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Reserviläisliiton tervehdys Pohjois-Savon Reserviläispiiri ry:n 60-vuotisjuhlassa 10.2.2017, 
Kuopion kaupungintalo 
 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, herra puolustusministeri, juhlivan piirin arvoisa 

herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja miehet 

 

Olemme tänään kokoontuneet tänne Kuopion kaupungintalolla juhlimaan Pohjois-Savon 

Reserviläispiirin kuusi vuosikymmentä vuotta kestänyttä taivalta. Vuonna 1957 perustettu 

piiri yhdistää maakunnassa toimivia Reserviläisliiton jäsenyhdistyksiä, joita eri puolilla 

Pohjois-Savoa toimii peräti 21 kappaletta. Henkilöjäseniä näissä yhdistyksissä oli nyt 

vuodenvaihteessa yli 1.800.  

 

Aluksi kerron hieman piirin perustamisen historiallisesta viitekehyksestä. Suomi siirtyi 

lopullisesti sotien jälkeiseen aikaan vuosien 1947-1948 tapahtumien myötä ja 

sisäpoliittinen ilmapiirimme rauhoittui. Tämän myötä myös vapaaehtoinen 

maanpuolustustyö tuli taas mahdolliseksi. Ennen sotia toimineita 

reservinaliupseeriyhdistyksiä alkoi pikkuhiljaa heräillä henkiin ja niiden vanavedessä 

perustettiin uusia yhdistyksiä eri puolelle maata.  

 

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

keskusjärjestö. Reservin Aliupseerien Liitto näki päivänvalon huhtikuussa 1955. Liiton 

perustaminen kiihdytti paikallisten yhdistysten perustamista ja seuraavan kymmenen 

vuoden aikana syntyi yli sata uutta reservinaliupseeriyhdistystä. Samalla sai alkunsa 

maakunnallisten piirien verkosto, johon kuului myös Etelä-Savon piiri. Näiden tehtävänä oli 

ohjata ja koordinoida toiminta-alueensa reservinaliupseeriyhdistysten toimintaa.   
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Nykyisin Reservin Aliupseerien Liitto tunnetaan paremmin nimellä Reserviläisliitto ja sen 

jäsenyys on avoin kaikille täysi-ikäisille Suomen kansalaisille. Tämä linjantarkistus on 

nostanut jäsenmääräämme noin kolmanneksen. Samalla Reserviläisliitosta on miehistön 

ja naisten mukaantulon johdosta Suomen selkeästi suurin maanpuolustusjärjestö. Kasvu 

jatkuu yhä ja viime vuoden lopulla olimme jo 37.000 jäsenen rajapyykin tuntumassa. 

 

Jäsenkehitys on vuosien varrella vaihdellut paljon eri puolilla maata. Täällä Pohjois-

Savossa kokonaisjäsenmäärä on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana noussut 

lähes 35 prosenttia. Aivan viime vuosina jäsenkasvu on maakunnassa kiihtynyt ja 

yksinomaan viime vuonna mukaan toimintaan tuli lähes 160 uutta jäsentä.  

 

Tämä kehitys kertoo hyvin toimivasta ja hienosti hoidetusta piiristä. Kiitos siitä kuuluu 

piirihallitukselle sekä piirin puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle sekä tietysti piirin 

jäsenyhdistyksille. Olette kaikki tehneet hienoa työtä, josta haluan liiton puolesta kiittää.   

 

Hyvät kuulijat, 

 

Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa, jonka puolustusjärjestelmä on rakennettu 

yleisen asevelvollisuuden ja suuren reservin varaan. Sodan ajan joukkojemme vahvuus on 

230.000 henkilöä, joista yli 95 prosenttia koostuu reserviläisistä. Tämän joukon sotilaallisia 

taitoja ylläpidetään vuosittaisilla kertausharjoituksilla mutta myös laajalla, omaehtoisella 

koulutuksella ja toiminnalla, josta vastaa mm. Reserviläisliitto. 

 

Suomalainen puolustusratkaisu on Euroopassa harvinainen. Valtaosa läntisen Euroopan 

maista lakkautti asevelvollisuuden tai rajasi sitä merkittävästi Neuvostoliiton hajoamisen 

jälkeen. Näissä maissa nykyisenä puolustusratkaisuna on useimmiten pieni 

ammattiarmeija ja NATO-jäsenyys. Ja mikäli reserviä on, on se kooltaan hyvin pieni.  

 

Suomi sen sijaan ylläpitää itsenäistä ja koko maan alueen kattavaa puolustusjärjestelmää. 

Vaikka sodan ajan joukkojemme koko onkin ajan saatossa pienentynyt, kykenemme 
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edelleen perustamaan eurooppalaisittain suurehkot sodan ajan joukot. Lisäksi 

sijoittamatonta reserviä on yli 600.000, josta voidaan niin päätettäessä muodostaa lisää 

sodan ajan yksiköitä tai täydentää nykyisiä. 

 

Myös suomalaisten maanpuolustustahto on eurooppalaisittaan korkealla tasolla. Tämä 

näkyy hyvin mm. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan vuosittaisissa 

mielipidemittauksissa, joissa hieman vuodesta riippuen lähes 4/5 vastaajista ilmoittaa 

kannattavansa Suomen aseellista puolustautumista myös epävarmoissa tilanteissa. Tämä 

on tärkeä osatekijä puolustuksemme uskottavuuden kannalta.  

 

Muita puolustuksemme uskottavuuden kannalta tärkeitä tekijöitä ovat laajamittainen 

varusmiespalvelus, sodan ajan joukkojemme riittävä varustus sekä osaava reservi, josta 

nämä joukot muodostetaan. Varusmiespalveluksessa kertynyttä osaamista ylläpidetään ja 

täydennetään kertausharjoituksilla, joita on taas viime ja tänä vuonna järjestetty runsaasti. 

Lisäksi kirjeitse on kerrottu reserviläisille mahdollisesta sodan ajan sijoituksesta. 

 

Reserviläiskirjeet ja mittava kertausharjoituskoulutus ovat yllättäen saaneet sadat 

reserviläiset hakeutumaan ns. täydennyspalvelukseen. Tämä hoituu täyttämällä 

täydennyspalvelushakemus ja toimittamalla se Puolustusvoimille tai 

siviilipalveluskeskukselle. Automaattisesti hyväksyttävän hakemuksen voi kätevästi jättää 

vasta kertausharjoituskutsun saamisen jälkeen ja vieläpä itse harjoituksenkin aikana.  

 

Vaikka kyse on toistaiseksi suhteellisen pienestä ilmiöstä, heikentää se puolustuksemme 

uskottavuutta. Vai mitä luulette ulkomailla ajateltavan siitä, että kertausharjoituksista 

kieltäytyneet kertovat television uutislähetyksissä, että ”tämä maanpuolustus ei nyt vaan 

ole minun juttuni enkä halua olla enää siinä mukana”. Eikä kieltäytyjää haastatteleva 

toimittaja kysyy yhtään kriittistä kysymystä.  

 

Tästä syntyy käsitys, jonka mukaan reservissä olo olisi ikään kuin mukava harrastus, jossa 

voi vapaasti olla tai olla olematta mukana. Ja kuitenkin kaikkia kansalaisia koskeva 

velvollisuus puolustaa maata on kirjattu perustuslakiin. Lisäksi asevelvollisuuslaissa 

säädetään, että jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden 
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alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. 

Miehistöön kuuluvien osalta asevelvollisuus päättyy, kun henkilö täyttää 50 vuotta. 

 

Mikäli vakaumukseen perustuvat syyt estävät asepalveluksen, antaa laki mahdollisuuden 

siviilipalvelukseen. Tähän palvelukseen kuuluu opetusta, jonka kesto on neljä viikkoa. 

Tämän jälkeen henkilö suorittaa 319 päivän mittaisen työpalveluksen. Eli normaalin 

siviilipalveluksen suorittaminen vie henkilöltä lähes vuoden. 

 

Edellä kuvatussa lainsäädännössä on täydennyspalveluksen kokoinen porsaanreikä. 

Varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jälkeen reserviin siirtynyt 

henkilö voi koska tahansa siirtyä siviilipalvelusvelvolliseksi hakemalla täydennyspalveluun, 

joka lain mukaan kestää enintään 40 päivää. Tällä hetkellä täydennyspalveluksen kesto on 

kuitenkin vain viisi päivää.  

 

Tämä asiantila sopii erityisen huonosti yhteen sen kanssa, että reserviin kuuluvien 

kertausharjoitusvelvoitteet kaksinkertaistettiin asevelvollisuuslain muutoksella viime 

kesänä. Taustalla olivat Ukrainan tapahtumat ja sotilaallisen jännityksen kiristyminen 

Suomen lähialueilla. Reserviläisen kertausharjoitusvelvoite on nyt miehistöllä 80 

vuorokautta ja upseereilla sekä aliupseereilla peräti 200 päivää.  

 

Ongelmaan tulee paneutua Eduskunnassa pian alkavan puolustusselonteon käsittelyn 

yhteydessä. On päätettävä keinoista, joilla täydennyspalveluksen kautta syntynyt ongelma 

saadaan korjattua. Mitä pikemmin tämän porsaanreiän tukimme, sen parempi se on 

puolustuksemme uskottavuuden ja toimivuuden kannalta.  

 

Reserviläisliiton valiokunta kokoontui nyt tiistaina ja teki tätä koskevia linjauksia. Tulemme 

todennäköisesti esittämään Eduskunnalle ainakin, että reservistä siviilipalvelukseen 

siirtyvien täydennyspalvelusvelvollisuus tuplattaisiin samalla tavalla kuin 

kertausharjoitusvelvoitteet kaksinkertaistettiin asevelvollisuuslain muutoksella. Edelleen 

todennäköisesti esitämme, että täydennyspalvelusvelvollisuus pitäisi myös oikeasti 

suorittaa lain mahdollistamassa laajuudessa. 
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Harkinnan arvoista on lisäksi se, että täydennyspalvelusvelvollisuuden määrä määräytyisi 

asevelvollisuuslain logiikan mukaisesti eli sen pohjalta, mihin henkilöstöryhmään 

täydennyspalvelukseen siirtyvä reserviläinen kuuluu. Miehistön osalta tämä tarkoittaisi 80 

vuorokauden mittaista täydennyspalvelusta mutta aliupseerien ja upseerien osalta peräti 

200 päivää. Tämähän on näille henkilöstöryhmille asevelvollisuuslaissa määritetty 

kertausharjoitusten maksimimäärä. Mikäli henkilö on kertausharjoituksiin jo osallistunut, 

voidaan suoritetut kertausharjoituspäivät toki huomioida samalla tavalla kuin tehdään 

varusmiespalveluksesta siviilipalvelukseen siirtyvien osalta. 

 

Arvoisa juhlayleisö, 

 

Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää kutsusta tähän tapahtumaan ja samalla onnitella 

vielä kerran tasavuosijuhlaansa viettävää Pohjois-Savon piiriämme. 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 Pohjois-Savon Reserviläispiiri ry:lle liiton standaarin. Pyydän piirin 

puheenjohtajaa vastaanottamaan huomionosoituksen.  

 
 
 
 


