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Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän juhlapuhe Porin valtakunnallisessa 
maanpuolustusjuhlassa 15.11.2015, Porin Lyseo 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat liittojen puheenjohtajat, hyvät kutsuvieraat ja juh-
laväki, reserviläisveljet ja -sisaret 
 
On suuri kunnia saada pitää juhlapuhe Reserviläisliiton juhlavuoden päättävässä maanpuo-

lustusjuhlassa. Olemme Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on takanaan kuusi 

vuosikymmentä kestänyt, kunniakas historia. Näimme juuri äsken multimediaesityksen, jos-

sa tätä historiaa ja sen huippuhetkiä käytiin läpi kuvin ja sanoin. Taustamusiikkina soi ko-

measti Finlandia, jota parempaa musiikkivalintaa olisi vaikea kuvitella.  

 

Ollaan ylpeitä tästä liitosta ja upeasta juhlavuodestamme, joka on ollut liiton historian suurin 

ja näyttävin tapahtuma. Kiitos kaikille asianosaisille.  

 

Vielä muutama sana historiasta. Virallisesti liitto perustettiin Helsingissä 17.4.1955, mutta 

toiminnan juuret ovat huomattavasti kauempana. Jo 1930-luvulla syntyivät maahamme en-

simmäiset reservinaliupseeriyhdistykset ja Suomen Reservin Aliupseerien Liittokin näki päi-

vänvalon muutamaa vuotta ennen talvisotaa. Niin liiton kuin yhdistystenkin toiminta hiipui 

sotien myötä. 

 

Lapin sodan päättymisen jälkeen maassamme elettiin yhteiskunnallisen epävarmuuden ja 

kuohunnan aikaa. Levottomuutta synnytti myös Neuvostoliiton johtama valvontakomissio, 

joka vahti herkeämättä rauhansopimuksen ehtojen pilkuntarkkaa noudattamista. Ja tarvitta-

essa keksi lisää erilaisia sääntöjä ja tulkintoja, joilla se rajoitti toimintavapauttamme ja puut-

tui monin eri tavoin yhteiskuntamme toimintaan. Lakkoja ja mielenosoituksia järjestettiin 

paljon. Huhuja vallankaappauksesta oli jatkuvasti ilmassa. 
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Tilanne muuttui vasta vuoden 1948 Eduskuntavaalien ja valvontakomission maasta poistu-

misen myötä. Pikkuhiljaa myös vapaaehtoinen maanpuolustustyö alkoi käynnistyä uudes-

taan. Ensin Helsingissä ja sitten muualla maassa. Myös uusia reservinaliupseeriyhdistyksiä 

alkoi syntyä eri puolille Suomea.  

 

1950-luvun puolivälissä yhdistyksiä oli jo useita kymmeniä ja tuli aika perustaa niitä yhdis-

tävä liitto. Reservin Aliupseerien Liitto sai alkunsa Helsingin ravintola Motissa huhtikuussa 

1955. Seuraavaksi oli vuorossa maakunnallisten piirien verkosto, joka syntyi 1950-luvun 

loppuvuosina.  

 

Paikalliset reservinaliupseeriyhdistykset syntyivät aikanaan osaltaan täyttämään sitä auk-

koa, jonka Suojeluskuntien lakkauttaminen jätti syksyllä 1944 suomalaiseen puolustusjär-

jestelmään. Reservinaliupseerin koulutuksen saaneet reserviläiset saattoivat omissa yhdis-

tyksissään ylläpitää johtamistaitojaan sekä fyysistä kuntoaan ja ampumataitojaan. Lisäksi 

yhdistysten puitteissa tehtiin paljon maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähdännyttä työtä, 

joka alusta asti kohdistui myös jäsenistön ulkopuolelle. 

 

Tämänkaltaiselle työlle oli sodan runtelemassa maassa suuri tarve. Työ ei suinkaan ollut 

helppoa, sillä sodanjälkeiset vuosikymmenet eivät suosineet maanpuolustusta. Onkin syytä 

nostaa hattua niille miehille ja naisille, jotka jaksoivat pitää itsenäisyyden ja maanpuolus-

tuksen lippua korkealla noina vaikeina vuosikymmeninä, jolloin pilkkaava radikalismi ja 

maanpuolustusvastaisuus eli kulta-aikaansa. Kiitos tänään heille kaikille. 

 

Reserviläisliitossa tehdään edelleen pitkälti edellä kuvattuja asioita. Yhdistyksissä ja piireis-

sä ammutaan, harrastetaan liikuntaa ja urheilua, järjestetään erilaista koulutusta sekä tä-

män kaltaisia maanpuolustusjuhlia ja -tapahtumia. Myös muuta, maanpuolustukseen ja tur-

vallisuuteen tavalla taikka toisella liittyvää toimintaa on paljon.  

 

Suuren yleisön maanpuolustusasenteisiin vaikuttaminen on edelleen keskeisellä sijalla. On 

paljon messutoimintaa, toiminnan esittelyä, suomalaisten keskuudessa vaikuttamista sekä 

erilaista paperista ja sähköistä julkaisutoimintaa. Olemme tämänkin viikonlopun aikana le-

vittäneet sanomaamme tiedotusvälineiden, internetin ja sosiaalisen median avulla kaikille 

suomalaisille. 
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Haluan erikseen mainita veteraanityön, joka on alusta saakka kuulunut toimintamuotoihim-

me. Alkuvuosikymmenten yhteistoiminta on sotiemme veteraanien ikääntyessä muuttunut 

laajaksi tukitoiminnaksi, jota teemme eri puolilla Suomea. Järjestämme veteraanien puoles-

ta vuosittain satoja kunniavartioita ja seppeleenlaskuja sekä kannamme veteraanien lippuja 

erilaisissa tilaisuuksissa. Vuosittain olemme mukana myös veteraanikeräyksessä. Myös 

yksittäisiä sotiemme veteraaneja ja heidän puolisoitaan sekä leskiään tuetaan paljon.  

 

Täysin uutta toiminnassamme on oikeastaan vain vuonna 1992 käynnistynyt sotilaskoulu-

tus, jota toteutetaan nykyisin nimellä vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus. Tai jos totta 

puhutaan, ei sekään oikeastaan uutta ole. Sotilaskoulutusta on reserviläistoiminnassa ollut 

aina mutta Neuvostoliiton aikana sitä ei voinut sillä nimellä kutsua eikä siitä oikein voinut 

muutenkaan julkisesti puhua.  

 

Omalla kansanedustajakaudellani reserviläistoiminnan laillisuudesta keskusteltiin säännölli-

sesti Arkadianmäellä. Vääränlainen kivenheitto maastojotoksella saattoi saada aikaan 

Eduskuntakyselyn ja jos oikein huonosti kävi, myös kummastelua ja kritiikkiä itärajan takaa. 

Pariisin rauhansopimuksen pilkuntarkkaa noudattamista kun vahdittiin Kremlin käytävillä 

myös valvontakomission Suomesta poistumisen jälkeen. 

 

1990-luvulle tultaessa kaikki kuitenkin muuttui. Muutoksen tuulet pyyhkäisivät läpi koko en-

tisen itäblokin ja lopulta kaatoivat ikuiseksi väitetyn Neuvostoliiton. Lopulta Sosialististen 

neuvostotasavaltojen liitto purettiin tasavaltojen yhteisellä päätöksellä joulukuun lopulla 

1991. Ja kaikkien hämmästykseksi tämä tapahtui pääosin rauhanomaisesti. 

 

Neuvostoliiton hajoamisprosessi heijastui vahvasti myös meille Suomeen. Saksojen yhdis-

tyminen sai valtioneuvoston linjaamaan jo lokakuussa 1990, etteivät Pariisin rauhansopi-

muksen kaikki määräykset enää sido meitä. Suomen ja Neuvostoliiton välinen YYA-

sopimus sovittiin molemminpuolisilla nooteilla purkautuneeksi vuonna 1992. Euroopan 

Unionin jäseneksi meidät hyväksyttiin kolme vuotta myöhemmin. Yhteisvaluutta euroon lii-

tyimme vuonna 2002. Nämä päätökset muuttivat perustavanlaatuisella tavalla maamme 

turvallisuuspoliittista asemaa.  

 

Johdin liittoa 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Seurasimme päivittäin elänyttä kehitystä tii-

viisti ja mietimme, miten siihen pitäisi kulloinkin reagoida. Olimme myös tiiviissä yhteydessä 
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Puolustusvoimien ja Puolustusministeriön suuntaan. 

 

Koska tilannekuvamme oli näin hyvä, pystyimme monia muita tahoja paremmin vaikutta-

maan vapaaehtoisen maanpuolustustyön toimintaedellytysten ja -mahdollisuuksien kehit-

tymiseen. Elimme noina kuukausina ja vuosina eräänlaisessa mahdollisuuksien ikkunassa, 

jota yritimme mahdollisimman paljon käyttää hyväksemme. 

 

Pitkälti liiton edunvalvonnan tuloksena suurimmat maanpuolustusjärjestöt pääsivät Puolus-

tusministeriön taloudellisen tuen piiriin, jota ne edelleen saavat. Olimme myös se taho, jon-

ka esityksestä vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen johtanut selvitystyö käynnistyi. 

Sen verran itsekehua sallittakoon, että tein itse tämän esityksen 25.11.1990. Ja jo runsaan 

kahden vuoden päästä Suomessa järjestettiinkin sitten ensimmäiset koulutustapahtumat.  

 

Aluksi vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta järjestettiin Reserviläisliiton ja Suomen Re-

serviupseeriliiton lippujen alla. Muutaman vuoden päästä syntyi vastuutahoksi järjestöjen 

yhteinen Maanpuolustuskoulutus ry. Nykyään  koulutustoimintaa järjestetään julkisoikeudel-

lisen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puitteissa, jonka jäsenenä myös Reserviläisliitto 

toimii. 

 

On kuitenkin hyvä muistaa, että julkisoikeudellisesta asemasta huolimatta vapaaehtoinen 

maanpuolustuskoulutus nojaa edelleen vahvasti reserviläisjärjestöihin. Kuten kollegani Aa-

po eilen muistutti, viime keväänä tehdyn kouluttajatutkimuksen mukaan lähes puolet eli 41 

prosenttia MPK:n kouluttajista tulee Reserviläisliiton riveistä ja veljesjärjestömme Reser-

viupseeriliitto tuottaa kouluttajista 23 prosenttia. Yhteinen osuutemme vapaaehtoiskoulutta-

jista on siis lähes kaksi kolmasosaa. 

 

Reserviläistoiminnalla ja vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella on nykyään suuri 

merkitys maamme yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin perustavassa puolus-

tusjärjestelmässämme. Pelkillä kertausharjoituksilla emme mitenkään kykene ylläpitämään 

sodan ajan joukkoihin sijoitettujen reserviläisten sotilaallista osaamista, kenttäkelpoisuutta 

ja maanpuolustustahtoa. Siihen tarvitaan meidän maanpuolustusjärjestöjen työtä. 
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Arvoisa juhlayleisö, 

 

Reserviläistoiminta ja osin myös vapaaehtoinen maanpuolustustyö mielletään perinteisesti 

armeijan käyneiden miesten toiminnaksi. Osin tämä mielikuva on edelleen vallalla, mistä 

kertovat mm. liittomme teettämät järjestökuvatutkimukset, joilla on selvitetty suomalaisten 

näkemyksiä ja mielikuvia Reserviläisliitosta.  

 

Kuten alun historiavideolta näemme, tämä mielikuva on väärä. Naisilla on ollut tärkeä rooli 

liittomme toiminnassa aivan alkuvuosista lähtien. Naiset toimivat aiemmin paikallisten re-

servinaliupseeriyhdistysten naisosastoissa mutta nykyään yhä useammin yhdistystemme 

varsinaisina jäseninä, joilla on samat toimintaoikeudet ja -velvollisuudet kuin miehillä.  

 

Jo yli puolet liittomme 344 jäsenyhdistyksestä hyväksyy varsinaisiksi jäsenikseen henkilöitä, 

jotka eivät ole suorittaneet varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta. 

Niistä muistakin monet hyväksyvät armeijaa käymättömiä henkilöitä kannattaviksi jäsenik-

seen. Tilanne elää liitossamme vuosittain ja viime vuosien trendinä on ollut se, että avoi-

mella jäsenyyslinjalla toimivien yhdistystemme määrä kasvaa jatkuvasti. 

 

Eilen saimme kuulla hyvän esitelmän siitä, miten tähän tilanteeseen on liitossamme päädyt-

ty. Kuulimme, miten Reservin Aliupseerien Liitto muuttui Reserviläisliitoksi. Tämä muutos 

heijastui vahvasti myös naisten asemaan liitossamme.  

 

On erityisen hienoa, että tässä Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlavuoden päättävässä Porin 

liittokokoustapahtumassamme on mukana myös Maanpuolustusnaisten liitto. Järjestö, joka 

syntyi aikanaan Reservin Aliupseerien Naisten Liiton ja Suomen Reservin Upseerien Nais-

ten Liiton yhdistyessä. Te vaalitte osaltanne liittomme perinteisen naisjärjestön, Reservin 

Aliupseerien Naisten Liiton perinteitä. Syvä ja nöyrä kiitos teille tästä. 

 

Naisten mahdollisimman laaja osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja -

koulutukseen on Reserviläisliitolle hyvin tärkeää. Onhan sääntömääräisenä tehtävänämme 

reserviläisten kenttäkelpoisuudesta huolehtimisen ohella suomalaisten maanpuolustustah-

don ylläpitäminen. Ja tässä työssä naisten rooli on erityisen tärkeä.  
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Olen itse sitä mieltä, että aatteellista työtämme pitäisi suunnata enemmän naisiin, sillä eri-

näisten tutkimusten mukaan naisten maanpuolustustietoisuus on miespuolista väestöä al-

haisempi. Tämä ilmeni hyvin mm. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan viimevuo-

tisesta kansalaistutkimuksesta, että jossa naispuolisista vastaajista vain 70 prosenttia il-

moitti, että Suomea tulisi puolustaa sotilaallisesti, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Mies-

puolisista vastaajista 82 prosenttia antoi tähän kysymykseen myönteisen vastauksen.  

 

Joka neljäs suomalainen nainen on siis sitä mieltä, että sotilaallinen maanpuolustus ei kan-

nata. Tämä olettamus on väärä ja kertoo lähinnä puutteellisesta tietämyksestä liittyen Puo-

lustusvoimiin ja puolustusjärjestelmäämme. Joka neljäs suomalainen nainen ei tiedä, että 

puolustuskykymme on nykyään parempi kuin koskaan historiamme aikana ja, että sodan 

ajan vahvuutemmekin Euroopan kärkipäässä.  

 

Naiset ovatkin se ryhmä, johon meidän tulisi suunnata enemmän tiedotustamme ja muuta 

maanpuolustustahdon hyväksi tekemäämme työtä. On hyvä muistaa, kuinka merkittävä 

rooli naisilla oli viime sotien aikana. Laskelmien mukaan Lottajärjestö ja naisten muu toimin-

ta kotirintamalla vapautti kolme divisioonaa miehiä rintamalle puolustamaan yhteistä isän-

maatamme ase kädessä. 

 

Nykyään vastaavassa tilanteessa naisten rooli olisi vielä paljon tärkeämpi. Elämmehän yh-

teiskunnassa, joka on paljon aiempaa enemmän riippuvainen yhteiskunnan yleisen infra-

struktuurin, tietoliikenteen ja internetin toimivuudesta. Nämä kaikki on kyettävä pitämään 

toiminnassa myös kriisitilanteessa kun yli 200.000 nuorta miestä ja naista on astunut palve-

lukseen valmiuden kohottamisen myötä ja ovat siten poissa siviilitehtävistään. 

 

Kannustankin nyt yhteistä syyskokousviikonloppua viettäviä Reserviläisliittoa ja Maanpuo-

lustusnaisten liittoa selvittämään mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä tämän osalta. On puo-

lustuskykymme kannalta tärkeää, että edellä kuvattuja tietoja ja taitoja kyetään lisäämään 

naispuolisen väestön keskuudessa. 
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Hyvät kuulijat, 

 

Kiitän Reserviläisliittoa ja Maanpuolustusnaisten liittoa siitä tärkeästä ja pitkäaikaisesta 

työstä, jota molemmat järjestöt ovat jo kauan tehneet maamme turvallisuuden, koskemat-

tomuuden ja itsenäisyyden hyväksi. Yhteistä työtämme kuvastavat hyvin Jalkaväenkenraali 

Adolf Ehrnroothin unohtumattomat sanat: 

 

"Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa 

ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa.” 

 

Lisäisin tähän vielä, että Suomea puolustavat tarvittaessa sekä miehet että naiset. Pidetään 

tästä jatkossakin kiinni. Kiitos. 

 

 

 

 

 

 

 


