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Reserviläisliitto vaatii itsenäisen, uskottavan ja koko
valtakunnan kattavan puolustuksen ylläpitämistä myös
tulevaisuudessa. Hallitusohjelmaan 2015-2019 on
kirjattava seuraavat peruslinjaukset puolustuksemme
ylläpitämisen ja kehittämisen pohjaksi.

1.

Koko Suomea on puolustettava

2.

Yleinen asevelvollisuus on
säilytettävä

3.

Riittävä puolustusmäärärahataso on turvattava

PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄMME
KEHITTÄMISESSA
HUOMIOITAVAA

Puolustusjärjestelmämme kehittämisessä on huomioitava seuraavia asioita:
1.

KOKO SUOMEA ON PUOLUSTETTAVA POHJOISESTA ETELÄÄN
JA IDÄSTÄ LÄNTEEN MUUTTUNUT SODANKUVA HUOMIOIDEN

		
- Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen koko on pidettävä vähintään nykyisellä
			 tasolla. Puolustusvoimien operatiiviset, alueelliset ja paikalliset joukot on
			 varustettava asianmukaisesti ja niiden harjoitteluun on varattava riittävät resurssit.
		
- Vuosittaisen kertausharjoituskoulutuksen riittävä määrä on turvattava. Jokainen
			 sodan ajan tehtäviin sijoitettu reserviläinen on kutsuttava kertaamaan vähintään
			 kerran sijoitusaikana.
		
- Hybridisodankäynnin uhkaan on varauduttava Puolustusvoimien nopean
			 toiminnan elementtejä kehittämällä ja kasvattamalla.
		
- Puolustusvoimien uusia paikallisjoukkoja on kehitettävä alueiden erityispiirteitä
			 palvelevaksi yhteistyössä paikallisten viranomais- ja vapaaehtoistoimijoiden 		
			kanssa.
2.

YLEINEN ASEVELVOLLISUUS ON SÄILYTETTÄVÄ PUOLUSTUKSEMME PERUSTANA

		
			
			
		
			
			
			
			
		
			
3.

Suomen puolustuksen tulee jatkossakin rakentua yleisen asevelvollisuuden ja
reserviläisistä muodostettavien sodan ajan joukkojen varaan. Yleinen asevelvollisuusjärjestelmä on säilytettävä puolustusjärjestelmämme runkona.
Varusmiespalvelusta on kehitettävä niin, että nykyistä laajempi osa ikäluokasta
voidaan ottaa ja kykenee suorittamaan palveluksen. Keskeytysten rimaa on 		
nostettava mm. mahdollistamalla erilaiset polut asepalveluksen suorittamiseen.
Puolustusvoimien sodan ajan joukoista on löydettävä nykyistä laajemmin
tehtäviä myös heikommassa fyysisessä kunnossa oleville.
Naisille tulee jatkossa tarjota mahdollisuutta osallistua kutsuntoihin, joissa he
saavat lisää tietoa maanpuolustuksesta ja Puolustusvoimista.

PUOLUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN ON OLTAVA RIITTÄVÄLLÄ JA
USKOTTAVALLA TASOLLA

		
- Valtion talousarvion puolustusmäärärahat on nostettava vähintään Eduskunnan
			 parlamentaarisen selvitysryhmän esittämälle tasolle, jonka mukaan korotustarve on
			 vuoteen 2020 mennessä 150 miljoonaa euroa indeksikorotusten lisäksi.
		
- Riittävä osuus puolustusmäärärahoista on vuosittain ohjattava kertausharjoitus			koulutukseen.
		
- Vapaaehtoisen maanpuolustustyön sekä -koulutuksen riittävä rahoitus on
			 turvattava ja näiden resursseja tarvittaessa lisättävä.
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VAPAAEHTOISUUS
PUOLUSTUKSEMME
TUKENA

4.

VAPAAEHTOISTYÖLLÄ ON KASVAVA MERKITYS PUOLUSTUKSELLEMME

		
			
			
			
		
			
5.

RESERVILÄISTEN VASTUUTA JA OIKEUKSIA TULEE LISÄTÄ

		
			
			
			
		
			
6.

Puolustusvoimien sodan ajan joukoista suurin osa koostuu reserviläisistä ja 		
kriisiaikana vaativatkin tehtävät suoritetaan reserviläisten johdolla. Reserviläisten
mahdollisuuksia ja oikeuksia toimia laajemmin omaehtoisen toiminnan,
harjoittelun ja ammuntojen vastuuhenkilöinä on lisättävä.
Reserviläisille tulee antaa enemmän vastuuta ja toimintaoikeuksia liittyen
toiminnan harjoitteluun, suunnitteluun ja toteutukseen.

AMPUMAHARJOITTELUN EDELLYTYKSET ON TURVATTAVA

		
			
			
			
			
		
			
			
		
			
7.

Entistä harvempi varuskuntaverkosto lisää vapaaehtoistyön ja -järjestöjen
puolustukseemme liittyviä tehtäviä paikallisella tasolla. Näiden tehtävien
hoitamiseen tarvitaan riittävät resurssit ja tuki Eduskunnalta, Puolustusministeriöltä sekä Puolustusvoimilta.
Erityisesti on panostettava vapaaehtoistyöhön, koska sen yhtenä tärkeimmistä
tehtävistä ja tarkoituksista on ylläpitää ja lisätä suomalaisten maanpuolustustahtoa.

Riittävä ampumataito on tärkeää sodan ajan tehtäviin sijoitetuille reserviläisille.
Ampumataitojen ylläpito edellyttää säännöllistä ja omaehtoista ampumaharjoittelua.
Erilaisten ampumaratojen riittävä määrä koko Suomen alueella on turvattava.
Valtion ja kuntien on yhdessä vapaaehtoistoimijoiden kanssa etsittävä keinot
ampumaratojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Suomeen on luotava kattava ampumaurheilukeskusten verkosto, joka turvaa
laajan omaehtoisen ja turvallisen ampumataitojen ylläpidon kaikilla ampumaharrastajilla reserviläisistä urheiluampujiin ja metsästäjiin.
Pääkaupunkiseudulle on pikaisesti rakennettava em. joukon ampumaharjoittelun mahdollistava ampumaurheilukeskus.

ASELAINSÄÄDÄNNÖN BYROKRATIAA ON KEVENNETTÄVÄ JA ASELAISSA
HUOMIOITAVA RESERVILÄISTOIMINTA

		
- Ampumaharrastusta ei pidä vaikeuttaa normitusta lisäämällä.
			 Uusien aselupien ehtoja henkilöiltä, jotka omistavat aseen entuudestaan,
			 on kevennettävä. Aselupien käsittelyä on joudutettava ja yhdenmukaistettava
			 koko maassa. Aselupien hinnoittelua on kevennettävä erityisesti useita aseita
			 omaavien osalta.
		
- Tulevalla vaalikaudella on tehtävä aselain kokonaisuudistus, jossa aselain
			 edellisen uudistuksen ylilyöntejä korjataan. Samalla vapaaehtoinen maan-		
			 puolustustyö ja reserviläisen ampumataitojen ylläpito on lisättävä aseluvan 		
			myöntämisperusteeksi.
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KANSAINVÄLISEN
TOIMINNAN TUETTAVA
OMAA PUOLUSTUSTA

8.

SUOMEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN ON OLTAVA
VAKAATA JA ENNUSTETTAVAA

					
			
			
		
			
		
			
9.

Suomen on toimittava kansainvälisessä kentässä johdonmukaisella,
luottamusta herättävällä mutta aktiivisella tavalla. Yhteistyötä ja synergia
hyötyjä Pohjoismaiden kesken on haettava erityisesti yhteisiä materiaalihankintoja lisäämällä ja yhteistä harjoittelutoimintaa tehostamalla.
Eduskunnan on teetettävä kokonaisvaltainen ja puolueeton selvitys
sotilaallisen liittoutumisen hyödyistä ja haitoista.
Itsenäistä ja uskottavaa puolustusta on jatkossakin ylläpidettävä
kaikissa olosuhteissa.

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN ON KEHITETTÄVÄ
KANSALLISTA PUOLUSTUSTA

		
- Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta on tärkeää ja Suomen
			 osallistuminen siihen on hyödyllistä sotilaallisen kokemuksen kartuttami			 seksi. Erilaisiin kansainvälisiin operaatioihin osallistumisen on kuitenkin
			 aina tuotava lisäarvoa reserviläisten osaamiselle ja hyötyä kansalliselle
			puolustukselle.
		
- Kansainvälisten operaatioiden vaikutuksia on arvioitava tarkasti ja niistä
			 on raportoitava Eduskunnalle. Toimintaa ja toimintamalleja on kehitettävä
			 tehtyjen johtopäätösten pohjalta.
10.

KOKONAISTURVALLISUUDESTA ON HUOLEHDITTAVA

		
			
			
			
			
		
			
			
		
			
			

Puolustusvoimien ja muiden sisäisestä sekä ulkoisesta turvallisuudesta
vastaavien viranomaisten yhteistyötä on tiivistettävä. Vapaaehtoistoimijoita
on hyödynnettävä erilaisissa sisäisen turvallisuuden tehtävissä enemmän ja
erityisesti alueilla, joissa varuskuntia ja muita Puolustusvoimien toimipisteitä
ei enää ole.
On perustettava kansallinen varaamisrekisteri, johon kirjataan eri viranomaisten poikkeusolojen tehtäviin varaamat henkilöt. Näitä tehtäviä tulee
tarjota reserviläisille, joiden sodan ajan sijoitus purkautuu.
Kyberturvallisuusuhkiin on vastattava mm. lainsäädäntöä kehittämällä.
Reserviläisiä on hyödynnettävä enemmän kyberturvallisuuteen liittyvissä
tehtävissä hyödyntämällä siviilissä hankittua tietotekniikkaosaamista.

Reserviläisliiton vaaliohjelmasta ja tavoitteista puolustuksemme kehittämiseksi saa
lisätietoa Reserviläisliitosta sekä liiton maakunnallisista reserviläispiireistä.
Yhteystiedot löytyvät seuraavalta aukealta.

Arvoisa Eduskuntavaaliehdokas
Mikäli hyväksyt ja olet valmis osaltasi tukemaan Reserviläisliiton vaaliohjelman tavoitteita, julkaisemme nimesi liiton internet-sivuilla. Ilmoita nimesi, kotipaikkasi, puolueesi,
vaalipiirisi ja ehdokasnumerosi sekä mahdollinen jäsenyytesi jossain Reserviläisliiton
paikallisyhdistyksessa sähköpostilla osoitteeseen vaalit2015@reservilaisliitto.fi.
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YHTEYSTIEDOT
Reserviläisliitto
- Reservin Aliupseerien Liitto ry
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Puhelin: 09 4056 2040

Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Joonas Grönlund
puh: 040 069 9984		
s-posti: joonash.gronlund@gmail.com

S-posti: toimisto@reservilaisliitto.fi
Internet: www.reservilaisliitto.fi
Facebook: www.facebook.com/Reservilaisliitto
Twitter: @RES_ry

Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Jaakko Liinamaa
puh: 040 029 2418
s-posti: jaakko.liinamaa@pp.inet.fi

Toiminnanjohtaja Olli Nyberg
puh: 09 4056 2041 / 040 064 0755
s-posti: olli.nyberg@reservilaisliitto.fi

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Juha Parkkonen
puh: 040 866 3055
s-posti: puheenjohtaja@helresp.fi

Järjestöpäällikkö Suvi Salo
puh: 09 4056 2042 / 040 093 0625
s-posti: suvi.salo@reservilaisliitto.fi
Toimisto- ja viestintäsihteeri Eeva Tulisalo
puh: 09 4056 2043
s-posti: eeva.tulisalo@reservilaisliitto.fi
Jäsensihteeri Päivi Ruusuvuori
puh: 09 4056 2010
s-posti: jasenasiat@reservilaisliitto.fi
PUHEENJOHTAJISTO
Puheenjohtaja Mikko Savola, Ähtäri
puh: 040 575 8498
s-posti: mikko.savola@eduskunta.fi
I varapuheenjohtaja Osmo Suominen, Piikkiö
puh: 040 090 8314
s-posti: ojs@luukku.com
II varapuheenjohtaja Terhi Hakola, Tampere
puh: 050 350 8020
s-posti: hakolaterhi@gmail.com
III varapuheenjohtaja Rauno Hauta-aho, Kokkola
puh: 040 581 7412
s-posti: rauno.hauta-aho@sok.fi

Keski-Suomen Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Jouko Hyppönen
puh: 040 050 0231
s-posti: jouko.hyppönen@konnevesi.fi
Kymenlaakson Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Olli Leisti
puh: 040 096 3650
s-posti: olli.leisti@gmail.com
Lapin Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Jari Vaarala
puh: 040 728 7557
s-posti: jari.vaarala@luukku.com
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Juha Moijanen
puh: 050 062 5246
s-posti: juha.moijanen@pp.inet.fi

RESERVILÄISPIIRIT
Etelä-Hämeen Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Juha Arvonen
puh: 040 063 3811
s-posti: juha-pekka.arvonen@luukku.com

Suur-Savon Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Raimo Mikkonen
puh: 050 350 7208
s-posti: raimo.mikkonen@netti.fi

Pohjois-Savon Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Jari Hynninen
puh: 044 220 3410
s-posti: jari.hynninen@gmail.com

Uudenmaan Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Ismo Nöjd
puh: 040 046 3417
s-posti: ismo.nojd@gmail.com

Päijät-Hämeen Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Arto Tapiomaa
puh: 040 530 7069
s-posti: arto.tapiomaa@phreservi.fi

Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Simo Saarikallio
puh: 050 074 3272
s-posti: simo.saarikallio@proagria.fi

Satakunnan Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Tomi Nikkanen
puh: 040 180 1104
s-posti: tominikk@gmail.com

Kainuun Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Kalevi Valtanen
puh: 044 508 6989
s-posti: kale.valtanen@gmail.com
Keski-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Rauno Hauta-aho
puh: 040 581 7412
s-posti: rauno.hauta-aho@sok.fi

Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri
Puheenjohtaja Sakari Ranta
puh: 044 580 5289
s-posti: sakari.ranta@mail.suomi.net

LIITY JÄSENEKSI
Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jonka
jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen Suomen kansalainen. Liiton
tehtävänä on ylläpitää suomalaisten maanpuolustustahtoja
sekä reserviläisten kenttäkelpoisuutta. Päätoimintamuotoja ovat
liikunta ja urheilu, maastotoiminta, ammunta, veteraanityö sekä
maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä toiminta.
Lue lisää osoitteesta www.reservilaisliitto.fi.

HALUAN LIITTYÄ Reserviläisliiton jäseneksi:
Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Nimi
Sotilasarvo (jos on)
Syntymäaika
Osoite
Postinumero ja postitoimipaikka

Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry
Puheenjohtaja Hannu P. Martikainen
puh: 046 600 5463
s-posti: hannu.p.martikainen@gmail.com

Leikkaa katkoviivaa pitkin.

Puhelin
Allekirjoitus
Jäsenhankkija

Sähköposti

Reserviläisliitto ry
Tunnus 5005679
00003 Vastauslähetys

RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Puhelin: (09) 4056 204
www.reservilaisliitto.fi

Arvoisa Eduskuntavaaliehdokas
Mikäli hyväksyt ja olet valmis osaltasi tukemaan Reserviläisliiton vaaliohjelman tavoitteita, julkaisemme nimesi liiton internet-sivuilla. Ilmoita nimesi,
kotipaikkasi, puolueesi, vaalipiirisi ja ehdokasnumerosi sekä mahdollinen
jäsenyytesi jossain Reserviläisliiton paikallisyhdistyksessa sähköpostilla
osoitteeseen vaalit2015@reservilaisliitto.fi.

