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Reserviläisliitto valitsee marraskuussa uuden puheenjohtajan  

 

Reserviläisliiton seuraava puheenjohtaja päätetään liiton sääntömääräisessä syyskokouksessa, 

joka järjestetään marraskuussa Lappeenrannassa osana Jalustintuntumalla-

liittokokoustapahtumaa.  

 

Reserviläisliitolle valitaan 19. marraskuuta Lappeenrannassa järjestettävässä syyskokouksessa 

uusi puheenjohtaja. Reserviläisliiton nykyinen puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola on 

ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Savola on toiminut 

järjestön puheenjohtajana kaksi kautta vuodesta 2013 lähtien. 

 

”Kiinnostusta puheenjohtajan tehtävää kohtaan on ollut kiitettävästi. Tehtävässä pääsee 

verkostoitumaan maanpuolustuksen parissa toimiviin ihmisiin sekä kehittämään maanpuolustus- ja 

reserviasioita”, sanoo Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola. 

 

Reserviläisliiton jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti ja on nyt jo yli 37 000 jäsentä. Paikallisesti 

tehty toiminnan uudistaminen on lisännyt liiton suosiota. Uusi puheenjohtaja pääsee jatkamaan 

Savolan kaudella aloitettuja muutoksia. 

 

”Sääntöuudistuksilla on vähennetty hallinnon määrää ja helpotettu paikallista toiminnan kehitystä 

puheenjohtajakauteni aikana. Uuden puheenjohtajan lisäksi liitolle tulee loppuvuodesta vielä uusi 

graafinen ilme”, jatkaa Savola. 

 

Reserviläisliiton jäsenyhdistykset ehdottivat puheenjohtajavaaliin syyskuun loppuun mennessä 

kaikkiaan neljä kandidaattia. Puheenjohtajuudesta kisaavat kansanedustaja Mika Kari, 

kansanedustaja Kari Kulmala, Porin yliopistokeskuksen johtaja Jari Multisilta sekä 

kehityspäällikkö Ilpo Pohjala.  
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Reserviläisliiton puheenjohtajaksi kaudelle 2016–2018 ovat ehdolla seuraavat kandidaatit: 

 

Reservin ylivääpeli Mika Kari (SDP) on lahtelainen kansanedustaja. Hän 

toimii parhaillaan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana sekä 

hallintovaliokunnan ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan 

jäsenenä. Lahden Reserviläiset ry:n ehdokas haluaa kehittää Reserviläisliiton 

edunvalvontaa ja on toiminut eduskunnassa aktiivisesti muun muassa sen 

puolesta, että Suomelle saataisiin lupa poiketa EU:n ampuma-asedirektiivistä 

reserviläiskiväärien ja niissä käytettävien lippaiden osalta. 

 

Reservin ylikersantti Kari Kulmala (PS) on rääkkyläläinen kansanedustaja, 

hallintovaliokunnan jäsen sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen. 

Rääkkylän Reserviläiset ry:n ehdokkaana puheenjohtajaksi hakevan Kulmalan 

tavoitteena on lisätä Reserviläisliiton ja Maapuolustuskoulutusyhdistyksen 

(MPK) koulutus- ja tukiyksikköjen yhteistyötä, sekä tehostaa 

kouluttajakoulutusta, jotta MPK:lla olisi riittävä määrä kouluttajia eri kursseilla. 

 

Reservin ylivääpeli Jari Multisilta työskentelee Porin yliopistokeskuksen 

johtajana ja professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa. Porin 

Reservinaliupseerit ry:n ehdokas korostaa Reserviläisliiton jäsenyhdistysten 

merkitystä ja haluaa varmistaa niiden elinvoimaisuuden ja uudistumiskyvyn 

myös tulevaisuudessa. Multisilta pitää tärkeänä myös erityisesti nuorten 

maanpuolustustahdon ylläpitoa. 

 

Reservin sotilasmestari Ilpo Pohjala on ollut mukana Reserviläisliiton 

toiminnassa jo yli 30 vuotta. Vuosina 2001–2004 hän toimi liiton 

varapuheenjohtajana. Pohjola on vaikuttanut myös kansainvälisen 

reservinaliupseerijärjestö CISOR:in johtotehtävissä vuodesta 2003 lähtien, ja 

kaudella 2016–2018 hän toimii järjestön puheenjohtajana. Joensuun 

Reserviläiset ry:n ehdokas pitää tärkeänä Reserviläisliiton jäsenten 

toimintaedellytysten parantamista sekä aktivoimista ja osallistamista yhteiseen tekemiseen.  

 

Lisätietoa syyskokouksesta, puheenjohtajavaalista ja ehdokkaista: 

http://www.reservilaisliitto.fi/syyskokous_2016  
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Lisätietoja: 

Olli Nyberg, Reserviläisliiton toiminnanjohtaja 

 (09) 4056 2041 tai 0400 640 755 

olli.nyberg@reservilaisliitto.fi 

 

Reserviläisliitto 

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö on vuonna 1955 perustettu Reserviläisliitto ry, jonka 

organisaatioon kuuluu 18 maakunnallista piiriä ja yli 344 paikallista jäsenyhdistystä. Henkilöjäseniä 

liiton paikallisyhdistyksissä on noin 37 000. 

 

Reserviläisliiton tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kansalaisten maanpuolustustahtoa sekä 

reserviläisten ns. kenttäkelpoisuutta. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat ammunta, maastotoiminta, 

liikunta ja urheilu, erilainen koulutus sekä maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä työ. Myös 

veteraanityö ja -tuki on laajaa. 

 

Reserviläisliitto on mukana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminnassa, joka mm. 

järjestää reserviläisille tarkoitettua sotilaallista koulutusta sekä erilaista 

onnettomuustilannekoulutusta. Yli 40 prosenttia MPK:n vapaaehtoiskouluttajista on 

Reserviläisliiton jäseniä. 


