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Julkaisuvapaa  
5.3.2016 kello 11.00 

 

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan juhlapuhe 
Alajärven Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 5.3.2016, Punaisentuvan 
viinitila. MUUTOSVARAUKSIN. 
 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja kotirintamalla palvelleet, juhlivan 

yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet 

 

Olemme tänään kokoontuneet yhdistyksenne 60-vuotisjuhlaan. Kiitän 

kutsusta päästä tervehtimään aktiivista naapuripitäjän reserviläisyhdistystä 

merkittävänä merkkipaalupäivänä.  

 

Yhdistyksenne on perustettu vuonna 1956 perustettu ja kuulutte jäsenenä 

Suomen suurimaan maanpuolustusjärjestöön, vuonna 1955 perustettuun 

Reserviläisliittoon. Ensimmäiset liittoa perustamassa olleet 

reservinaliupseeriyhdistykset olivat syntyneet jo 1930-luvun alkuvuosina 

mutta valtaosa vasta ns. vaaran vuosien jälkeen.  

 

Taustalla olivat Pariisin rauha 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. Toimintavapautemme astui aimo 

harppauksen eteenpäin. 
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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 ei 

maassamme oltu voitu avoimesti harjoittaa 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 yhdistyksiä syntyi 

yhä nopeammassa tahdissa. Maaliskuussa 1956 perustettu Alajärven 

yhdistys oli yksi näistä.  

 

Seuraavan kymmenen vuoden aikana Alajärven Reservinaliupseerit sai 

seurakseen yli sata uutta reservinaliupseeriyhdistystä. Samalla syntyi 

maakunnallisten piirien verkosto, johon kuului myös Etelä-Pohjanmaan piiri. 

 

1960-luvun loppuvuosina yhdistysten perustamistahti edelleen kiihtyi. Näin 

jälkikäteen tarkasteltuna tämä on hieman yllättävää, sillä 1960-luvun 

loppuvuosina Suomessa 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.  

 

Vasta 1970-luvulle tultaessa perustamistahti hiljeni selvästi. Tällä hetkellä 

liitolla on 342 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu noin 37.000 suomalaista miestä 

ja naista. Heistä noin 90 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai 

naisten vapaaehtoisen asepalveluksen.  
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Nykyisin Reservin Aliupseerien Liitto tunnetaan paremmin nimellä 

Reserviläisliitto ja sen jäsenyys on avoin kaikille täysi-ikäisille Suomen 

kansalaisille. Jokainen liittoon kuuluva jäsenyhdistys on itse saanut linjata, 

edellyttääkö se jäseniltään armeijan käymistä vai ei.  

 

Tämä muutosprosessi käytiin aikanaan läpi myös täällä Alajärvellä. 

Yhdistyksenne tunnetaan nykyisin nimellä Alajärven Reserviläiset ja sen 

jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen Suomen kansalainen. Olette itse 

harkinneet, että se on teille paras vaihtoehto. Tämä on hyvä ja kannatettava 

linja. Maanpuolustus on jokaisen suomalaisen yhteinen asia. 

 

Vahva jäsenkasvu on muuttanut jäsenistömme rakennetta, mikä näkyy 

erityisesti miehistön suurena määränä. Miehistö muodostaakin jo lähes 

kolmanneksen ja sen osuus jäsenistöstämme kasvaa vuosittain. Aliupseerien 

suhteellinen määrä on samassa tahdissa laskenut ja on tällä hetkellä vajaat 

60 prosenttia. 

 

Sama kehityssuunta näkyy vahvasti täällä Alajärvellä. Viimeisen 

vuosikymmenen aikana jäsenmääränne on noussut kolmisenkymmentä 

prosenttia. Miehistöarvoja kantavat reserviläiset muodostavat jäsenistänne 

nyt neljänneksen, mikä on hieman vähemmän kuin liitossa keskimäärin. 

Aliupseerien suhteellinen osuus on samalla tasolla kuin liitossa. 

 

 

Nämä molemmat ovat kunnioitettavia saavutuksia, joiden johdosta haluan 

teitä onnitella ja kiittää. Olette täällä Alajärvellä ymmärtäneet oikein sen, miksi 

olemme järjestöinä olemassa ja sen, mitä se meiltä edellyttää.  
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Reserviläisliiton ja sen jäsenyhdistysten sääntömääräisenä tehtävänä on 

edistää reserviläisten kenttäkelpoisuutta ja suomalaisten 

maanpuolustustahtoa. On selvää, että kykenemme toteuttamaan näitä 

tarkoitusperiä sen paremmin ja tehokkaammin, mitä suurempi määrä 

reserviläisiä ja muita suomalaisia on toiminnassamme mukana. Pidetään 

tämä aina mielessä. 

 

Hyvät ystävät, 

 

Reserviläisliitto juhli viime vuonna perustamisensa 60-vuotista taivalta. 

Juhlavuodestamme muodostui lopulta ennennäkemättömän hieno 

tapahtumakokonaisuus, jonka kruununa oli huhtikuussa järjestetty 

juhlaristeilymme. M/S Baltic Queenilla järjestetty yksityisristeily oli 1.400 

osallistujallaan liiton historian suurin tapahtuma. Kiitän kaikkia laivalla 

mukana olleita. 

 

 

Vuosi 2015 ei toki ollut pelkkää juhlintaa vaan teimme myös paljon arkista 

reserviläistyötä, tiedotusta ja edunvalvontaa. Tämä työ jatkuu kuluvana 

vuonna ja toivomme varsinkin medianäkyvyytemme lisääntyvän nyt kun 

viestintämme on ulkoistettu. On hyvä mieltää, että vain median kautta 

tavoitamme kaikki suomalaiset. Siis myös ne, jotka eivät kuulu 

maanpuolustusjärjestöihin tai ole muuten toimintamme vaikutuspiirissä. 
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Paljon hyvää ja tuloksellista työtä tällä saralla onkin jo tehty. Tämä näkyi 

hyvin helmikuun alussa tehdyssä tunnettuusmittauksessa, jonka mukaan 

Reserviläisliiton tuntee nyt vähintään nimeltä 57 prosenttia suomalaisista. 

Kun viimeksi teimme vastaavan puhelingallupin vuonna 2008, tunsi liiton vain 

41 prosenttia vastaajista. Tunnettuutemme on siis kasvanut seitsemässä 

vuodessa huimat 16 prosenttiyksikköä. 

 

Teettämässämme tutkimuksessa näkyi myös se, missä meillä on erityisen 

paljon parannettavan varaa; naisten ja nuorten keskuudessa.  

 

Tämä ongelma on tiedostettu liitossa ja olemme hahmotelleet uusia keinoja 

naisten ja nuorten tavoittamiseksi. Parhaillaan meillä on käynnissä 

Puolustamisen arvoinen maa –kampanja, joka on sosiaalisessa mediassa 

tavoittanut jo lähemmäs puoli miljoonaa suomalaista. Facebookissa pyörivillä 

kampanjamainoksillamme on tykkääjiä yhteensä noin 17.000 ja niitä on jaettu 

pari tuhatta kertaa. Erilaista keskustelua mainokset ovat synnyttäneet paljon.  

 

Sosiaalisen median kautta tapahtuva viestintä on myös Alajärven yhdistyksen 

vahvuus. On ollut ilo seurata toimintaanne ja keskustelua sen kautta. 

Jatkakaa aktiivisena ja käyttäkää koko sosiaalista mediaa entistä enemmän 

hyödyksi. Sillä tavoitetaan monia niitä, jotka eivät seuraa perinteisempiä 

viestintävälineitä. 

 

Puolustamisen arvoinen maa –kampanjamme tähänastinen menestys kertoo 

siitä, että myös naiset ja nuoret ovat vastaanottavaisia sanomallemme 

kunhan löydämme oikean ja tehokkaan kanavan sen välittämiselle. Nyt kun 
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tämä kanava on löytynyt, on työtämme suomalaisten maanpuolustustahdon 

ylläpitämiseksi alettava tehdä näiden kanavien kautta säännöllisemmin ja 

suunnitelmallisemmin. Niin liiton, piirien kuin yhdistystenkin tulisi jatkossa olla 

läsnä sosiaalisen median eri alustoilla huomattavasti nykyistä enemmän.   

 

Arvoisa juhlayleisö, 

 

Puolustusministeriössä on parhaillaan käynnissä hanke asevelvollisuuslain 

muuttamiseksi niin, että reserviläiset voitaisiin tarvittaessa kutsua nykyistä 

nopeammin ja useammin kertausharjoituksiin. Saimme tästä 

lausuntopyynnön muutama viikko sitten ja lakiesitys on tarkoitus hyväksyä 

eduskunnassa lähikuukausina. 

 

Esitykset asevelvollisuuslain muuttamiseksi ovat oikeanlainen vastaus siihen 

haasteeseen, jonka sodankäynnin viimeaikainen kehitys on asettanut 

puolustusjärjestelmällemme. Toteutuessaan uudistukset lisäävät sekä 

puolustusjärjestelmämme toimivuutta että sen uskottavuutta nykypäivän 

toimintaympäristössä, jota leimaavat hybridisodankäynti, sotilaallisen voiman 

näyttö ja osin sillä uhkaaminen, nopea tilanteenkehitys sekä sodan ja rauhan 

välisen rajan hämärtyminen.  
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Me kaikki seurasimme runsas vuosi sitten ihmeissämme tapahtumia Krimin 

niemimaalla. Alueelle ilmestyi tunnuksettomia joukkoja, jotka ottivat nopeasti 

kaikki väestökeskukset ja muut strategisen kohteet haltuunsa, lähes 

laukaustakaan vaihtamatta. Ukrainalaiset joukot motitettiin varuskuntiinsa. Ja 

jo vajaan kolmen viikon päästä Venäjän duumassa kopahti nuija pöytään sen 

merkiksi, että Krimin niemimaa liitettiin Venäjään.  

 

Tämän tyyppiset tapahtumat edellyttävät nyt esitetyn suuntaisia toimenpiteitä. 

Uudistusta on kuitenkin tarkasteltava myös yksittäisen reserviläisen 

näkökulmasta. Välittömästi koolle kutsuttavat kertausharjoitukset voivat 

nimittäin synnyttää kohtuuttomia tilanteita yksittäisten reserviläisten kohdalla 

varsinkin, mikäli he eivät ole ennakkoon tietoisia asiasta.  

 

Tämä tulee tuoda selkeästi esiin jo asepalveluksen aikana. Reserviläisliiton 

mielestä tulisi pohtia palveluksenaikaista hakeutumista näihin yksilöihin. 

Menettely voisi olla samansuuntainen, jota käytetään Kansainvälisen 

valmiusjoukon muodostamisessa Porin Prikaatissa. 

 

Hyvät ystävät, 

 

Esitetyt uudistukset edellyttävät muutoksia Puolustusvoimien 

sijoitusmenettelyihin. Ne sodan ajan yksiköt, jotka on näissä tilanteissa 

kaavailtu kutsuttavaksi nopeasti harjoituksiin, on muodostettava sellaisista 

reserviläisistä, joille välitön palvelukseen astuminen ei tuota ylivoimaisia 

ongelmia ja, jotka ovat varmuudella kykeneviä hoitamaan sodan ajan 

tehtävänsä. Puolustusvoimilla tulee olla heistä riittävät ja ajantasaiset tiedot. 
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Reserviläiskirjettä testattiin hyvällä menestyksellä jo kerran. Tietojen 

päivittäminen molemmin puolin on tärkeää ja sitä tulee myös jatkaa 

säännöllisin väliajoin. 

 

Tärkeää on myös, että ensiksi muodostettavat sodan ajan yksilöt ovat 

operaatiokelpoisia mahdollisimman lyhyen harjoittelujakson jälkeen. Nämä 

yksiköt tulisikin koota reserviläisistä, jotka ovat pitäneet itse yllä omaa 

sotilaallista osaamistaan ja kenttäkelpoisuuttaan esim. vapaaehtoistoiminnan 

ja -koulutuksen avulla. Mallina voidaan käyttää esim. Maakuntajoukkojen ja 

Paikallisjoukkojen sijoittamismenetelmiä ja sitoumusmenettelyitä.  

 

Esitetyt muutokset vaativat myös reserviläisten juridisen aseman 

kehittämistä. Tarvittaessa vallitsevaa lainsäätöä muuttamalla on 

varmistettava, ettei työantaja voi estää harjoitukseen lähtöä ja, ettei se 

aiheuta esim. reserviläisten syrjintää työhönottotilanteissa eikä vaikeuta 

kohtuuttomasti vaikkapa opintoja. Edelleen muutos edellyttää VAP-

menettelyn tärkeyden korostamista työantajille sekä mahdollisesti muutoksia 

työehtosopimuksiin sekä niitä linjaavaan lainsäädäntöön. 

 

Reserviläisliiton jäsenistä yli 90 prosenttia on suorittanut 

varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Heistä 

merkittävä osa on sijoitettu Puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin. 

Reserviläisliitto on muiden tehtäviensä ohella myös tämän joukon 

edunvalvoja. Tämä lähtökohta näkyy vahvasti nyt antamassamme 

lausunnossa koskien asevelvollisuuslain muutoksia. 
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Arvoisat reserviläisveljet ja sisaret 

 

Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää kutsusta tähän tapahtumaan ja 

samalla onnitella tasavuosijuhlaansa viettävää Alajärven 

paikallisyhdistystämme. Olette jo kuuden vuosikymmenen ajan tehneet 

merkittävää työtä puolustuksemme hyväksi vapaaehtoisen 

maanpuolustustyön saralla. Toiminnallanne on ollut aina merkitystä ja se on 

edelleen tärkeää.  

 

Monien teidän kanssa saimme olla yhdessä maakuntajoukoissa. Kun meitä 

muualta maakunnasta tuli harjoituksiin muutama henkilöauto. Teiltä tultiin 

aina vähintään muutamalla pikkubussilla. Aktiivisuus, toiminta, 

vapaaehtoisuus ja isänmaallisuus on täällä ollut aina korkeassa arvossa. 

Kiitos siitä. 

 

Toivotan teille paljon onnea sekä voimia jatkaa arvokasta työtänne itsenäisen 

isänmaamme hyväksi myös tulevaisuudessa. 

 

Muistoksi näistä sanoista ja tästä tilaisuudesta luovutan Alajärven 

Reserviläiset ry:lle liiton standaarin. Pyydän yhdistyksen puheenjohtajaa 

vastaanottamaan huomionosoituksen. Kiitos! 


