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Muutosvarauksin.

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan tervehdys
Seinäjoen Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 26.4.2015, Seinäjoen
kaupungintalo
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra
puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet
Olemme kokoontuneet tänään tänne kaupungintalolle yhdistyksenne 60vuotisjuhlaan. Seinäjoen Reservinaliupseerit ry -nimellä vuonna 1955
perustettu yhdistyksenne toimii tänään Seinäjoen Reserviläiset -nimen alla.
Yhdistyksenne kuuluu jäsenenä Suomen suurimpaan
maanpuolustusjärjestöön, Reserviläisliittoon, joka sekin juhlii tänä vuonna 60vuotista taivaltaan. / Moni teistä olikin juhlistamassa liittoa
toissaviikonloppuna sen kautta aikojen suurimmassa tapahtumassa Baltic
Queen aluksella Suomenlahdella./ Kiitos kaikille mukana olijoille!/
Ensimmäiset neljä vuosikymmentä toimimme aliupseerijäsenyyspohjalta.
Tähän tuli muutos vuonna 1995, jolloin Reservin Aliupseerien Liitosta tuli
Reserviläisliitto ja jäsenyys avattiin kaikille täysi-ikäisille suomalaisille.
Jokainen liittoon kuuluva yhdistys sai tuolloin ja saa edelleen itse linjata,
edellyttääkö se jäseniltään armeijan käymistä vai ei.
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Nämä linjapäätökset olivat viisaita, sillä jäsenmääräämme on noussut noin
kolmanneksen ja Reserviläisliitosta tullut Suomen selkeästi suurin
maanpuolustusjärjestö. Myös toiminnan määrät ovat lisääntyneet ja tehneet
liitostamme maamme toimivimman maanpuolustusjärjestön. Tämä näkyy
mm. siinä, että jäsenemme muodostavat lähes puolet
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kouluttajista ja vaikkapa siinä, että
liitomme puitteissa erilaisia ammuntatilaisuuksia järjestetään vuositasolla
kymmenisen tuhatta.
Reservin Aliupseerien Liiton muutos Reserviläisliitoksi on näkynyt vahvasti
myös täällä Seinäjoella. Miehistö muodostaa jo viidenneksen jäsenistöstänne
ja mukana toiminnassa on myös armeijaa käymättömiä henkilöitä. Uusien
jäsenryhmien myötä aliupseerijäsenten suhteellinen osuus on laskenut alle
80 prosenttiin.
Jäsenistömme 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 näistä periaatteista ja tästä kehityssuunnasta jatkossakin kiinni niin
koko liitossa kuin täällä Seinäjoellakin. Kaksi vuosikymmentä sitten tehty
linjaus palvelee edelleen meitä parhaiten järjestönä ja on myös paras
puolustusjärjestelmämme kannalta. Reserviläistoiminnalle on vahva tilaus ja
tarve jatkossakin, sillä yli 95 prosenttia Puolustusvoimien sodan ajan
joukoista muodostuu vasta valmiutta kohotettaessa palvelukseen
kutsuttavista reserviläisistä. Pidetään tämä aina mielessä.
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Hyvät ystävät,
Suomessa järjestettiin tasan viikko sitten eduskuntavaalit, joissa maallemme
valittiin uudet päättäjät. Haluan nöyrimmin kiittää luottamuksesta
eteläpohjalaisia ja kaikkia luottamuksensa minulle antaneita.
Ensimmäistä kertaa historiansa aikana Reserviläisliitto osallistui aktiivisesti
vaalikampanjointiin Vahvaa puolustusta ylläpidettävä -vaaliohjelmallaan.
Liiton ohjelman hyväksyneitä ja Reserviläisliiton sertifioimia ehdokkaita kertyi
lopulta lähes 170.
Olemme tyytyväisiä kampanjamme tuloksiin. Maanpuolustus oli
poikkeuksellisen hyvin esillä vaalikampanjoinnissa ja -keskusteluissa. Lisäksi
Vahvaa puolustusta ylläpidettävä -kampanjamme näkyi ja puhutti vahvasti
muun muassa sosiaalisessa mediassa, jossa sitä erikseen markkinoimme.
Liiton sertifioimista ehdokkaista 37 tuli valituksi Eduskuntaan. Toivon, että
voimme muodostaa jatkossa vahvan ja yli puoluerajojen ulottuvan
maanpuolustusblokin Arkadianmäellä. Reserviläisliitto pyrkii heidän kauttaan
ajamaan tärkeitä tavoitteitamme eteenpäin ja seuraamaan luonnollisesti
myös sitä, että ohjelmamme tavoitteisiin vastataan.
Vahvaa puolustusta ylläpidettävä -ohjelmamme kolme keskeistä tavoitetta
ovat koko Suomen alueen puolustamisen periaatteen säilyttäminen, yleiseen
asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuvan puolustusjärjestelmän
ylläpitäminen sekä riittävän rahoituksen turvaaminen Puolustusvoimille.
Näistä tavoitteista viimeksi mainittu vaatii pikaisia ja akuutteja toimenpiteitä
tulevina viikkoina kun maan hallitusta muodostetaan ja sen ohjelmasta
sovitaan.
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Näin siksi, että puolustusmäärärahojen nykyinen taso ei enää kovin kauaa
mahdollista itsenäisen, koko maan kattavan ja uskottavan
puolustusjärjestelmän ylläpitoa. Tähän tarvitaan esitetty 150 miljoonan euron
lisärahoitus vuosittaisten indeksikorotusten kera. Olemme kampanjoineet
tämän asian puolesta jo parin vuoden ajan ja vaadimme, että tarvittava
lisärahoitus kirjataan sitovasti tulevan hallituksen ohjelmaan.
Tasokorotus on saatava esitetyn suuruisena jo ensi vuoden valtion
talousarvioon. Haluamme, että tukemme vaaleissa saaneet ja valituksi tulleet
kansanedustajat ajavat korotusta eteenpäin omissa puolueissaan. Kysymys
on isänmaan edusta, jossa asia on yhteinen, jäsenkirjan väristä riippumatta.
Toivomme myös lisäpanostusta reserviläisten omaehtoisen koulutuksen ja
toiminnan tukemiseen. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rahoitus on
saatava riittävälle tasolle niin, että rahoitus vaadi joka vuosi
erityistoimenpiteitä ja -päätöksiä. Myös reserviläisjärjestöjen rahoitus tulee
saada tällä vaalikaudella tasolle, joka mahdollistaa tehokkaan ja riittävän
laajan sekä tehokkaasti järjestetyn toiminnan organisaatiomme kaikilla
tasoilla.
Vaadimme myös, että reserviläisten omaehtoisen ammuntaharrastuksen
ylläpitämiseen kiinnitetään tällä vaalikaudella erityistä huomiota. Uutta
ampumaratalakia käytäntöön sovellettaessa on kiinnitettävä huomiota
varsinkin siihen, että Suomessa on jatkossakin riittävä määrä pienehköjä,
paikallisia ampumaratoja. Vain riittävän tiheä rataverkosto tarjoaa
reserviläisille samanlaiset harjoittelumahdollisuudet eri puolilla maata.
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Vaaliohjelmaamme on kirjattu myös aselainsäädäntöön liittyvän byrokratian
keventäminen sekä reserviläistoiminnan parempi huomioiminen
lainsäädännössä. Tässä ensisijaisena kohderyhmänä ovat ne reserviläiset,
joilla on jo aselupa. Heidän osaltaan lupamenettelyn tulee olla merkittävästi
ensimmäistä lupaansa hakevia kevyempi sekä halvempi. Aselainsäädäntöön
liittyvät hallintomenettelyt tulee saada vihdoin samalle viivalle koko maan
alueella.
Mielestämme tällä vaalikaudella koko aselainsäädäntö tulee laittaa uuteen
tarkasteluun, jonka tavoitteena tulee olla 2009 uudistetun lainsäädännön
ylilyöntien korjaaminen. Tässä yhteydessä vapaaehtoinen maanpuolustustyö
ja reserviläistoiminta on lisättävä lainsäädäntöön aseluvan yhdeksi
myöntämisperusteeksi.
Hyvä ampumataito on yksi reserviläisen kenttäkelpoisuuden tärkeimmistä
osa-alueista. On pidettävä mielessä, että Puolustusvoimien sodan ajan
joukkojen ampumataitojen ylläpitäminen ei ole mahdollista vain
Puolustusvoimien toimenpitein vaan edellyttää reserviläisiltä omaehtoista ja
säännöllistä ampumaharjoittelua. Tämä on käytännössä mahdollista vain jos
meillä on koko maan kattavaa ampumarataverkosto ja, jos reserviläisillä on
mahdollisuus oman aseen hankintaan kevyellä hallintomenettelyllä ja
mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Reserviläisliitto haluaa, että tämä
asia hoidetaan tällä vaalikaudella kuntoon.
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Hyvät ystävät,
Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää kutsusta tähän tapahtumaan ja
samalla onnitella tasavuosijuhlaansa viettävää Seinäjoen
paikallisyhdistystämme. Muistoksi näistä sanoista ja tästä tilaisuudesta
luovutan Seinäjoen Reserviläiset ry:lle liittomme pöytämitalin numero 233.
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!
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