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Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjolan juhlapuhe Kuusamon Reserviläiset ry:n 60-
vuotisjuhlassa 22.4.2018, Kuusamon seurakuntatalo 
 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja 
ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet 
 
 

On suuri kunnia saada pitää juhlapuhe tänään 60 vuotta täyttävän Kuusamon Reserviläi-

set ry:n tasavuosijuhlassa. Kuulutte jäsenenä Suomen suurimpaan maanpuolustusjärjes-

töön, Reserviläisliittoon, joka vietti kolmisen vuotta sitten omaa 60-vuotisjuhlaansa erityi-

sen näyttävän ja laajan juhlavuoden muodossa. 

 

Toimintamme juuret ulottuvat kuitenkin vielä pari vuosikymmentä kauemmas. Ensimmäiset 

reservinaliupseeriyhdistyksethän syntyivät jo 1930-luvun alkuvuosina ja ne perustivat kes-

kusjärjestönkin, joka toimi nimellä Suomen Aliupseeriliitto. Paikallisten aliupseerikerhojen 

ja niiden keskusjärjestön toiminta päättyi kuitenkin pääosin Talvisodan myötä eivätkä so-

danjälkeiset vaikeat vuodet tarjonneet mahdollisuutta toiminnan jatkamiseen. 

 

Vasta Pariisin rauha ja valvontakomission poistuminen maasta, kesän 1948 eduskunta-

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

ton väliset valtio- ja sotilassuhteet, antoivat taas mahdollisuuden harjoittaa vapaaehtoista 

maanpuolustustyötä Suomessa. Ennen sotia toimineita kerhoja alkoi heräillä henkiin ja nii-

den vanavedessä perustettiin uusia reservinaliupseeriyhdistyksiä eri puolelle maata. 

 

1950-luvun puoliväliä lähestyttäessä paikallisia yhdistyksiä oli toiminnassa jo puolisensa-

taa ja ne päättivät perustaa keskusjärjestön. Vuonna 1955 syntyneen Reservin Aliupsee-

rien Liiton perustamisen jälkeen yhdistyksiä alkoi syntyä kiihtyvässä tahdissa eri puolille 

maata. Myös Kuusamon yhdistyksen synty ajoittuu tähän kehitysvaiheeseen. 
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Tänään unohdamme helposti sen, millaista siviilirohkeutta reservinaliupseeriyhdistyksen 

tai muunlaisen maanpuolustusyhteisön perustaminen tuolloin vaati. Puolustusvoimat ei ol-

lut monien silmissä kovin korkeassa kurssissa puhumattakaan vapaaehtoisesta maanpuo-

lustustyöstä ja sitä harjoittavista henkilöistä. Nykyisenkaltaisesta yhteiskunnallisesta hy-

väksynnästä ei osattu tuolloin edes uneksia. 

 

Niinpä reserviläistoimintaa ja -koulutusta järjestettiinkin pitkän hyvin matalla profiililla ja 

osin sitä naamioitiin esim. urheiluksi, maastotoiminnaksi ja vapaaehtoiseksi pelastuspalve-

luksi. Liian avoin toiminta kun johti helposti eduskuntakyselyihin tai jopa reaktioihin itära-

jamme takana. Silloinen informaatiovaikuttaminen oli kuitenkin lasten leikkiä nykyisen hyb-

ridivaikuttamisen rinnalla. Kritiikistä ja painostuksesta huolimatta vuosina 1955-1965 pe-

rustettiin yli sata uutta reservinaliupseeriyhdistystä. Samalla syntyi maakunnallisten piirien 

verkosto, johon kuului myös 1963 perustettu Pohjois-Pohjanmaan piiri.  

 

Parikymmentä vuotta sitten tehdyn, viisaan strategisen uudelleenlinjauksen johdosta Re-

serviläisliiton jäsenmäärä on jo pitkään ollut monesta muusta kansalaisjärjestöstä poiketen 

selvässä kasvussa. Kasvuvauhti oli viime vuonna ennätyksellinen ja jäsenmäärämme oli 

vuoden vaihteessa lähes 38.000 henkilöjäsentä. Taustatekijöitä ovat avoin jäsenyytemme 

sekä monipuolinen ja aktiivinen toimintamme sekä viime vuosina myös jatkuvat mediaulos-

tulomme ja vahva läsnäolomme sosiaalisessa mediassa, joiden johdosta myös tunnettuu-

temme on viime vuosina kasvanut vauhdilla. 

 

Miksi jäsenyyttä hakeneiden määrät kasvoivat näin paljon?  

 

Merkittävän yhdistystason jäsenhankintatyön lisäksi medianäkyvyydellä ja sosiaalisessa 

mediassa toteutetulla markkinoinnilla on suuri merkitys. Jäsenyyttä hakeneiden määriä vii-

koittain tarkastellessa, näkyy määrissä selviä hyppäyksiä ylöspäin niinä aikoina, joina Re-

serviläisliitto oli vahvasti esillä mediassa tai some-markkinointia oli käynnissä. 

 

Some-markkinointia tehtiin viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestelmällisesti ja kohde-

ryhmittäin. Alkuvuonna keskityimme nuoriin miehiin ja kesän jälkeen olivat vuorossa nai-

set.  
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Some-markkinoinnilla tavoitimme varovaisestikin arvioiden reilusti yli puoli miljoonaa suo-

malaista. Joukossa oli varmasti runsaasti niitäkin, jotka eivät aiemmin paljoa tienneet va-

paaehtoisesta maanpuolustuksesta tai sitä tekevistä järjestöistä. Puolustuksemme kan-

nalta tämänkaltainen kehitys on hyvä asia, sillä Euroopan valtavirrasta poiketen kansalli-

nen puolustuksemme perustuu liittoutumattomuuteen ja Suomessa on yleinen asevelvolli-

suus, jonka tuottaman reservin avulla muodostetaan tarvittaessa suurehkot ja koko valta-

kunnan alueen puolustamiseen kykenevät sodanajan joukot. 

 

Puolustusjärjestelmämme ylläpitäminen on pidemmän päälle mahdollista vain, jos puolus-

tusratkaisumme nauttii kansalaistemme vahvan enemmistön tukea. Niinpä on tärkeää, että 

niin miehet kuin naisetkin ymmärtävät puolustuksemme perusteet ja antavat tukensa ny-

kyiselle puolustusratkaisullemme. Lisäksi on suotavaa, että suomalaiset ovat mahdollisim-

man laajasti mukana vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ja -koulutuksessa.  

 

Tämän vuoksi maanpuolustusjärjestöjen tulisikin toimia mahdollisimman avoimesti ja pyr-

kiä saamaan mahdollisimman moni suomalainen mukaan toimintaansa ja koulutukseensa. 

Voin ylpeydellä kertoa, että Reserviläisliitto pärjää tässä vertailussa monia muita järjestöjä 

paremmin. Muutaman vuoden takaisessa mediavaikuttajakyselyssä Reserviläisliiton kehut-

tiin olevan muita maanpuolustusjärjestöjä selvästi enemmän kansalaisjärjestötyyppinen. 

Liitto itse on pitänyt jo pitkään esillä tiedotuksessaan ja muissa yhteyksissä koko kansan 

maanpuolustusjärjestö -teemaa.  

 

Reserviläisliiton vahva jäsenkehitys näkyy erittäin voimakkaasti myös täällä Pohjois-Poh-

janmaalla ja Kuusamossa. Maakunnan reserviläisyhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä 

on viimeisten miehistön ja armeijaa käymättömien henkilöiden voimakkaan mukaantulon 

myötä kahden vuosikymmenen aikana käytännössä tuplaantunut. Samaan aikaan koko 

liitossa on tultu ylöspäin noin kolmannes.  

 

Myös täällä Kuusamossa on toiminnassa mukana runsaasti miehistöä ja henkilöitä, jotka 

eivät ole suorittaneet asepalvelusta. Yhdistyksenne toiminta leimaa järjestelmällisyys, aktii-

visuus ja innovatiivisuus. Jälkimmäisestä kertoo mm. veteraanien tukipuhelin, jonka kautta 

paikkakunnan veteraanien on mahdollisuus saada tukea arjen askareisiin. Reserviläisliiton 

puolesta haluan kiittää teitä tästä esimerkillisestä toiminnasta.  
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Arvoisat kuulijat, 

 

Reserviläisiin perustuva puolustusratkaisumme edellyttää omaehtoista harjoittelua. Laajin 

harjoittelumuotomme on ammunta. Yhdistyksissä ja piireissä järjestettiin viime vuonna lä-

hes 7.000 ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joissa kirjattiin yli 55.000 osallistumiskertaa. Am-

muttuja laukauksia kertyi yli 2,6 miljoonaa, joka oli yli puolet Puolustusvoimien puitteissa 

vuosittain ammuttavasta laukausmäärästä.  

 

Jäsenistämme peräti 4/5 harrastaa ammuntaa vähintään satunnaisesti. Se tarkoittaa noin 

30.000 henkilöä, joista vahvan enemmistön muodostavat reserviin kuuluvat miehet ja nai-

set. Ampumatoimintamme suhteellista merkitystä Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen 

ampumataidon kannalta kuvastaa ehkä parhaiten se, että viime vuonna kertausharjoituk-

siin osallistui parikymmentätuhatta reserviläistä. 

 

Myös reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpidossa roolimme oli merkittävä. Yhdistykset ja 

piirit järjestivät viime vuonna 5.600 erilaista liikunta- ja urheilutapahtumaa, joissa kirjattiin 

33.600 osallistumiskertaa. Eli myös liikuntatoiminnan osalta volyymit olivat merkittävästi 

suuremmat kuin Puolustusvoimien kertausharjoituksissa.  

 

Tässä yhteydessä ei toki sovi unohtaa erittäin vahvaa panostamme vapaaehtoisen maan-

puolustuskoulutuksessa. Tehdyn kouluttajatutkimuksen mukaan yli 36 prosenttia MPK:n 

kouluttajista ja yli 43 prosenttia sen muista vapaaehtoistoimijoista oli liittomme jäseniä. 

Vuoden 2017 aikana järjestettiin lähes 2.000 erilaista kurssia ja koulutustapahtumaa, joihin 

osallistui noin 45.000 henkilöä. Tämä tarkoittaa sitä, että myös vapaaehtoiseen maanpuo-

lustuskoulutukseen osallistuneiden reserviläisten osalta ylitettiin selvästi kertausharjoituk-

siin osallistuneiden reserviläisten lukumäärät.  

 

Aina välillä on hyvä muistaa tuoda julki myös se, että vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja 

koulutus järjestetään pitkälti vapaaehtoisvoimin. Vaikka Reserviläisliitossa on työsuh-

teessa viisi toimihenkilöä, maakunnallisilla piireillämme, joita meillä toimii 18 eri puolella 

Suomea, ei kaikilla ole edes yhtä, palkattua toimihenkilöä ja yhdistystasolla toimitaan 

useimmiten täysin vapaaehtoisvoimin.  

 



 5 

Taustalla on lähinnä reserviläistoiminnan ja -järjestöjen vähäinen rahoitus julkisista va-

roista. Reserviläisliitto sai viime vuonna tukea valtion talousarviosta 32.000 euroa, jolla ra-

hoitettiin noin neljä prosenttia varsinaisen toimintamme kuluista.  

 

Kevyellä järjestöorganisaatiolla on hintansa ja meidän tapauksessa se näkyy erityisesti 

koordinaation puutteena. Reserviläisliiton jäsenyhdistyksistä toimii tällä hetkellä melko itse-

näisesti ja pitkälti omien toimintatapojensa ja -malliensa mukaisesti. Vaikka tämä ei toki ole 

huono asia, ei tilanne kuitenkaan ole optimaalinen puolustusjärjestelmämme kannalta.  

 

Reserviläisliiton organisaatiossa piirien tehtävänä on toimia valtakunnallisen liiton ja pai-

kallisten yhdistysten väliportaana. Piirit ovat meillä maakunnallisen tason toimija, joka vas-

taa siitä, että viesti kulkee puolin ja toisin sekä, että toiminta on koordinoitua ja johdettua 

sekä, että siitä syntyy mahdollisimman tehokas kokonaisuus puolustusjärjestelmäämme 

ajatellen. Tämänkaltaisen tehtävän hoitaminen on vaikeaa, jos piiritasolla ei ole edes yhtä 

toimihenkilöä, joka voisi paneutua täysipainoisesti asetettuihin tehtäviin ja tavoitteisiin.   

 

Yhä useammin tulee kuitenkin vastaan myös se, ettei Reserviläisliiton asemasta ja tehtä-

vistä osana puolustusjärjestelmäämme ole säädetty lailla. Tämän johdosta meille ei voi an-

taa viranomaistehtäviä vaan toimintaamme tarkastellaan vapaana kansalaistoimintana, 

jota se toki juridisesti tarkasteltuna tällä hetkellä onkin. Viimeksi olemme törmänneet tähän 

viranomaistulkintaan asedirektiivin soveltamisessa kansalliseen lainsäädäntöön. Tuntuu 

siltä, että reserviläisjärjestöt on sysätty aselainvalmistelun viimeistelyssä ulkokehälle.  

 

Kuten aiemmin kuvasin, Reserviläisliiton puitteissa järjestetyllä toiminnalla on suuri merki-

tys Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kenttäkelpoisuuden ja osaamisen kannalta. Ja 

kuten myös kerroin, ampuma- ja liikuntatoimintamme piirissä on selvästi enemmän reservi-

läisiä kuin kertausharjoituksiin vuositasolla osallistuu. Myös Maanpuolustuskoulutusyhdis-

tyksen toimijoista jäsenemme muodostavat selvästi suurimman, yksittäisen ryhmän.  

 

Tästä johtuen asetan lähivuosien tavoitteeksi valtion talousarviosta saamamme toiminta-

tuen nostamisen tasolle, joka mahdollistaa riittävän laadukkaan ja koordinoidun reserviläis-

toiminnan sekä -koulutuksen järjestämisen koko Suomen alueella. Tavoitteena tulee olla 

järjestelmä, jossa kotiutuva reserviläinen voi omalla paikkakunnalla osallistua reserviläis-

toimintaan ja -koulutukseen riippumatta siitä, missä päin Suomea hän sattuu asumaan.  
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Yhtenä ratkaisumallina voimme tarkastella vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain 

viidennen pykälän mahdollistamaa yhteistoimintasopimusta, jolloin voisimme vuosittain so-

pia Puolustusministeriön kanssa taloudellisen tukemme tasosta sekä toiminnallemme ase-

tettavista tavoitteista. Tämä toki edellyttää koko organisaatioltamme henkistä valmiutta ot-

taa vastaan annettuja tehtäviä ja hoitaa ne kunnialla sekä asetettujen reunaehtojen mukai-

sella tavalla.  

 

Hyvät kuulijat, 

 

Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää kutsusta tähän tapahtumaan ja samalla onnitella 

Kuusamon Reserviläiset ry:tä, joka viettää tänään tasavuosijuhlaansa. Toivotan teille pal-

jon onnea sekä voimia jatkaa arvokasta työtänne itsenäisen isänmaamme hyväksi.  

 

Muistoksi tästä tilaisuudesta luovutan Kuusamon Reserviläisille Reserviläisliiton standaa-

rin. Pyydän yhdistyksen puheenjohtajaa vastaanottamaan huomionosoituksen.  

 

Kiitos. 

 

 


