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Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jä-

senet, hyvät naiset ja miehet 

 

Olemme tänään kokoontuneet yhdistyksenne 80-vuotisjuhlaan. Parikkalan Reserviläiset 

on yksi niistä harvoista liiton jäsenyhdistyksistä, jotka perustettiin jo ennen talvisotaa ja, joi-

den toiminta yhä jatkuu. Ensimmäiset reservinaliupseeriyhdistyksethän syntyivät 1930-lu-

vun alkuvuosina ja vuonna 1936 ne perustivat keskusjärjestönkin, joka toimi nimellä Suo-

men Aliupseeriliitto.  

 

Parikkalan yhdistyksen synty ajoittuu seuraavaan kevääseen. Kuten historiikista kuulimme, 

mallina säännöille olivat Viipurin aliupseeriyhdistyksen säännöt. Tuolloin tosin puhuttiin 

kerhoista ja vasta sotien jälkeen alettiin käyttää termiä yhdistys.  

 

Aliupseerikerhojen ja niiden keskusjärjestön toiminta päättyi Talvisodan myötä eivätkä so-

danjälkeiset vaikeat ajat tarjonneet mahdollisuutta toiminnan jatkamiseen. Parikkalan ker-

hon toiminnasta löytyy kuitenkin merkintöjä vielä vuodelta 1941. Säilyneiden asiakirjojen 

mukaan osa kerhon äsenistä oli kaatunut ja osa rintamapalveluksessa. 

 

Vasta Pariisin rauha ja Neuvostoliiton valvontakomission poistuminen maasta, kesän 1948 

eduskuntavaalit sekä samana vuonna solmittu YYA-sopimus, joka vakiinnutti Suomen ja 

silloisen Neuvostoliiton väliset valtio- ja sotilassuhteet, antoivat taas mahdollisuuden har-

joittaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä Suomessa. Ennen sotia toimineita kerhoja alkoi 

heräillä henkiin ja niiden vanavedessä perustettiin uusia reservinaliupseeriyhdistyksiä eri 

puolelle maata.  
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1950-luvun puoliväliä lähestyttäessä paikallisia yhdistyksiä oli toiminnassa jo puolisensa-

taa ja ne päättivät perustaa keskusjärjestön. Reservin Aliupseerien Liitto syntyi huhti-

kuussa 1955 Helsingissä.  

 

Liiton perustamisen jälkeen yhdistyksiä syntyi yhä nopeammassa tahdissa. Vuosina 1955-

1965 perustettiin yli sata uutta reservinaliupseeriyhdistystä. Samalla syntyi maakunnallis-

ten piirien verkosto, johon kuului myös vuonna 1959 perustettu Etelä-Karjalan piiri.  

 

1960-luvun loppuvuosina yhdistysten perustamistahti edelleen kiihtyi. Näin jälkikäteen tar-

kasteltuna tämä on hieman yllättävää, sillä 1960-luvun loppuvuosina Suomessa elettiin ra-

dikalismin ja voimakkaan yhteiskunnallisen kuohunnan aikaa. Vuosina 1965 – 1970 perus-

tetut, 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. Reserviläisliitolla on nyt 326 

jäsenyhdistystä, joihin kuuluu yli 37.000 suomalaista miestä ja naista. Heistä noin 90 pro-

senttia 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 jä-

senyhdistys on itse saanut linjata, edellyttääkö se jäseniltään armeijan käymistä vai ei. 

Selvä enemmistö yhdistyksistä ei suoritettua asepalvelusta enää edellytä vaan katsoo, 

että vahva maanpuolustustahto on riittävä jäsenyyskriteeri. Näin myös täällä Parikkalassa. 

 

Parikymmentä vuotta sitten tehty linjantarkistus on nostanut kokonaisjäsenmääräämme 

noin kolmanneksen. Jäsenkasvun myötä Reserviläisliitosta on tullut Suomen selkeästi 

suurin maanpuolustusjärjestö. Samalla myös jäsenistön koostumus on muuttunut. Mukana 

toiminnassamme on tänään runsaasti miehistöön kuuluvia reserviläisiä sekä naisia ja 

myös miehiä, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta.  

 

Kuluvana vuonna jäsenkasvu on ollut poikkeuksellisen rajua ja liittyneiden määrät ovat 

kasvaneet noin viidenneksen. Viime maanantaina olimme tilanteessa, jossa jäsenyyt-

tämme oli vuoden mittaan hakenut lähes 2.700 henkilöä. Tasaisen vauhdin taulukolla 
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voimme päästä liittyneissä noin 3.300 hengen tasolle. Toteutuessaan tämä on kaikkien ai-

kojen korkein uusien jäsenten määrä.  

 

Kehityssuunnalle on olemassa useitakin eri syitä. Lähialueidemme sotilaallisen aktiviteetin 

kasvu on niistä yksi. Toinen on viime vuosien laaja mediajulkisuus sekä sen tuoma liiton 

tunnettuuden kasvu. Kolmantena taustatekijänä on Reserviläisliiton uusi, graafinen ilme 

sekä siihen liittyvä markkinointi ja jäsenhankinta sosiaalisessa mediassa. Yhdistystason 

jäsenhankintatyötäkään ei toki sovi tässä yhteydessä jättää mainitsematta. 

 

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin kohderyhmänä ovat olleet alle 35-vuoti-

aat miehet, jotka muodostavat valtaosan sodan ajan joukoistamme. Puolustusvoimien so-

dan ajan vahvuus on tuoreessa selonteossa määritelty 280.000 hengen tasolle, jonka 

myötä nelikymppisten ja sitä vanhempien reserviläisten sijoitukset ovat valitettavan har-

vassa. Niinpä nuorten mukana olo vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ja -koulutuk-

sessa on nyt entistäkin tärkeämpää. 

 

Liiton jäsenistöstä alle 40-vuotiaat henkilöt muodostavat tällä hetkellä vajaan kolmannek-

sen. Jäsenistön keski-ikä on vuosien saatossa pikkuhiljaa noussut ja oli vuodenvaihteessa 

jo selvästi yli 50 ikävuoden. Nyt mennään kuitenkin toiseen suuntaan, sillä jäseneksi liitty-

neet ovat selvästi nuorempia kuin ennen. 

 

Viime vuonna jäseneksi liittyneistä alle 35-vuotiaita nuoria oli noin 45 prosenttia. Tänä 

vuonna nuorten osuus liittyneistä on noussut edelleen ja jo nyt lähes 50 prosentin tasolla. 

Tästä joukosta lähes 90 prosenttia on reserviläisiä, joista valtaosalla lienee sijoitus Puolus-

tusvoimien sodan ajan joukoissa. Tämä on hyvä kehityssuunta sekä Reserviläisliiton että 

Puolustusvoimien kannalta tarkasteltuna.  

 

Reserviläisliiton ja sen jäsenyhdistysten sääntömääräisenä tehtävänä on suomalaisten 

maanpuolustustahdon ylläpitämisen lisäksi edistää reserviläisten yleistä kenttäkelpoisuutta 

ja fyysistä kuntoa. On selvää, että kykenemme toteuttamaan jälkimmäisiä tehtäviämme 

sitä paremmin ja tehokkaammin, mitä suurempi määrä nuoria reserviläisiä ja muita suoma-

laisia on toiminnassamme mukana. On hyvä muistaa, että Puolustusvoimien 280.000 hen-

gen sodan ajan vahvuudesta yli 96 prosenttia koostuu reserviläisistä. 
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Hyvät ystävät, 

 

Parikkalan yhdistyksen perustamisen aikoihin suomalaisen vapaaehtoisen maanpuolus-

tustyön terävimmän kärjen muodostivat Suojeluskunta- ja Lottajärjestö. Näiden lakkautta-

misen myötä päävastuu työstä siirtyi reserviläisjärjestöille eli Suomen Reserviupseeriliitolle 

ja Reserviläisliitolle, joiden toimintaan osallistumalla reserviläiset saattoivat ylläpitää omaa 

kenttäkelpoisuuttaan ja sotilaallisia taitojaan eri puolilla Suomea. Työmme tehoa laski se, 

että suoranainen sotilaallinen koulutus oli Pariisin rauhansopimuksen nojalla kiellettyä. 

 

Neuvostoliiton hajoaminen neljännesvuosisata sitten avasi kuitenkin toiminnallemme ja 

koulutuksellemme aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Aloitteestamme vuonna 1992 käyn-

nistynyt vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus on nykyisen maanpuolustustyön niin sa-

nottu terävä keihäänkärki. Koulutuksesta merkittävä osa on reserviläisiin kohdistuvaa, soti-

laallista koulutusta, joka oli siis aiemmin kiellettyä.  

 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen parille tuhannelle kurssille ja koulutustapahtumiin 

osallistui viime vuonna yli 33.000 reserviläistä. Vapaaehtoispohjalta koulutettujen reservi-

läisten määrä oli siten noin kolmanneksen suurempi kuin Puolustusvoimien kertausharjoi-

tuksissa koulutettujen määrä. Tämä on hyvä mieltää, kun tarkastelemme yleiseen asevel-

vollisuuteen ja suureen reserviin perustuvan puolustusjärjestelmämme perusteita ja toimi-

vuutta. Ilman reserviläisten laajaa, omaehtoista toimintaa ja vapaaehtoista kouluttautu-

mista puolustusjärjestelmämme ei toimisi. 

 

Vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen osallistui viime vuonna yhteensä lähes 

51.000 suomalaista. Koulutetuista enemmistö lienee Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

eli MPK:n jäsenjärjestöihin kuuluvia henkilöjäseniä. MPK:lla on 15 jäsenjärjestöä ja sen on 

näiden järjestöjen yhteinen koulutusorganisaatio. 

 

MPK:n toimintaa käsiteltäessä unohtuu usein itse asian ydin eli se, että koulutustilaisuudet 

ja kurssit järjestetään pääosin vapaaehtoisvoimin. Vuonna 2016 Maanpuolustuskoulutus-

yhdistyksen koulutuksen järjestämiseen osallistui yli 8.500 vapaaehtoiskouluttajaa.  Pari 

vuotta sitten tehdyn kouluttajatutkimuksen mukaan kouluttajista 41 prosenttia oli Reservi-
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läisliiton, 25 prosenttia Suomen Reserviupseeriliiton ja 18 prosenttia muiden MPK:n jäsen-

järjestöjen jäseniä. MPK:n käytännön koulutustoiminta onkin siten edelleen pitkälti MPK:n 

jäsenjärjestöjen henkilöjäsenten harteilla. 

 

Mikä on järjestämämme vapaaehtoiskoulutuksen rahallinen arvo? Viime vuonna MPK:n 

kursseilla toteutettiin lähes 90.000 koulutusvuorokautta. Kun yhden koulutusvuorokauden 

pituus on kahdeksan tuntia, kertyy tästä koulutustunteja yhteensä noin 720.000 tuntia. Mi-

käli huomioimme laskelmassa myös koulutuksen valmistelun ja suunnittelun edellyttämän 

ajan käyttämällä erittäin maltillista 1,4:n kerrointa, on tuloksena hieman yli miljoona koulu-

tukseen ja sen valmisteluun käytettyä työtuntia.  

 

Kun tämä muutetaan euroiksi käyttäen pienehköä kymmenen euron tuntipalkkaa, näyttää 

laskelma vapaaehtoiskouluttajien tekemän työn euromääräiseksi arvoksi noin kymmenen 

miljoonaa euroa. Mikäli koulutuksen valmisteluun käytetty aika arvioitaisiin realistisemmin 

ja tuntipalkka olisi asiantuntija- ja kouluttajatehtävistä normaalisti maksettavan suuruinen, 

päädyttäisiin paljonkin tätä korkeampiin lukuihin. 

 

Kuten aiemmin totesin, Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsenistön osuus 

MPK:n kouluttajista on 66,5 prosenttia. Edellä kerrottua laskentakaaviota käyttämällä, re-

serviläisjärjestöjen jäsenten järjestämän koulutuksen yhteinen rahallinen arvo oli viime 

vuonna yli 6.5 miljoonaa euroa. Reserviläisliiton osuus tästä on runsaat neljä miljoonaa 

euroa ja Suomen Reserviupseeriliiton osuus hieman yli 2,5 miljoonaa euroa.  Nämäkin lu-

vut ovat puhtaan laskennallisia. 

 

Tässä yhteydessä lienee paikallaan tuoda esiin se, että Reserviläisliitto ja Suomen Reser-

viupseeriliitto saivat viime vuonna Puolustusministeriöltä molemmat 32.000 euron suurui-

sen toimintatuen. Edellä mainittua taustaa ja esiteltyä laskelmaa vastaan tarkasteltuna, re-

serviläisjärjestöjen tuki voisi olla korkeampikin. Erityisesti maakunnallinen eli piiritaso kai-

paisi meillä lisäresursseja, jotta paikallisten yhdistysten ja kerhojen toimintaa kyettäisiin 

paremmin koordinoimaan sekä ohjaamaan.  

 

Reserviläisliitolla ja Suomen Reserviupseeriliitolla on kuutisen sataa paikallisyhdistystä ja -

kerhoa eri puolilla Suomea, joista jokainen toimii nyt itsenäisesti ja osin puhtaasti omien 

toimintatapojensa ja -malliensa mukaisesti. Vaikka tämä ei toki ole huono asia, ei tilanne 
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kuitenkaan ole optimaalinen puolustusjärjestelmämme kannalta. Sota ei nimittäin suju par-

haalla mahdollisella tavalla, jos jokainen komppania sotii omaa sotaansa. 

 

Jo nykyisellään suomalainen vapaaehtoinen maanpuolustustyö - ja koulutus on toki mah-

tava resurssi kansallinen puolustuksemme osana. Paitsi, että koulutuksessamme ja toi-

minnassamme on mukana suuri joukko suomalaisia, on meillä myös tärkeä rooli suoma-

laisten korkean maanpuolustustahdon vaalimiseksi tehtävässä työssä. Sanon tämän suu-

rella ylpeydellä, sillä kokemuksesta tiedän, ettei missään muualla läntisessä eikä itäisessä 

Euroopassa ole mitään vastaavaa.  

 

Voisimme kuitenkin tehdä vielä enemmän. Suomessa on yli 900.000 reserviläistä, joista 

hieman alle kolmanneksella on nyt sijoitus Puolustusvoimien sodan ajan joukossa. Eikö 

reserviläisjärjestöillä ja MPK:lla voisi olla suurempi rooli niiden reserviläisen kouluttami-

sessa ja sodan ajan taitojen ylläpitämisessä, joilla ei nyt ole sodan ajan sijoitusta? Voihan 

vielä nimittäin koittaa sekin päivä, jolloin tarvitaan nykyistä merkittävästi suurempaa sodan 

ajan vahvuutta. 

 

Vielä suurempi kysymys on se, miten sijoittamattomia reserviläisiä ja reserviläisjärjestöjä 

hyödynnettäisiin nykyistä paremmin niin sotilaallisessa maanpuolustuksessa kuin koko-

naisturvallisuudenkin tehtävissä. Kuten olemme saaneet viime vuosina havaita, sodan-

käynnin muodot muuttuvat kovaa vauhtia. Puhutaan hybridisodankäynnistä, johon kuuluu 

mm. propagandaa ja informaatiovaikuttamista, yleisen infrastruktuurin ja tietoverkkojen toi-

minnan häiritsemistä, uhkaavia sotaharjoituksia ja suoranaisia sotilaallisia provokaatioita 

sekä jopa tunnuksettomien joukkojen käyttöä. 

 

Miten nykyinen puolustusjärjestelmämme kykenee vastaamaan näihin uhkiin? Olemme 

toki muuttaneet lainsäädäntöämme, kasvattaneet puolustusbudjettiamme sekä myös lisän-

neet ajoittain Puolustusvoimien operatiivista toimintaa sekä yleistä valmiutta. Myös ker-

tausharjoitusmääriä on nostettu merkittävästi. 

 

Kysymys kuuluu, onko tämä tarpeeksi? Olemmeko aivan varmoja siitä, että kykenemme 

vastaamaan uudenlaisiin uhkakuviin jokaisena hetkenä ja maamme jokaisessa kolkassa? 

Jos olemme tästä epävarmoja, voisimmeko ajatella, että Reserviläisliitolla ja muillakin va-
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paaehtoisen maanpuolustuksen toimijoilla olisi näiden uhkien torjunnassa ja niihin varautu-

misessa jatkossa nykyistä merkittävämpi rooli? Organisaatiomme kun kattaa koko Suo-

men ja meillä on paikallisyhdistys lähes jokaisella maamme paikkakunnalla. Näissä yhdis-

tyksissä toimii runsaasti maanpuolustustahtoisia ja -kykyisiä reserviläisiä sekä muita suo-

malaisia, jotka varmasti tekisivät mielellään ja innokkaasti enemmän työtä puolustuk-

semme hyväksi. 

 

Nykyiset sodanajan joukkomme, 280 000 sotilasta, muodostavat puolustuksemme kovan 

ytimen. Sen kolme tasoa, operatiiviset, alueelliset ja paikalliset joukot vastaavat mahdolli-

simman hyvin nykyajan sodan haasteisiin. Kuten aiemmin totesin, että hybridiuhka on 

muuttanut tulevaisuuden sodan kuvaa merkittävästi. Samalla puolustusvoimat on muun-

tautunut ja edelleen muuntautuu myös tämän uhan torjumiseen.  

 

Haluan kuitenkin muistuttaa, että Suomessa on edelleen 620.000 koulutettua mutta sodan 

ajan tehtäviin sijoittamatonta reserviläistä ympäri Suomenniemen. Uskon, että tämä suuri 

joukko, jota kutsun tässä puolustuksemme neljänneksi portaaksi, voisi olla merkittävä ja 

maan eri kolkkiin sopivasti hajautettu resurssi hybridiuhan torjumiseksi. 

 

Esitänkin, että tämä suuri joukko, jota kutsun tässä puolustuksemme neljänneksi por-

taaksi, on merkittävä ja maan eri kolkkiin sopivasti hajautettu resurssi hybridiuhan torju-

miseksi.  

 

Hybridiuhka ilmiönä on niin monipolvinen ja hajautettu, että sijoittamaton reservi näyttää 

rakenteeltaan ja osaamiseltaan parhaana vastinkappaleena tälle uhalle.  Mielestäni on 

Suomen etu, että huolehdimme sijoittamattoman reservin kouluttamisesta hybridiuhkien 

torjumiseksi piiri ja yhdistystasolla, Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen toki tukeutuen.  

 

Arvoisat reserviläisveljet ja sisaret 

 

Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää kutsusta tähän tapahtumaan ja onnitella tasavuosi-

juhlaansa viettävää Parikkalan paikallisyhdistystämme. Olette jo kahdeksan vuosikymme-

nen ajan tehneet merkittävää työtä puolustuksemme hyväksi vapaaehtoisen maanpuolus-

tustyön saralla. Toiminnallanne on ollut aina merkitystä ja se on edelleen tärkeää.  
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Vaikka painotin puheeni alussa erityisesti nuorten mukanaolon tärkeyttä työssämme ja 

koulutuksessamme, on selvää, että reserviläistoiminnassa ja laajemmin koko vapaaehtoi-

sessa maanpuolustustyössä tarvitaan kaiken ikäisiä suomalaisia. Niin ikään tärkeää on 

niin miesten kuin naistenkin mahdollisimman laaja osallistuminen. Maamme itsenäisyys 

perustuu viime kädessä suomalaisten korkeaan maanpuolustustahtoon ja siihen että, 

maanpuolustus on meidän yhteinen asiamme sotilasarvoon, sukupuoleen tai ikään katso-

matta. Kaikkia meitä tarvitaan edelleen.  

 

Toivotan teille paljon onnea sekä voimia jatkaa arvokasta työtänne itsenäisen isän-

maamme hyväksi myös tulevaisuudessa. Muistoksi näistä sanoista ja tästä tilaisuudesta 

luovutan Parikkalan Reserviläiset ry:lle liittomme pöytämitalin numero 287. Heraldikko 

Jussi Toukosen suunnittelema mitali kuvaa Kymijokea sekä maamme puolustuksen vii-

meiseksi lukoksi aikanaan rakennettua Salpa-linjaa.  

 

Tämä kuva-aihe symboloi hyvin Reserviläisliittoa, sillä reserviläisillä ja muilla vapaaehtoi-

seen maanpuolustustyöhön osallistuvilla suomalaisilla on nykypäivänä saman tyyppinen 

rooli maamme puolustuksessa. Me maanpuolustustyössä mukana olevat olemme niin 

Suomen puolustuksen peruskallio kuin sen viimeinen lukko. 

 

Halua vielä lopuksi kiittää yhdistyksenne puheenjohtajaa Allan Granlundia erittäin pitkäai-

kaisesta, merkittävästä ja tuloksellisesta työstä Parikkalan Reserviläisten, Reserviläisliiton, 

vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja Suomen puolustuksen hyväksi. Nostan hattua si-

nulle, sinunlaisia vastuunkantajia on harvassa. Kiitos Sinulle Allan ja kiitos teille kaikille. 

Pyydän puheenjohtajaa vastaanottamaan yhdistykselle myönnetyn huomionosoituksen. 

 


