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Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savolan juhlapuhe Riihimäen 

Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 6.9.2014, Riihimäen nuorisoseuran oma koti 

 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja 

ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet 

 

Olemme kokoontuneet tänään yhdistyksenne 60-vuotisjuhlaan. Riihimäen Seudun 

Reservinaliupseerikerhona perustettu yhdistyksenne toimii tänään nimellä Riihimäen 

Reserviläiset ja kuuluu jäsenenä Suomen suurimaan maanpuolustusjärjestöön, vuonna 

1955 perustettuun Reserviläisliittoon. Liiton perustivat paikalliset 

reservinaliupseeriyhdistykset, joita maassa toimi tuolloin kuutisenkymmentä. Yksi näistä oli 

oma yhdistyksenne, joka oli syntyessään Etelä-Hämeen alueen kolmas 

reservinaliupseeriyhdistys.  

 

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 
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Lotta Svärd ja Suojeluskuntajärjestö Neuvostoliiton määräyksestä lakkautettiin.  

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 hieman vajaat 350 

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 Riihimäellä toimitaan nykyisin tältä 

pohjalta. 

 

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 muodostaakin jo lähes kolmanneksen ja 

sen osuus jäsenistöstämme kasvaa vuosittain. Reservinaliupseerien suhteellinen määrä 

on samassa tahdissa laskenut ja on tällä hetkellä noin 60 prosenttia. 
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Kehitys on näkynyt vahvasti myös täällä Riihimäellä. Jäsenmääräänsä kasvattaneeseen 

yhdistykseenne kuuluu kolmisensataa jäsentä, joista miehistöä on noin 34, armeijaa 

käymättömiä runsaat seitsemän ja upseereita vajaat kuusi prosenttia.  

 

Jäsenistönne määrä ja koostumus kuvastaa hyvin Reserviläisliiton koko toiminnan yhtä 

perusajatusta. Sitä, että Suomessa maanpuolustus on koko kansan asia. Itsenäinen 

isänmaa ja sen turvaaminen yhdistää meitä kaikkia riippumatta sotilasarvosta, 

sukupuolesta tai iästä. Pidetään tästä jatkossakin kiinni. 

 

Yhdistyksenne suuri ja monipuolinen jäsenistö on seurausta paitsi toimivasta 

jäsenhankinnasta myös monipuolisesta toiminnasta. Perinteisen reserviläistoiminnan 

lisäksi Riihimäellä ollaan mukana mm. vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa peräti neljän 

etsintäryhmän voimin. Yhdistyksellä on myös oma toimitila kaupungin keskustassa mikä 

on liiton puitteissa melko harvinaista. 

 

Yhtenä erityispiirteenä ja vahvuutena toiminnassanne on aina ollut vahva yhteistyö 

Riihimäen varuskunnan kanssa. Myös liitto on päässyt nauttimaan tämän yhteistyön 

hedelmistä, sillä useita liiton tilaisuuksia on vuosikymmenten saatossa järjestetty 

nykyiseen Viestirykmenttiin tukeutuen. Haluankin niin liiton kuin myös yhdistyksen 

puolesta kiittää Riihimäen varuskuntaan hyvästä, hedelmällisestä ja pitkäaikaisesta 

yhteistyöstä. 

 

Hyvät ystävät, 

 

Reserviläisliitto valmistautuu parhaillaan omaan 60-vuotisjuhlavuoteensa, joka on 

ohjelmassa ensi vuonna. Olemme rakentaneet liiton kautta aikojen suurimman 

tapahtumakokonaisuuden, joka käynnistyy näyttävästi juhlaristeilyllä. Olemme varanneet 

11.-12.4. yksityiskäyttöön Baltic Queen -aluksen, jossa järjestetään juhlaillallinen, 

varsinainen 60-vuotisjuhla sekä paljon muuta ohjelmaa.  
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Reserviläisliitto 60 vuotta -risteilymme kiinnostaa selvästi jäsenistöä, sillä yli puolet laivan 

runsaasta 2.300 hyttipaikasta on jo varattu. Uskomme, että loputkin paikat ovat täynnä 

laivan irtaantuessa Helsingin Länsisatamasta illansuussa 11.4. Mukaan haluavien 

kannattaa varata hyttinsä ajoissa. 

 

Seuraavana viikonloppuna osoitamme kunnioitusta sotiemme veteraaneille, jotka 

turvasivat itsenäisyytemme Talvi-, Jatko- ja Lapin sodan taistelukentillä. Huhtikuun 

kolmantena sunnuntaina järjestettävässä valtakunnallisessa seppeleenlaskussa liiton 

jäsenyhdistyksen kautta maan laskevat kirkonmenojen jälkeen seppeleen omille 

sankarihaudoille. Toivomme, että mahdollisimman moni yhdistys on mukana tässä jo 

perinteeksi muodostuneessa tapahtumassamme. Viimeksi seppeleitä laskettiin tässä 

merkeissä liiton täyttäessä 50 vuotta 2005. 

 

Syksyllä 2015 juhlavuotemme etenee maakunnalliselle tasolle, jossa piirit järjestävät 

tapahtumia Reserviläisliitto 60 vuotta -teeman alla. Tätä varten on jo teetetty paljon 

erilaista esittelymateriaalia. Liitto myös tukee näitä piiritapahtumia taloudellisesti. 

 

Juhlintamme päättyy marraskuun puolessa välissä Porissa, jossa kokoustamme yhdessä 

Maanpuolustusnaisten Liiton kanssa. Tavanomaisten kokous- ja juhlatapahtumien lisäksi 

Porissa järjestetään mm. seminaari, jossa luodataan maailman, Suomen ja 

Reserviläisliiton muutosta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Paikka on sille mitä 

sopivin, sillä nykyinen Reserviläisliitto syntyi huhtikuussa 1995 Porissa, jossa hyväksyttiin 

silloisen Reservin Aliupseerien Liiton sääntö- ja nimimuutos.  

 

Toivotan kaikki jäsenemme tervetulleeksi mukaan juhlavuotemme tapahtumiin ja 

tilaisuuksiin. Aivan erityisesti toivon näkeväni mahdollisimman monet teistäkin 

juhlaristeilyllämme, josta on tulossa liiton historian suurin, yksittäinen tapahtuma. Juhlitaan 

laivalla yhdessä liiton kuusi vuosikymmentä kestänyttä taivalta. 
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Arvoisat reserviläissisaret ja -veljet, 

 

Ukrainan viime kuukausien tapahtumia on Suomessakin seurattu tarkasti ja osin 

pelonsekaisin tuntein. On ollut pysähdyttävä kokemus seurata kuinka perinteistä sotaa 

käydään aivan lähialueillamme ensi kertaa sitten toisen maailmansodan. Erityisen 

huolestuttavaa on ollut se, että Ukrainan tapahtumat ovat heijastuneet vahvasti niin 

lähialueillemme kuin tänne Suomeenkin. Tällä hetkellä meille suomalaisille tämä näkyy 

erityisesti talouspakotteiden muodossa. Vientimme Venäjälle on osittain jäissä ja erityisesti 

elintarvikeala on tässä suhteessa suurten ongelmien alla. 

 

Kansalaisia huolestuttaa ympärillä vellova tilanne. Venäjä ja toisaalta NATO ovat siirtäneet 

lisää sotilasvoimaa alueidemme tuntumaan. Myös erilaista harjoittelutoimintaa on lisätty ja 

sapeleita kalisteltu kylmän sodan malliin puolin ja toisin. Enkä voi jättää tästä yhtälöstä 

pois ilmatilamme toistuvia loukkauksiakaan, jotka ovat omalta osaltaan varmasti 

jonkinlaisia heijastumia sotilaspoliittisen tilanteen kiristymisestä lähialueillamme.  

 

Suomi on tähän reagoinut ja tehostanut ilmavalvontaa. Ilmavalvonta onkin meillä hyvin 

hoidettu. Yksikään kone ei ilmatilassamme liiku ilman, että me siitä tiedämme. 

 

Hyvät ystävät, 

 

Medialla on vahva rooli sodan käynnin välineenä. Ukrainan tapahtumia tai pikemminkin 

sotaa mediasta seuratessa on ollut vaikea hahmottaa sitä, mikä on totta ja mikä 

propagandaa. Ja kun oikeaa tilannekuvaa ei ole ollut saatavissa, moni on muodostanut 

sellaisen huhujen ja erilaisen propagandan sekä molemminpuolisen informaatiosodan 

pohjalta. Näitä kaikkia ovat auliisti jakaneet myös omat tiedotusvälineemme sekä erilaiset 

asiantuntijat, joista osa on ulkoministeriämme lainaten tuonut usein esiin enemmän 

mielipiteitä kuin tutkimustuloksia taikka faktoja. 
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Hyvän esimerkin tämänkaltaisesta lähestymistavasta tarjoaa tällä viikolla NATO:n 

kokouksessa Walesissa allekirjoitetusta isäntämaasopimuksesta käyty, kiivas keskustelu, 

jossa sopimusta on verrattu Ruotsin ja Suomen yhteistyöhön toisen maailmansodan 

Saksan kanssa. Eduskuntakeskustelussakin eräät edustajat käyttivät sopimuksesta 

historiasta tuttua termiä kauttakulkusopimus.  

 

Todellisuudessa kyseessä on paljon arkisempi yhteistyödokumentti, joka liittyy jo 1990-

luvun puolivälissä alkaneeseen NATO -rauhankumppanuuteemme. 

Isäntämaasopimuksella sovitaan lähinnä erilaiseen harjoittelutoimintaan liittyvistä 

käytännön järjestelyistä ja siihen nojaudutaan jatkossa kumppanuusharjoitusten 

suunnittelussa sekä toteuttamisessa.  

 

Toistaiseksi nämä järjestelyt on aina sovittu jokaisen harjoituksen osalta erikseen mikä on 

ollut raskas prosessi vuosittain sekä meille että NATO:lle. Jatkossa tätä ei tarvitse tehdä, 

sillä näistä asioista on nyt sovittu tällä sopimuksella, joka toimii jatkossa raamina 

harjoituksille ilman sen suurempaa byrokratiaa. 

 

Isäntämaatuki on yleinen kansainvälinen käsite, jota sovelletaan tilanteissa, joissa maa 

ottaa vastaan ulkopuolista apua tai voimavaroja maaperälleen. Näissä tapauksissa on 

tarve sopia konkreettisista menettelytavoista ja käytännön toimista. Tällaisia tilanteita voi 

syntyä erilaisissa katastrofeissa, häiriötilanteissa ja turvallisuusuhkien kohdatessa. 

Isäntämaatukijärjestelyt ovat myös vakiintunut osa normaalia kansainvälistä 

harjoitustoimintaa ja muuta sotilaallista yhteistoimintaa. 

 

Isäntämaatuki ei ole myöskään ole uusi asia. Suomi on antanut isäntämaatukea 

esimerkiksi Suomessa järjestetyissä kansainvälisissä harjoituksissa. 

Yhteisymmärryspöytäkirjan solmimisen jälkeen isäntämaatuen yksityiskohdista voidaan 

vastaisuudessa sopia tehokkaammin.  
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Vakioidut toimintamallit helpottavat yhteistyötä kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

Naton standardit ovat kansainvälisessä puolustusyhteistyössä vallitsevia. Valtioneuvoston 

turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa selonteoissa on lisäksi vuodesta 2001 alkaen linjattu 

puolustuksen kehittämisen yhdeksi osa-alueeksi ulkopuolisen avun vastaanottokyvyn 

varmistaminen. Tämä tavoitteen eteenpäin vieminen on oman kansallisen etumme 

mukaista. 

 

Hyvät ystävät, 

 

Kiivain keskustelu Isäntämaasopimuksesta liittyy siihen, mihin tämä sopimus meitä 

velvoittaa. Nyt allekirjoitettu pöytäkirja ei ole kansainvälinen sopimus, vaan se on 

luonteeltaan poliittinen asiakirja. Pöytäkirja ei velvoita kumpaakaan osapuolta antamaan 

tai vastaanottamaan apua ja joukkoja. Suomi päättää siten kaikissa oloissa jatkossakin 

itse, ryhtyykö se toimintaan, jossa isäntämaatuesta tarvitsee sopia. Suomi ei sitoudu 

yhteisymmärryspöytäkirjalla vastaanottamaan Suomeen vieraita joukkoja tai sallimaan 

sellaisten kauttakulkua. 

 

Suomen NATO-jäsenyyttä Isäntämaasopimus ei tuo piiruakaan lähemmäksi, vaikka 

sellaistakin on nyt kuultu väitettävän. Sen osalta tilanne on pitkälti entinen. Tämän myös 

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö jälleen vahvisti Walesin kokouksen yhteydessä. 

Olemmekin edelleen sotilaallisesti liittoutumaton maa. 

 

Hyvät reserviläiset, 

 

Viime aikoina on käyty voimakasta keskustelua NATO-jäsenyyden hakemisesta. Sitä ei ole 

näköpiirissä, sillä selvä enemmistö suomalaista vastustaa jäsenyyden hakemista. NATO-

jäsenyyden kannatus on Ukrainan tapahtumien johdosta toki kasvanut mutta kasvu on 

kuitenkin ollut melko maltillista. Tämän ovat osoittaneet sekä kansalle tehdyt 

mielipidemittaukset että viime keväänä liittomme jäsenistölle tehty kysely.   
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Pitää muistaa, että oman puolustuksemme on kaikissa tilanteissa oltava kunnossa. 

Suomen puolustuksen kulmakivet ovat edelleen koko maan puolustaminen, yleinen 

asevelvollisuus ja liittoutumattomuus. Nyt keskustelua on käyty lähinnä jälkimmäisestä, 

vaikka puolustuksemme suurin ongelma on riittämätön rahoitus.  

 

Merkittävä osa tärkeimpien joukkojemme sotamateriaalista vanhenee 2020-luvun alkuun 

mennessä eikä sen korvaaminen nykyisellä rahoitustasolla ole mahdollista. Ilman 

lisärahoitusta 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. 

 

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 yhteistyön lisääminen 

pohjoismaiden tai muiden valtioiden kanssa taikka edes sotilaallinen 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 ensi keväänä pidettävien eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan. 

Reserviläisliitto valmistautuu vaaleihin huolella ja vaatii puolueita kertomaan 

kampanjoinnin aikana kantansa Suomen maanpuolustuksesta ja puolustusmäärärahojen 

korotustarpeesta. 

 

Vaadimme myös näkemyksiä ja kannanottoja siitä, miten vapaaehtoisen 

maanpuolustuksen rahoitus ja yleiset toimintaedellytyksen jatkossa järjestetään. 

Reserviläisjärjestöille ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellehän on tulossa merkittävä 
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rooli osin jo muodostettujen paikallisjoukkojen tukemisessa. Kasvavien tehtävien tulisi 

mielestämme heijastua myös julkisen rahoituksemme määrään. Vaadimme myös, että 

Suomessa ylläpidetään riittävää harjoitusalueiden ja ampumaratojen verkostoa 

maanpuolustuksellisista syistä. 

 

Reserviläisliitto antaa näkyvyyttä vaaleissa puoluekannasta riippumatta niille ehdokkaille, 

jotka ovat valmiita turvaamaan puolustuksemme tulevaisuuden ja tukemaan 

vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksien ylläpitämistä. Tätä viestiä 

toivon myös täällä Riihimäellä ja koko Etelä-Hämeessä vietävän eteenpäin tulevien 

eduskuntavaalien yhteydessä. 

 

Hyvät ystävät, 

 

Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää kutsusta tähän tapahtumaan ja samalla onnitella 

tasavuosijuhlaa viettävää Riihimäen paikallisyhdistystämme. Olette jo kuuden 

vuosikymmenen ajan tehneet merkittävää työtä puolustuksemme hyväksi vapaaehtoisen 

maanpuolustustyön saralla. Toiminnallanne on ollut aina merkitystä ja se on edelleen 

tärkeää. Toivotan teille paljon onnea sekä voimia jatkaa arvokasta työtänne itsenäisen 

isänmaamme hyväksi myös tulevaisuudessa. 

 

Muistoksi näistä sanoista ja tästä tilaisuudesta luovutan Riihimäen Reserviläiset ry:lle 

liittomme pöytämitalin numero 213. 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! 

 


