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Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Mikko 
Savolan juhlapuhe Ilmajoen Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 28.3.2015, Ilmajoen 
kunnantalo 
 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja 

jäsenet, hyvät naiset ja miehet 

 

Olemme kokoontuneet tänään tänne kunnantalolle yhdistyksenne 60-vuotisjuhlaan. 

Ilmajoen Reservinaliupseerit ry -nimellä 1955 perustettu yhdistyksenne toimii tänään 

nimellä Ilmajoen Reserviläiset. Yhdistyksenne kuuluu jäsenenä Suomen suurimpaan 

maanpuolustusjärjestöön, Reserviläisliittoon, joka niinikään juhlii tänä vuonna 60-vuotista 

taivaltaan.  

 

Ilmajoen Reserviläiset kuuluu myös vuonna 1960 perustettuun Etelä-Pohjanmaan 

Reserviläispiiriin, jonka vanhimpia yhdistyksiä se on. Ilmajoen ohella Etelä-Pohjanmaalla 

perustettiin vuoden 1955 aikana yhdistykset myös Jalasjärvelle, Seinäjoelle ja Vaasaan.  

 

Voidaan siis hyvin sanoa, että olitte ensimmäisten joukossa liikkeelle. Olitte niitä, joiden 

esimerkki innoitti ja myös rohkaisi muita. On hyvä muistaa, ettei vapaaehtoinen 

maanpuolustustyö ollut helppoa eikä aina niin suosittuakaan 1950-luvun Suomessa. 

 

Vaikka ensimmäiset reservinaliupseeriyhdistykset syntyivät jo 1930-luvulla, oli niiden 

toiminta käytännössä pysähdyksissä talvisodasta alkaen vuoteen 1949 saakka, jolloin 

toimintaa alkoi pikkuhiljaa siellä täällä viritä uudestaan. Taustalla olivat Pariisin rauhan 

solmiminen 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.  
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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 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 345 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 kansalaisille. Jokainen liittoon kuuluva yhdistys on 

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

 

Parikymmentä vuotta sitten tehty linjantarkistus on nostanut kokonaisjäsenmääräämme 

noin kolmanneksen. Jäsenkasvun myötä Reserviläisliitosta on tullut Suomen selkeästi 

suurin maanpuolustusjärjestö.  

 

Kasvava kehitys on näkynyt vahvasti myös täällä Ilmajoella. 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. 
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Yhdistyksenne suuri ja monipuolinen jäsenistö on seurausta paitsi toimivasta 

jäsenhankinnasta myös monipuolisesta toiminnasta. Ammunta eri muodoissaan on 

yhdistyksessänne erittäin laajaa minkä lisäksi panostatte vahvasti mm. 

maanpuolustustahtoa ylläpitävään toimintaan sekä veteraanityöhön. Lisäksi olette tiiviisti 

mukana vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa. Juuri näitä elementtejä tarvitaan, 

jotta nuoret, uudet toimijat, joille harrastustarjontaa riittää eri puolilta yllin kyllin, innostuvat 

tulemaan jäseniksemme.  

 

Ilmajoen Reserviläisiä voikin perustellusti pitää esimerkkisenä reserviläisyhdistyksenä. 

Jäsenmääränne on ollut jo pitkään noususuuntainen ja toimintanne monipuolista. Voinkin 

ennustaa teille hyvää tulevaisuutta. Pitäkää siitä kiinni. 

 

Hyvät ystävät, 

 

Mainitsin puheeni alussa, että myös liitto täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Tätä juhlitaan 

näyttävämmin ja suuremmalla joukolla kuin koskaan ennen. Täsmälleen kahden viikon 

kuluttua lauantaina Reserviläisliitto 60 vuotta -juhlaristeily lähtee liikkeelle Helsingin 

länsisatamasta. Ensi kertaa liittomme historia aikana koolla on huimat puolitoista tuhatta 

jäsentämme ja sidosryhmiemme edustajaa.  

 

Kaksi viikkoa risteilymme jälkeen hoidettavanamme on meille annettu kunniatehtävä. 

Sotiemme veteraaneja edustavien järjestöjen pyynnöstä olemme ottaneen hoitaaksemme 

kansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskut eri puolilla maata. Maanantaina 27.4. tulee 

kuluneeksi tasan 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä ja tänä päivänä lasketaan 

seppeleet mahdollisimman monelle maamme yli 600 sankarihaudasta.  

 

Vetoan jäseniimme niin täällä Ilmajoella, Etelä-Pohjanmaalla kuin muuallakin Suomessa. 

Hoidetaan tämä tehtävä kunnialla. Sotiemme veteraanit ovat sen ansainneet. 

 

Ensi syksynä juhlavuotemme etenee maakunnalliselle tasolle, jossa piirit järjestävät 

tapahtumia Reserviläisliitto 60 vuotta -teeman alla. Liitto tukee näitä piiritapahtumia 

taloudellisesti. 
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Toivotan kaikki jäsenemme tervetulleeksi mukaan juhlavuotemme tapahtumiin ja 

tilaisuuksiin. Aivan erityisesti toivon näkeväni mahdollisimman monet teistäkin 

juhlaristeilyllämme. Laivalla tavataan! 

 

Arvoisat reserviläissisaret ja -veljet, 

 

Suomi, Eurooppa ja koko maailma elää tällä hetkellä suuren murroksen aikaa. Ukrainan 

kriisin vaikutukset ovat heijastuneet laajalti. Aktiivisuus ja jännittyneisyys on lisääntynyt 

myös meidän lähialueillamme.  

 

Suomi on rauhaa rakastava maa. Me muistamme hyvin ne kokemukset jotka juontavat 

toisesta maailmansodasta meidän osallisuudestamme siihen. Tätä ei saa koskaan enää 

tapahtua ja sen vuoksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme on oltava vakaata, ennustettavaa 

ja pitkäjänteistä. Tarvitsemme toimivat keskusteluvälit ja suhteet kaikkiin 

naapurimaihimme. Toimimme osana Euroopan Unionia muun muassa talouteen liittyvissä 

asioissa, mutta kaikesta huolimatta se tärkein vakuutus – oma puolustus on oltava 

itsellämme - Vahvana ja uskottavana. 

 

Hyvät kuulijat, 

 

Kenellekään ei varmaan ole jäänyt epäselväksi tiedostusvälineistä tai katukuvasta, että 

elämme nyt eduskuntavaalien aikaa. Vaaliehdokkaat kampanjoivat raivoisasti ja puolueet 

tuovat omia kantojaan julki valtion talouteen, työllisyyteen ja terveydenhuoltoon liittyen. 

Tällä kertaa puhutaan myös huomattavasti enemmän turvallisuudesta. 

 

Neljä vuotta sitten maanpuolustus ei ollut kiinnostava puheenaihe eikä siihen kiinnitetty 

suurta huomiota. Ehkäpä juuri tämän johdosta sen hallinnonalalle kohdistui myös 

valtiontalouden suurimmat leikkaukset. Suomessa toteutettiin mittava 

puolustusvoimauudistus, jonka lisäksi tehtiin leikkauksia kaikille puolustuksen osa-alueille; 

materiaalihankintoihin, henkilöstöön ja toimintaan.  

 

Meille vapaaehtoisen maanpuolustustyön tekijöille tämä on näyttäytynyt erityisesti 

Kauhavan lentosotakoulun lakkauttamisena sekä kertausharjoituskutsujen puuttumisena. 
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Reserviläisliitto ei halua saman toistuvan. Olemmekin tehneet oman kymmenkohtaisen 

eduskuntavaaliohjelman otsikolla ”Vahvaa puolustusta ylläpidettävä”. Siinä haluamme 

kiinnittää erityistä huomiota maanpuolustuksen resursseihin ja niiden vaikutuksiin siinä, 

että koko Suomea voidaan jatkossakin puolustaa. Meidän pohjamme nojaa jatkossakin 

vahvasti yleiseen asevelvollisuuteen ja reserviläisiin pohjautuviin sodan ajan joukkoihin. 

 

Tavoitteenamme on tietysti saada maanpuolustuksen resurssit vahvaksi kirjaukseksi myös 

tulevan hallituksen ohjelmaan. Olipa päättävät puolueet mitkä tahansa. Olemmekin 

lähestyneet kaikkia Suomen eduskuntavaaliehdokkaita ohjelmalla ja pyytäneet heidän 

sitoumustaan maanpuolustusaatteen edistämiseen. Sitoutuneiden ehdokkaiden nimet 

löytyvätkin liittomme kotisivuilta. 

 

Meidän kaikkien tässä salissa olevien tehtävä on edesauttaa Suomalaista 

maanpuolustustyötä. Se tapahtuu toiminnalla ja aatteellisuudella. Uudet jäsenet tulevat 

mukaan, kun teemme kiinnostavia toiminnallisia asioita, mutta pidämme myös vahvasti 

arvot esillä. Suomalaisten maanpuolustustahto on korkealla. Kerrotaan 

maanpuolustuksesta ja historiasta. Huolehditaan siitä, että tahto puolustaa isänmaata 

pysyy korkeana myös tulevilla sukupolvilla. 

 

Hyvät ystävät, 

 

Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää kutsusta tähän tapahtumaan ja samalla onnitella 

tasavuosijuhlaansa viettävää Ilmajoen 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 Ilmajoen Reserviläiset ry:lle 

liittomme pöytämitalin numero 230. 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.  
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Me reserviläiset olemme niin Suomen puolustuksen peruskallio kuin sen viimeinen lukko.  

Pyydän yhdistyksen puheenjohtajaa vastaanottamaan huomionosoituksen. Kiitos! 


