
 

 
 

 
Julkaisuvapaa  
11.9.2016 kello 14.00 

 
Reserviläisliiton puheenjohtajan Mikko Savolan puhe Orimattilan Reserviläiset ry:n 

60-vuotisjuhlassa, 11.9.2016 (MUUTOSVARAUKSIN) 
 
Kunnioitetut juhlivan yhdistyksen perustajajäsenet ja arvoisa herra puheenjohtaja, 

hyvät miehet ja naiset 

 

Olemme tänään kokoontuneet juhlimaan yhdistyksenne 60-vuotisjuhlaa. Orimattilan 

Reserviläiset kuuluu jäsenenä Reserviläisliittoon, joka näki päivänvalon keväällä 1955 

Reservin Aliupseerien Liittona. Liiton perustivat paikalliset reservinaliupseeriyhdistykset, 

joita maassa toimi tuolloin runsaat kuusikymmentä. 

 

Liiton perustamisen innoittamana uusia reservinaliupseeriyhdistyksiä alkoi syntyä 

pikkuhiljaa eri puolelle Suomea. Näistä yksi oli tänne Orimattilaan tammikuussa 1956 

perustettu reservinaliupseeriyhdistys, jonka tasavuosijuhlaa vietämme tänään.  

 

Tällä hetkellä Reserviläisliitolla on 342 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu noin 37.000 

suomalaista miestä ja naista. Järjestö toimii nykyisin nimellä Reserviläisliitto ja sen 

jäsenyys on avoin kaikille täysi-ikäisille Suomen kansalaisille.  Vastaava muutos on 

tapahtunut myös täällä Orimattilassa, jossa yhdistys toimii nykyisin nimellä Orimattilan 

Reserviläiset. 

 

Tämä parikymmentä vuotta sitten tehty nimen ja jäsenpohjan lavennus on nostanut 

jäsenmääräämme noin kolmanneksen. Samalla Reserviläisliitosta on lähinnä miehistön ja 

naisten laajamittaisen mukaantulon johdosta tullut Suomen selkeästi suurin 

maanpuolustusjärjestö.  

 

Tämä muutos näkyy vahvasti myös täällä Orimattilassa. Yhdistyksenne jäsenmäärä on 

noussut 1990-luvun lopun jälkeen runsaan viidenneksen ja melkein joka kolmas jäsen on 

tänä päivänä miehistöön kuuluva reserviläinen. Naisia jäsenistänne on lähes kymmenen 

prosenttia.   

 



Tämä on hieno kehityssuunta. Reserviläisliiton tehtävänä on ylläpitää reserviläisten 

kenttäkelpoisuutta, osaamista ja maanpuolustustahtoa. On selvää, että tämän tehtävän 

kykenemme hoitamaan sitä paremmin mitä enemmän jäseniä meillä on.  

 

On hyvä aina muistaa se viitekehys, jossa me toimimme. Se, että Suomen puolustus on 

vahvasti reservin varassa. Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen vahvuus on 230.000 

henkilöä, joista yli 95 prosenttia on reserviläisiä. Näin suuren joukon sotilaallisen 

osaamisen ja kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen ei ole mahdollista vain Puolustusvoimien 

toimenpitein vaan se vaatii reserviläisiltä omaehtoista toimintaa ja koulutusta.  Tässä 

toiminnassa Reserviläisliitolla on Suomen suurimpana ja aktiivisimpana 

maanpuolustusjärjestönä erittäin merkittävä rooli. 

 

Edellä kuvaamani asiantilan johdosta Suomella on vahva, yleiseen asevelvollisuuteen ja 

suureen reserviin pohjautuva puolustus. Vaikka sodan ajan joukkojen vahvuutta on viime 

vuosina meilläkin pienennetty, on Suomella kuitenkin edelleen kyky tarvittaessa puolustaa 

koko valtakunnan aluetta.  

 

Toisin on läntisessä naapurissamme Ruotsissa ja monessa muussa Euroopan maassa, 

jotka luopuivat yleisestä asevelvollisuudesta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Ukrainan 

vuonna 2014 käynnistynyt kriisi yllätti nämä valtiot ns. housut kintuissa. Nyt ne miettivät 

kuumeisesti keinoja rakentaa uudestaan sellaista puolustuskykyä, jota tarvitaan 

perinteisissä sodissa. Yleisen asevelvollisuuden palauttaminen on tässä yhteydessä 

noussut keskusteluun eri puolilla Eurooppaa. 

 

Viime viikolla Ruotsin puolustusvoimien henkilöstöhuollon selvitys päätti esittää yleisen 

asevelvollisuuden palauttamista ja keskustelua asiasta käydään nyt Ruotsin poliittisissa 

päättävissä elimissä. 

 

Ukrainan kriisin ja Itämeren alueen jännittyneemmän tilanteen lisäksi taustalla ovat 

Ruotsin vaikeudet saada houkuteltua nuoria palkalliseen asepalvelukseen, johon se siirtyi 

runsaat viisi vuotta sitten.  

 

Kerran puretun puolustuskyvyn rakentaminen uudelleen on kuitenkin pitkä tie. Tulee 

kulumaan useita vuosia ennen kuin Ruotsilla on taas merkittävää sodan ajan 



suorituskykyä erityisesti maavoimien osalta. Tilanne on siten hieman samansuuntainen 

kuin uudelleen itsenäistyneessä Virossa, joka joutui 1990-luvulla rakentamaan 

puolustuksensa pitkälti tyhjästä. 

 

Suomella oli tässä rakennustyössä aikanaan merkittävä rooli. On yleisesti tiedossa, että 

Puolustusvoimat koulutti Virolle kantahenkilökuntaa. Nuoria virolaismiehiä oli 

koulutettavana niin Kadettikoulussa kuin Maasotakoulussakin.  

 

Vähemmän tunnettua on se, että joukoittain suomalaisia reserviläisiä kävi 1990-luvun 

alkuvuosina Virossa kouluttamassa sikäläistä kantahenkilökuntaa ja varusmiehiä.  

Meidänkin liittomme tuki sekä rahoitti matalalla profiililla tätä toimintaa. Monia jäseniämme 

toimi useita vuosia erilaisissa koulutus- ja konsultointitehtävissä eteläisessä 

naapurimaassamme. Tämä työ näkyy siellä edelleen vahvasti.  

 

Perjantaina julkistetussa Ruotsin Nato-selvityksessä käsitellään Suomen ja Ruotsin 

Itämeren alueen turvallisuutta, yhteistyötä ja uhkakuvia sekä niihin varaustumista sekä 

erilaisia skenaarioita. Johtopäätös yhteistyön tarpeellisuudesta oli mielestäni selvä. 

 

Tämän jatkuvasti syvenevän, sotilaallisen yhteistyön hengessä me voisimme nyt tarjota 

samanlaista konsultointi- ja koulutusapua Ruotsille kuin aikanaan Virolle. Uskon, että 

Reserviläisliitosta löytyisi runsaasti tietotaitoa, josta olisi ruotsalaisille tässä tilanteessa 

hyötyä. Uskon lisäksi, että meiltä löytyisi paljonkin vapaaehtoisia reserviläisiä erilaisiin 

koulutus- ja konsultointitehtäviin läntisessä naapurimaassamme.  Olemme mielellämme 

mukana paikkaamassa sitä sotilaallista tyhjiötä, joka syntyi Ruotsin maavoimiin, kun se 

aikanaan teki lyhytnäköisiä päätöksiä puolustuksensa kehittämisen osalta.  

 

Hyvät kuulijat,  

 

Reserviläisliitto julkaisi puolentoista vuoden takaisiin eduskuntavaaleihin liittyen kautta 

aikojen ensimmäisen vaaliohjelmansa ja kampanjoi sen tiimoilta ahkerasti. Moni 

ohjelmaamme kirjatuista asioista on sittemmin toteutunut tai on nyt valmistelussa taikka 

kirjattu tavoitteeksi hallitusohjelmaan.  

 

 



Ehkä tärkein Sipilän hallituksen ohjelmaan kirjattu asia liittyy puolustuksemme 

rahoitukseen. Tähän hallitustyöskentelyä linjaavan asiakirjaan on selkeästi kirjattu 

puolustusmäärärahojen määrittäminen tasolle, joka mahdollistaa koko maan 

puolustamisen myös jatkossa. Lisäksi ohjelmaan on kirjattu reserviläisten omaehtoisen 

koulutuksen ja toiminnan edellytysten turvaaminen. 

 

Tietyillä valtion talousarvioesitystä valmistelevilla tahoilla on kuitenkin selvästi suuria 

vaikeuksia pitäytyä näissä linjauksissa. Valtionvarainministeriön talousarvioesityksessä 

vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukimäärärahoja on leikattu viidennes. Tätä on 

vaikea ymmärtää. Niin selkeäsanaisesti Eduskunta ja sen Puolustusvaliokunta lausui viime 

vuonna asiasta, kun Eduskunta omassa käsittelyssään palautti vapaaehtoisen 

maanpuolustuksen määrärahat edellisvuoden tasolle. 

 

Nyt olemme kuitenkin taas saman asiantilan äärellä. Vaikka luotan siihen, että Eduskunta 

tekee rahoituksen osalta samansuuntaisia päätöksiä kuin viime vuonna, ei tämänkaltainen 

toimintatapa ole hyväksyttävää, sillä se vaikeuttaa suunnattomasti tulevaisuuden 

suunnittelua, koska lopulliset määrärahat ovat tiedossa vasta joulukuussa. 

 

Hallitusohjelmaan on selkeästi kirjattu puolustuksen riittävä rahoitus. Reserviläisliitto 

edellyttää, että tästä pidetään kiinni niin puolustusvoimien määrärahojen kuin 

vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ja -työnkin rahoituksen osalta. Maanpuolustus 

on itsenäisyytemme peruskallio, jota ei pidä tällaisella budjettinäpertelyllä rapauttaa.  

 

Arvoisa juhlayleisö, 

 

Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää ja onnitella Orimattilan Reserviläisiä siitä 

merkittävästi työstä, jota olette jo kuuden vuosikymmenen ajan tehneet vapaaehtoisen 

maanpuolustustyön ja -koulutuksen saralla. Tällä työllä on äärettömän tärkeä merkitys 

puolustuksemme kannalta, kuten olen edellä kuvannut. Me reserviläiset olemme Suomen 

puolustuksen kivijalka ja vahvin voimavara. 

 

Itsenäinen isänmaa ja maanpuolustus on jatkossakin yhteinen asiamme. Toivotan teille 

voimia jatkaa arvokasta työtänne itsenäisen isänmaamme hyväksi myös tulevaisuudessa. 

Kiitos! 


