme Reserviupseeriliitto tuottaa kouluttajista 

32 prosenttia. Puolustusvoimien kertausharjoituskoulutusta täydentävä vapaaehtoinen 

maanpuolustuskoulutus on siis pitkälti reserviläisjärjestöjen ja niiden jäsenten varassa. 

 

Jatkossa roolimme ja merkityksemme vain kasvavat. Puolustusvoimat on juuri hyväksynyt 

suunnitelman, jolla ohjataan reservin koulutuksen ja vapaaehtoisen 

maanpuolustuskoulutuksen kehittämistä. Näihin sisältyy mm. paikallispataljoonien 

perustaminen osana paikallisjoukkoja, reserviläisten osaamisen tunnistaminen ja 

hakeutuminen poikkeusolojen tehtäviin, reserviläisten käytön laajentaminen 

puolustusvoimien koulutustapahtumien suunnittelu-, valmistelu-, tuki- ja 

kouluttajatehtävissä, reserviläisten osaamisen hyödyntämisen edistäminen muiden 

turvallisuusviranomaisten poikkeusolojen tehtävissä sekä yhteydenpidon varmistaminen 

reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöihin.  

 

Reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen vastuulle ovat tulossa jäsenistölle tiedottaminen 

toteutettavista uudistuksista, uusien henkilöiden rekrytointi MPK:n kouluttaja- ja 

testaajatehtäviin sekä sodan ajan tehtäviin sijoitettavaksi sopivien henkilöiden 

tunnistaminen ja suosittelu puolustusvoimien aluetoimistoille. Meille siis riittää tehtäviä ja 

olemassa olon tarkoitusta myös jatkossa. 

 

On selvää, että annettu tehtävä on otettava vakavasti. Se edellyttää meiltä paitsi 

toimintatapojemme osittaista uudistamista myös jäsenhankinnan tehostamista ja osin 

uudelleen suuntaamista. Mukaan reserviläistoimintaan ja -koulutukseen pitää jatkossa 

saada aiempaa enemmän nuoria reserviläisiä. Puolustusvoimien sodan ajan vahvuuden 

pienenemisen johdosta sijoitetut reserviläiset kun ovat jatkossa nykyistä nuorempia. Meitä 

aktiivitoimijoita tarvitaan tähän työhön nyt enemmän kuin pitkiin aikoihin. 
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Yhtälö on sangen yksinkertainen. Mitä suurempi määrä nuoria reserviläisiä saadaan 

mukaan vapaaehtoistoimintaan, sitä tehokkaammin vapaaehtoistoiminta tukee 

puolustustamme. Pelkät järjestöjen toimet eivät tässä riitä vaan toimenpiteitä tarvitaan 

myös Puolustusvoimilta. Palveluksesta kotiutuvat henkilöt on nykyistä järjestelmällisemmin 

ja määrätietoisemmin ohjattava vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja -koulutuksen pariin.  

 

Suomen puolustus on rakentuu pitkälti reserviläisten varaan. Puolustusvoimien sodan ajan 

joukoista yli 95 prosenttia koostuu reserviläisistä. Pidetään tästä joukosta jatkossa 

yhdessä parempaa huolta niin täällä Satakunnassa kuin muuallakin Suomessa. Uskon, 

että pystymme siihen. 

 

Arvoisa juhlayleisö, 

 

Ukrainan tapahtumat ovat  käynnistäneet Suomessakin ennennäkemättömän kiivaan, 

puolustuspoliittisen keskustelun.  Peistä on taitettu varsinkin siitä, tulisiko Suomen liittyä 

sotilasliitto NATO:n jäseneksi. Tähän liittyen olemme saaneet neuvoja ja näkemyksiä 

myös maamme rajojen ulkopuolelta.  

 

Perinteiset suomalaisen puolustuksen kulmakivet ovat koko maan puolustaminen, yleinen 

asevelvollisuus ja liittoutumattomuus. Nyt keskustelua on käyty lähinnä siitä, mikä on 

puolustuksemme kolmannen perusfundamentin uskottavuus ja tulevaisuus.  

 

Liittoutumista koskevan keskustelun varjoon on jäänyt puolustuksemme suurin ongelma eli 

sen riittämätön rahoitus. Merkittävä osa tärkeimpien joukkojemme sotamateriaalista 

vanhenee 2020-luvun alkuun mennessä eikä sen korvaaminen nykyisellä rahoitustasolla 

ole mahdollista. Ilman lisärahoitusta Puolustusvoimien sodan ajan vahvuutta joudutaan 

leikkaamaan voimakkaasti eikä koko maan puolustaminen ole enää mahdollista. 

Puolustusvoimat ovat tuoneet selkeästi esiin sen minimivaatimuksen, millä 

puolustuskykymme voidaan turvata jatkossakin. 
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Korotustarve on jo vuoden 2016 talousarviossa 50 miljoonaa ja vuoteen 2020 mennessä 

asteittain 150 miljoonalla indeksikorotusten lisäksi. Vasta tämä lisärahoitus luo edellytykset 

koko maan kattavan puolustuksen ylläpitämiselle. Mahdollinen liittoutuminen ei tätä 

muuttaisi, sillä myös NATO:n jäsenenä vastaisimme oman alueemme puolustamisesta 

ensisijaisesti itse. 

 

Maamme hallitus ei ole halunnut tai kyennyt tekemään korotuspäätöstä, vaikka se on 

kirjattu valtioneuvoston puolustusselontekoon, joka hyväksyttiin viime vuonna. Niinpä tästä 

asiasta päättäminen jää todennäköisesti ensi keväänä pidettävien eduskuntavaalien 

jälkeiseen aikaan.  

 

Eduskunnassa on par’aikaa toimimassa kansanedustaja Ilkka Kanervan johtama 

parlamentaarinen seurantaryhmä, joka tuo syksyllä esiin näkökulmia ja linjauksia Suomen 

puolustuksen tulevaisuudesta. Ryhmän tarkoituksena on ollut faktatietojen tuottaminen 

jokaiselle puolueelle seuraavia hallitusneuvotteluja varten. Olipa hallituspohja jatkossa 

mikä tahansa, on puolustusmäärärahojemme tulevaisuus ratkaistava näissä 

neuvotteluissa.  

 

Reserviläisliitto valmistautuu myös tähän keskusteluun huolella ja vaatii puolueita 

kertomaan kantansa korotustarpeen osalta ja antaa näkyvyyttä vaaleissa niille ehdokkaille, 

jotka ovat valmiita turvaamaan puolustuksemme tulevaisuuden. 

 

Hyvät ystävät, 

 

Myös Ruotsissa puolustuksen ongelmana on ollut riittämätön rahoitus mutta siellä ollaan jo 

tekemässä tarvittavaa korjausliikettä. Torstaina julkaistussa selonteossa esitetään 

puolustusbudjetin korottamista 5,5 miljardilla kruunulla eli noin 660 miljoonalla eurolla 

kuluvan vuoden tasoon verrattuna. Tällä on tarkoitus mm. vahvistaa Ruotsin ilma- ja 

merivoimia sekä ilmapuolustusta.  
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Ruotsissa esityksestä on jo tullut riita. Suomesta poiketen erimielisyys ei ole koskenut 

niinkään itse korotustarvetta vaan sitä kuinka paljon puolustusbudjettia pitäisi korottaa. 

Oppositiossa olevat sosialidemokraatit olisivat kasvattaneet määrärahoja vielä esitettyäkin 

enemmän ja osittain jo tänä vuonna.  

 

Perinteinen sanonta kuuluu, että mitä Ruotsi edellä, sitä Suomi perässä. Toivon hartaasti, 

että tämä pitää paikkaansa myös puolustuksemme rahoituksen osalta. Sen sijaan 

Ruotsissa jo aiemmin tehtyihin ratkaisuihin yleisestä asevelvollisuudesta luopumiseksi 

meidän ei tule missään tapauksessa mennä.  

 

Vain yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuvat sodan ajan joukot varmistavat 

kustannustehokkaalla tavalla koko maan puolustamisen. Tällä tavalla voimme varmistaa 

myös sen, että meillä on tulevaisuudessakin tehokkaat ja laajat maavoimat. Olipa 

ratkaisumme yhteistyön ja liittoutumisenkin suhteen tulevina vuosikymmeninä mikä 

tahansa, on oma uskottava puolustus kaiken lähtökohta. 

 

Hyvät kuulijat, 

 

Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää kutsusta tähän tapahtumaan ja samalla onnitella 

tasavuosijuhlaa viettävää Rauman paikallisyhdistystämme. Olette jo kuuden 

vuosikymmenen ajan tehneet merkittävää työtä puolustuksemme hyväksi vapaaehtoisen 

maanpuolustustyön saralla.  

 

Työllänne on ollut aina merkitystä ja se on edelleen tärkeää. Toivotan teille paljon onnea 

sekä voimia jatkaa arvokasta työtänne itsenäisen isänmaamme hyväksi myös 

tulevaisuudessa. 
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Muistoksi näistä sanoista ja tästä tilaisuudesta luovutan Rauman Reserviläiset ry:lle 

liittomme pöytämitalin numero 211. Mitali kuvaa Kymijokea sekä maamme puolustuksen 

viimeiseksi lukoksi aikanaan rakennettua Salpa-linjaa. Tämä kuva-aihe symboloi hyvin 

Reserviläisliittoa, sillä meillä reserviläisillä on nykypäivänä samantyyppinen rooli maamme 

puolustuksessa.  

 

Me reserviläiset olemme niin Suomen puolustuksen peruskallio kuin sen viimeinen lukko.  

Pyydän yhdistyksen puheenjohtajaa vastaanottamaan huomionosoituksen. Kiitos! 


