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12.4.2015 kello 15.00
Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe
Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlassa 12.4.2015, M/S Baltic Queen
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisa Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja ja
kutsuvieraat, herra puhemies, hyvät reserviläiset, siskot ja veljet, ärade gäster, our
international guests
On suuri kunnia saada pitää liittomme tasavuosijuhla päätössanat. Olemme eilisestä
lähtien juhlineet liittomme kuusi vuosikymmentä kestänyttä taivalta erilaisissa
tilaisuuksissa, jotka ovat saaneet liikkeelle suuremman määrän jäseniämme kuin koskaan
aiemmin. Tällä upealla laivalla on nyt koolla lähes 1.400 jäsentämme seuralaisineen sekä
erilaisten sidosryhmiemme edustajaa.
Pian päättyvä risteilymme on liiton historian suurin tapahtuma. Samalla se on, ei enempää
eikä vähempää kuin suurin vapaaehtoisen maanpuolustuksen tilaisuus sitten viime sotien.
Haluan kiittää jokaista mukana olijaa.
Haluan myös kiittää jokaista risteilymme valmisteluun osallistunutta henkilöä ja tahoa.
Näitä on paljon, sillä juhlaristeilyämme ja koko juhlavuottamme on valmisteltu usean
vuoden ajan. Alkuperäinen tavoite oli luoda suurempi, näyttävämpi ja jäsenille edullisempi
tapahtuma kuin aiemmat vastaavat tilaisuudet. Perusteellisella ja pitkällä valmistelutyöllä
nämä tavoitteet pitkälti myös saavutettiin. Voimme kaikki olla saavutuksestamme ylpeiltä.
Tavoitteena oli myös, että juhlavuotemme näkyy koko Suomen alueella. Niinpä
tasavuosijuhlallisuudet eivät rajoitu tähän viikonloppuun vaan niitä järjestetään pitkin
vuotta eri puolilla maata. Jo viikon päästä maanantaina hoidettavanamme on meille
annettu, juhlavuoteemme liittyvä kunniatehtävä.
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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. On sanomattakin
selvää, että tämä tehtävä meidän on hoidettava kunnialla ja mahdollisimman kattavasti.
Syksyllä juhlatapahtumat etenevät maakunnalliselle tasolle, jossa piirit järjestävät erilaisia
tilaisuuksia Reserviläisliitto 60 vuotta -teeman alla. Luvassa on liikuntatilaisuuksia,
maanpuolustusjuhlia ja reserviläistoiminnan esittelyä erilaisilla messuilla sekä muissa
yleisötilaisuuksissa. Liitto tukee näitä tapahtumia taloudellisesti.
Juhlavuoteemme kuluu runsaasti myös paikallisia tapahtumia, joista esimerkkinä
mainittakoon kesäkuun lopulla järjestettävä Salpajotos. Reserviläisliitto toimii tänä vuonna
jotoksen suojelijana ja sitä on markkinoitu mm. täällä laivalla. Salpajotos on hieno
sotahistoriaa ja liikuntaa yhdistävä tapahtuma, johon jokaisen kannattaa ainakin kerran
elämässään osallistua.
Hyvät kuulijat,
Kenellekään ei varmaan ole jäänyt epäselväksi, että elämme nyt eduskuntavaalien aikaa.
Vaaliehdokkaat kampanjoivat raivoisasti ja puolueet tuovat omia kantojaan julki valtion
talouteen, työllisyyteen ja terveydenhuoltoon liittyen. Tällä kertaa puhutaan myös paljon
turvallisuudesta ja puolustuksesta.
Neljä vuotta sitten maanpuolustus ei ollut kiinnostava puheenaihe eikä siihen kiinnitetty
suurta huomiota. Ehkäpä juuri tämän johdosta sen hallinnonalalle kohdistuivat myös
valtiontalouden suurimmat leikkaukset. Suomessa toteutettiin mittava
puolustusvoimauudistus, jonka lisäksi tehtiin leikkauksia kaikille puolustuksen osa-alueille;
materiaalihankintoihin, henkilöstöön ja toimintaan.
Reserviläisliitto ei halua saman toistuvan. Olemmekin tehneet oman kymmenkohtaisen
eduskuntavaaliohjelman otsikolla ”Vahvaa puolustusta ylläpidettävä”. Sillä haluamme
kiinnittää erityistä huomiota maanpuolustuksen resursseihin ja vaikuttaa siihen, että koko
Suomea voidaan jatkossakin puolustaa. Meidän puolustuksemme tulee nojata jatkossakin
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vahvasti yleiseen asevelvollisuuteen ja reserviläisiin pohjautuviin sodan ajan joukkoihin.
Tavoitteenamme on tietysti saada maanpuolustuksen resurssit ja erityisesti
puolustusmäärärahojen esitetyn suuruinen korotus vahvaksi kirjaukseksi myös tulevan
hallituksen ohjelmaan. Olivatpa ohjelman määrittävät puolueet mitkä tahansa. Olemmekin
lähestyneet kaikkia Suomen eduskuntavaaliehdokkaita vaaliohjelmallamme ja pyytäneet
heidän sitoumustaan itsenäisen, uskottavan ja koko maan kattavan puolustusjärjestelmän
ylläpitämiseksi myös jatkossa.
Vaaliohjelmamme on saanut kansanedustajaehdokkailta hyvän vastaanoton. Liiton
internet-sivuilta löytyy lähes 200 ehdokkaan tiedot ja moni heistä on myös käyttänyt liiton
myöntämää vaalisertifikaattia omassa vaalimateriaalissaan. Mitä useampi tästä joukosta
pääsee Eduskuntaan, sitä todennäköisemmin ainakin ohjelmamme keskeiset tavoitteet
toteutuvat.
Ensi sunnuntaina järjestettävät eduskuntavaalit ovat samalla puolustuksemme linjavaalit.
Äänestyskopeissa päätetään siitä, millainen puolustusjärjestelmä meillä tulevaisuudessa
on. Kehotankin jokaista reserviläistä ja muuta vahvaa puolustusta tärkeänä pitävää
suomalaista äänestämään. Nyt on vaikuttamisen aika.
Hyviä ehdokkaita löydätte liittomme vaalisivuilta. Valitkaa sieltä omaan
maailmankatsomukseenne ja ideologiaanne parhaiten sopiva ehdokas. Kuten olemme
monesti ennenkin historiamme aikana huomanneet, tahto puolustaa maata ei ole henkilön
puoluekannasta kiinni. Talvisodan taisteluhaudoissa herrat ja työläiset, oikeistolaiset ja
kommunistit, suomen- ja ruotsinkieliset taistelivat yksissä tuumin ylivoimasta
maahantunkeutujaa vastaan. Osallistutaan näihin vaaleihin talvisodan hengessä ja
puolustuksemme etu päällimmäisenä mielessämme pitäen.
Arvoisa juhlaväki,
Moni on varmasti sitä mieltä, että Reserviläisliiton virallisen 60-vuotisjuhlan
päätössanoissa pitäisi käydä läpi myös liiton historiaa. En ole näin tehnyt, koska jo juhlan
alussa näimme upean Kuusi vuosikymmentä maanpuolustusta -multimediaesityksen,
jossa liittomme historia on esitelty kuvin ja sanoin. Muistoksi tästä tilaisuudesta voitte ottaa
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mukaanne esityksen DVD-muodossa. Esitys tulee katsottavaksi youtubeen ja sosiaaliseen
mediaan, jonne muuten myöhemmin ilmestyy myös tästä juhlaristeilystä kertova video.
Liiton nykyisenä puheenjohtajana haluan kiittää edeltäjiäni Gunnar Lehteä, Arnold
Stenwallia, Ensio Hukkataivalta, Pekka Linnavirtaa, Kalevi Tilliä, Lauri Räikköstä, Mikko
Pesälää, Matti Niemeä ja Markku Pakkasta. Teidän rakentamaltanne, vankalta pohjalta
minun on ollut helppo puheenjohtajana toimia ja viedä Suomen suurinta
maanpuolustusjärjestöä eteenpäin. Kiitos teille kaikille.
Haluan myös kiittää kaikkia yhteistoimintatahoja, joita ilman toimintamme ei olisi ollut
mahdollista. Näistä haluan nostaa esiin neljä. Kiitos Suomen Reserviupseeriliitolle, jota
ilman Reservin Aliupseerien Liittoa ei aikanaan olisi ehkä edes syntynyt. Kiitos myös
Maanpuolustuksen Tuki ry:lle, joka on tukenut meitä taloudellisesti merkittävällä tavalla
perustamisestamme lähtien. Ja kiitos myös URLUS-säätiölle, joka on tarjonnut liitolle
mahdollisuuden toimitiloihin aivan Helsingin keskustassa.
Ja erityiskiitos Puolustusvoimille, joka on aina tukenut reserviläistoimintaa ja -koulutusta
niin paikallisella, maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Lähivuosina tukea
tarvitaan ja on meille jo luvattukin aiempaa enemmän, sillä olemme saaneet
hoitaaksemme eurooppalaisia reservinaliupseerijärjestöjä edustavan CISOR-järjestön
puheenjohtajuuden vuosille 2016-2018. Tässä vaativassa projektissa on mukana myös
Maanpuolustuskoulutusyhdistys.
Toivon ja uskonkin, että Puolustusvoimilta vuosikymmenten saatossa saamamme tuki ei
ole ollut yksipuolista vaan, että myös me reserviläiset olemme antaneet paljon
Puolustusvoimille ja suomalaiselle puolustusjärjestelmälle. Itse näen, että olemme
omaehtoisella toiminnallamme ja koulutuksellamme lisänneet puolustuksemme toimivuutta
ja uskottavuutta. Yleisen asevelvollisuuden ja laajan reserviläistoiminnan sekä koulutuksen ansiosta maanpuolustus on Suomessa edelleen vahvasti koko kansaa
yhdistävä asia. Tämä jos mikä lisää puolustuksemme tehoa ja uskottavuutta.
Jatkossa vapaaehtoisuuden rooli tulee vain kasvamaan. Viittaan tällä esim.
Puolustusvoimien uusiin paikallisjoukkoihin, joiden kouluttamisessa yhteisellä
koulutusorganisaatiollamme MPK:lla on iso rooli ja, jotka kootaan ainakin osin
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vapaaehtoisista reserviläisistä. Eikä unohtaa sovi myöskään kaavailtua
puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa, jonka suuntaviivoja seuraavalla vaalikaudella tullaan
määrittämään. Tässäkin reserviläisillä tulee varmasti olemaan merkittävä rooli.
Reserviläisten keskeinen rooli puolustuksessamme tahtoo joskus painua taustalle
julkisessa keskustelussa. Ei muisteta, että Puolustusvoimien sodan ajan joukoista yli 95
prosenttia koostuu reserviläisistä. Olen usein itse kuvannut rooliamme niin, että me
reserviläiset olemme niin Suomen puolustuksen peruskallio kuin sen viimeinen lukkokin.
Pidetään tästä jatkossakin kiinni.
Näillä sanoilla päätän Reserviläisliiton kuusikymmenvuotisjuhlan sekä koko
juhlaviikonlopun ja toivotan teille turvallista kotimatkaa. Ja muistakaa äänestää!
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