
 
 

 
 
Julkaisuvapaa  
30.4.2016 kello 18.00 

 

Reserviläisliiton kunniajäsenen, kansanedustaja Markku Pakkasen juhlapuhe 
Porvoon Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 30.4.2016, Café Cabriole 
 
 

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 pitämään juhlapuhetta Porvoon Reserviläisten 

juhlatilaisuuteen näin sopivasti vappuaattona, jolloin olisikin ollut vaikeaa 

keksiä mitään muuta tekemistä. 

 

Yhdistyksenne on perustettu vuonna 1956 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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Ennen sotia toimineita yhdistyksiä alkoi pikku hiljaa heräillä henkiin ja niiden 

vanavedessä perustettiin uusia reservinaliupseeriyhdistyksiä eri puolelle 

maata. Liiton perustamisen jälkeen yhdistyksiä alkoi syntyä yhä 

nopeammassa tahdissa. Porvoon yhdistys oli yksi näistä.  

 

Seuraavan kymmenen vuoden aikana Porvoon Reservinaliupseerit sai 

seurakseen yli sata uutta yhdistystä. Samalla syntyi maakunnallisten piirien 

verkosto, johon kuului myös vuonna 1959 perustettu Uudenmaan piiri. 

 

1960-luvulla yhdistysten perustamistahti edelleen kiihtyi rauhoittuen vasta 

1970-luvulle tultaessa. 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.  

 

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 Porvoossa. 

Yhdistyksenne tunnetaan nykyisin nimellä Porvoon Reserviläiset ja 

sääntöjenne mukaan jäseneksi voidaan hyväksyä varusmiespalveluksen tai 

naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanut Suomen kansalainen. 

Olette itse harkinneet, että tämä on teille paras vaihtoehto. Liitto kunnioittaa 

ratkaisuanne. 

 

Kaksi vuosikymmentä sitten tapahtunut jäsenyyden avaaminen on nostanut 

liiton kokonaisjäsenmäärää noin kolmanneksen. Samalla se on muuttanut 
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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 vielä hieman vahvemmin täällä Porvoossa. Tällä 

vuosituhannella eli viimeisen viidentoista vuoden aikana jäsenmääränne on 

noussut peräti 51 prosenttia, joka on huima saavutus. Miehistöarvoja 

kantavat reserviläiset muodostavat jäsenistänne nyt tasan kolmanneksen, 

mikä on hieman enemmän kuin liitossa keskimäärin.  

 

Nämä molemmat ovat kunnioitettavia saavutuksia, joiden johdosta haluan 

Reserviläisliiton ja omasta puolestani teitä onnitella ja kiittää.  

 

Hyvät ystävät, 

 

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä esitys asevelvollisuuslain 

muuttamiseksi mm. niin, että reserviläisiä voitaisiin tarvittaessa kutsua 

nykyistä nopeammin ja useammin kertausharjoituksiin. Reserviläisliitto antoi 

hankkeesta muutamia viikkoja sitten lausunnon ministeriölle ja viime viikolla 

toiminnanjohtajamme oli tästä Eduskunnan Puolustusvaliokunnan 

kuultavana, jossa tilaisuudessa olin myös itse valiokunnan jäsenenä läsnä. 

 

Asevelvollisuuslakiin nyt esitettävät muutokset ovat oikeanlainen vastaus 

siihen haasteeseen, jonka sodankäynnin viimeaikainen kehitys on asettanut 
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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.  

 

Me kaikki seurasimme keväällä 2014 ihmeissämme tapahtumia Krimin 

niemimaalla. Alueelle ilmestyi tunnuksettomia joukkoja, jotka ottivat nopeasti 

kaikki väestökeskukset ja muut strategisen kohteet haltuunsa lähes 

laukaustakaan ampumatta. Ukrainalaiset joukot motitettiin varuskuntiinsa tai 

ne vaihtoivat puolta. Ja jo vajaan kolmen viikon päästä Venäjän duumassa 

kopahti nuija pöytään sen merkiksi, että Krimin niemimaa liitettiin Venäjään.  

 

Tämän tyyppiset tapahtumat edellyttävät meiltä nyt esitetyn suuntaisia 

lakimuutoksia. Reserviläisliitto on kuitenkin painottanut sitä, että uudistusta 

on tarkasteltava myös reserviläisten näkökulmasta. Välittömästi koolle 

kutsuttavat harjoitukset voivat synnyttää kohtuuttomia tilanteita yksittäisille 

reserviläisille varsinkin, mikäli he eivät ole ennakkoon tietoisia asiasta.  

 

Tämä mahdollisuus onkin tuotava selkeästi esiin palveluksen aikana. On 

lisäksi pohdittava palveluksenaikaista hakeutumista näihin yksilöihin. Ja on 

rakennettava valmiiksi Siilasmaan työryhmän 2010 ehdottama sähköinen 

kanava, jonka kautta reserviläiset voivat välittää tietoja koulutuksestaan, 

työkokemuksestaan ja yleisestä elämäntilanteestaan Puolustusvoimille, jonka 

on otettava nämä tiedot huomioon sijoituksia tehdessään.  
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Myös näiden yksiköiden ns. varalisän tulee olla riittävän suuri, jotta yksiköt 

saadaan varmasti koottua määrävahvuuksiksi. Eikä siitäkään olisi 

suoranaista haittaa, että nämä yksiköt koottaisiin ensisijaisesti reserviläisistä, 

jotka ovat pitäneet itse yllä omaa sotilaallista osaamistaan ja 

kenttäkelpoisuuttaan esim. reserviläistoiminnan ja -koulutuksen avulla. 

Nopeasti koolle kutsuttavia kertausharjoituksiahan on tarkoitus käyttää 

tilanteissa, joissa sodan uhka on jo olemassa. Niinpä harjoitteluun ei oikein 

ole enää aikaa. 

 

Arvoisa juhlayleisö, 

 

Asevelvollisuuslainsäädännön muutosesitykset ja erityisesti niiden nopea 

valmistelu kertovat muuttuneesta maailmantilanteesta. Sotilaallinen 

vastakkainasettelu on palannut Eurooppaan, sotilaallisen aktiviteetin määrä 

lähialueillamme kasvaa ja erilaista sotilaallista sapelinkalistelua on Itämerellä 

paljon kuten olemme mediasta saaneet seurata. Meidän pitää olla hereillä 

tässä tilanteessa ja valmistautua siihen, että tilanne voi kehittyä vielä 

nykyistäkin kireämmäksi. 

 

Maanantaina YLE uutisoi, että reserviläisten hakeutuminen 

täydennyspalvelukseen on lisääntynyt. Viime vuonna lähetettyjen ns. 

reserviläiskirjeiden myötä tuhatkunta reserviläistä ilmoitti haluavansa 

täydennyspalvelukseen eli käytännössä siirtyi siviilipalvelukseen. Alkuvuoden 

aikana tämä joukko on saanut seurakseen 250 uutta reserviläistä.  
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Arvelen, että monella nyt täydennyspalvelukseen hakeutuvalla on motiivina 

mediassakin paljon palstatilaa saanut asevelvollisuuslain uudistus, jonka 

mahdollistamista, nopeasti koolle kutsuttavista kertausharjoituksista ei 

käytännössä voi saada vapautusta. Sitä voi kyllä hakea mutta harjoitukseen 

joutuu silti lähtemään. On hyvä tiedostaa, että kertausharjoituskutsun 

saaneista runsas viidennes hakee siihen tällä hetkellä lykkäystä. 

 

Myös siviilipalvelus ja siihen liittyvä täydennyspalvelus tulisi muuttuneen 

tilanteen johdosta ottaa uuteen tarkasteluun. Vaikka näihin hakeutumista ei 

sinänsä rajoitettaisi, olisi loogista ainakin siirtyä käytäntöön, jossa 

täydennyspalvelukseen hakeva reserviläinen ei voisi siirtyä sinne heti, vaan 

esim. yhden vuoden päästä. Tällöin kertausharjoituskutsun postilaatikosta 

tipahtamisen jälkeen hetken mielijohteesta tehdyt päätökset hakeutua 

täydennyspalvelukseen jäisivät varmasti vähemmälle. 

 

Loogista olisi myös kaksinkertaistaa täydennyspalveluksen kesto samalla 

tavalla kun nyt kaksinkertaistettiin reserviläisten kertausharjoitusvuorokausien 

maksimimäärä. Käytännössä tämä tarkoittaisin 40 vuorokauden 

palvelusvelvollisuuden nostoa 80 vuorokauteen eli samalle tasolle, jolle 

miehistöön kuuluvien reserviläisten kertausharjoitusvelvollisuus 

lakimuutoksella nyt asetetaan. 

 

Kriisitilanteissa siviilipalvelusvelvolliset palvelevat esim. 

pelastusviranomaisten tai väestönsuojeluun sekä pelastustoimintaan 

osallistuvien viranomaisten alaisuudessa. Nämä tehtävät pitäisi nykyisessä 

tilanteessa tarkemmin määritellä ja niitä vuosittain harjoitella. Tämän osalta 
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siviilipalveluslaki kaipaisikin muutosta, joka mahdollistaisi siviilipalveluksen 

suorittaneille ja täydennyspalvelukseen hakeutuneille vuosittaiset 

kertausharjoitukset siinä missä reserviläisillekin.  

 

Nythän täydennyspalvelukseen hakeutuvat joutuvat suorittamaan 

käytännössä pelkästään viiden vuorokauden mittaisen palveluksen. Se on 

aika vähän jos sitä vertaa nyt säädettävään kertausharjoitusvelvoitteen 

määrään, joka on miehistöllä 80, aliupseereilla 150 ja upseereilla peräti 200 

vuorokautta.  Voi perustellusti kysyä, miksi suosimme sitä miesryhmää, joka 

ei halua osallistua Suomen puolustamiseen?  

 

Arvoivat Porvoon Reserviläiset ry:n jäsenet ja muu juhlayleisö, 

 

Haluan puheeni lopuksi käsitellä vielä lyhyesti eilen julkaistua NATO-

selvitystä. Mielestäni selvitys tukee Suomen pitkäaikaista ulko- ja 

turvallisuuspoliittista linjaa. 

 

Suomen linja, sotilasliittoon kuulumattomuus ja Nato-jäsenyyden hakemisen 

mahdollisuuden ylläpitäminen eli paljon puhuttu NATO-optio on ollut 

Suomelle hyvä linja. Selvitys tukee myös ajatusta syventävästä yhteistyöstä 

Ruotsin kanssa. 

 

Suomi tunnistaa muuttuneen turvallisuuspoliittisen tilanteen mutta jatkaa silti 

aktiivisen vakautuspolitiikan tiellä ja samalla korostaa hyvää yhteistyötä 

jokaiseen ilmansuuntaan. Käytännönläheinen Nato-yhteistyö on palvellut 

hyvin myös oman kansallisen puolustuskykymme kehittämistä, josta myös 
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reserviläiset ovat päässeet osalliseksi. 

 

Yhteistyö ei kuitenkaan korvaa omaa, itsenäisestä 

puolustusjärjestelmäämme. Suomen tulee jatkossakin huolehtia kaikissa 

olosuhteissa puolustuksensa uskottavuudesta, joka rakentuu 

tulevaisuudessakin yleisen asevelvollisuuden ja hyvin koulutettuun reservin 

varaan. 

 

Reserviläisliiton puolesta haluan lopuksi kiittää kutsusta tähän tapahtumaan 

ja samalla onnitella tasavuosijuhlaansa viettävää Porvoon 

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 Porvoon Reserviläiset ry:lle liiton standaarin. 

Pyydän yhdistyksen puheenjohtajaa vastaanottamaan huomionosoituksen.  

 

Kiitos ja hyvää vappua kaikille! 


