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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 Vihannin Reserviläiset 

ry:n tasavuosijuhlassa. Kuulutte jäsenenä Suomen suurimpaan maanpuolustusjärjestöön, 

vuonna 1955 perustettuun Reserviläisliittoon, joka vietti kolmisen vuotta sitten omaa 60-

vuotisjuhlaansa erityisen 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 muutamia vuosia nimellä Suomen Aliupseeriliitto. Paikallisten 

aliupseerikerhojen ja niiden keskusjärjestön toiminta päättyi kuitenkin pääosin Talvisodan 

myötä eivätkä sodanjälkeiset vaikeat ajat 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. Reservin Aliupseerien Liitto syntyi huhti-

kuussa 1955 Helsingissä.  Tämän jälkeen yhdistyksiä alkoi syntyä kiihtyvässä tahdissa eri 

puolille maata.  
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Myös teidän yhdistyksenne synty ajoittuu tähän kehitysvaiheeseen. Vihannin Reservinali-

upseerit -niminen yhdistys perustettiin kesäkuussa 1958 ja rekisteröintipäätös sen osalta 

saatiin jo seuraavassa kuussa. Viimeiset kaksi vuosikymmentä yhdistys on toiminut ni-

mellä Vihannin Reserviläiset. 

 

Yhdistyksen nimenvaihdos liittyy Reservin Aliupseerien Liiton 1990-luvun puolivälin strate-

giseen linjanmuutokseen, jonka myötä jäsenyys avattiin myös muille kuin reservinaliupsee-

reille ja samalla liiton nimi muutettiin muotoon Reserviläisliitto. Tämä muutos käynnisti vah-

van kasvukehityksen, joka jatkuu edelleen ja, joka on tehnyt Reserviläisliitosta Suomen 

selkeästi suurimman maanpuolustusjärjestön.   

 

Vuodenvaihteessa Reserviläisliittoon kuului 326 jäsenyhdistystä, joissa oli lähes 38.000 

henkilöjäsentä. Jäsenmäärämme on jo pitkään kasvanut vuosittain mutta viime vuonna 

kasvu oli poikkeuksellisen vahvaa. Suuren medianäkyvyyden, sosiaalisessa mediassa to-

teutetun markkinoinnin ja yhdistystason vahvan jäsenhankintatyön avulla saimme lähes 

3.200 uutta jäsentä. Jäsenmäärämme kasvoi tämän seurauksena peräti 2,2 prosenttia. 

 

Liiton jäsenistö jakaantui vuodenvaihteessa niin, että aliupseereita jäsenistä oli 57 prosent-

tia, miehistöä 30 prosenttia ja upseereita neljä prosenttia. Armeijaa käymättömät miehet 

muodostivat jäsenistöstä viisi ja naiset neljä prosenttia. Jäseneksi liittyneissä taas oli suh-

teessa enemmän miehistöä, naisia ja armeijaa käymättömiä henkilöitä. Kehitys oli siten 

pitkän trendin mukaista, jossa miehistön ja armeijaa käymättömien jäsenten suhteelliset 

osuudet jäsenistöstämme ovat vuosittain kasvaneet. 

 

Kahden viime vuosikymmenen aikana olemmekin muuttuneet koko kansan maanpuolus-

tusjärjestöksi, jonka toiminnassa mukana olevista henkilöistä vahva enemmistö on reservi-

läisiä mutta, jossa samalla toimii runsaasti myös asepalvelusta suorittamattomia suomalai-

sia. Puolustuksemme kannalta tämänkaltainen kehitys on hyvä asia, sillä Euroopan valta-

virrasta poiketen kansallinen puolustuksemme ei perustu liittoutumiseen ja muualta tarvit-

taessa saatavaan, sotilaalliseen apuun vaan Suomessa on käytössä laajamittainen, ylei-

nen asevelvollisuus, jonka tuottaman reservin avulla muodostetaan tarvittaessa suurehkot 

ja koko valtakunnan alueen puolustamiseen kykenevät sodan ajan joukot. 
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Tämänkaltaisen järjestelmän ylläpitäminen on pidemmän päälle mahdollista vain, jos puo-

lustusratkaisumme nauttii kansalaisten vahvan enemmistön tukea. On tärkeää, että niin 

miehet kuin naisetkin ymmärtävät puolustuksemme perusteet ja antavat tukensa nykyiselle 

puolustusratkaisullemme riippumatta siitä, onko asepalvelus suoritettu vai ei. 

 

Yksi merkittävä osa puolustusjärjestelmäämme on kansalaistemme laaja mukanaolo va-

paaehtoisessa maanpuolustustyössä ja -koulutuksessa. Nykyinen puolustusjärjestel-

mämme toimii sitä paremmin, mitä enemmän suomalaisia on työssämme mukana. Loogi-

sesti ajatellen maanpuolustusjärjestöjen tulisikin toimia mahdollisimman avoimesti ja pyr-

kiä saamaan mahdollisimman moni suomalainen mukaan toimintaansa ja koulutukseensa. 

 

Täällä Vihannissa tämä asia on ymmärretty paremmin kuin hyvin. Viimeisen 15 vuoden ai-

kana yhdistyksen jäsenmäärä on kohonnut huimat 421 prosenttia ja nyt jäseniä on jo lähes 

240. Mikäli kasvu olisi ollut yhtä vahvaa myös muissa yhdistyksissämme, kuuluisi Reservi-

läisliittoon tällä hetkellä jo 150.000 jäsentä. 

 

Myös jäsenistönne koostumus poikkeaa vahvasti muusta liitosta. Vihannissa suurimman 

jäsenryhmän muodostavat miehistöön kuuluvat reserviläiset, joita on jäsenistöstänne jo 

melkein puolet. Armeijaa käymättömiä henkilöitä on vajaat 15 prosenttia, mikä sekin on 

muuta liittoa korkeampi luku. Naisia jäsenistä on runsaat kahdeksan prosenttia, joka sekin 

on enemmän kuin liitossa keskimäärin. Aliupseereita jäsenistöstä puolestaan on vain kol-

misenkymmentä prosenttia, kun koko liiton osalta liikutaan edelleen 60 prosentin tasolla. 

 

Vahva jäsenkasvu näkyy myös alhaisena keski-ikänä. Kun koko liiton osalta jäsenten 

keski-ikä oli vuodenvaihteessa 51 vuotta, oli se Vihannissa 44 vuotta. On hyvä huomata, 

että  että uusien jäsenten keski-ikä on niin Vihannissa, kuin muussakin liitossa alhaisempi 

kuin jäsenistön keskimäärin. Tämä kertoo mielestäni ennen kaikkea sitä, että jäsenhankin-

tamme ja tiedotuksemme tavoittaa erilaisia ikäryhmiä ja, että reserviläistoiminta kiinnostaa 

edelleen myös nuoria, vaikka usein kuulee muuta väitettävän. Halveksivat heitot ukko- ja 

akkakerhoista voidaankin siis jättää omaan arvoonsa.  

 

Tässä yhteydessä haluan nostaa esiin puheenjohtajanne Pasi Parkkilan merkittävän roolin 

yhdistyksen jäsenhankinnassa. Pasin ahkera, osaava ja tuloksekas jäsenhankintatyö nä-

kyy paitsi Vihannissa myös koko liitossa ja laajasti täällä Pohjois-Pohjanmaalla, jossa piirin 
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jäsenmäärä on kohonnut jo viisi vuotta peräkkäin. Pasi Parkkila on voittanut liiton jäsen-

hankintakilpailun jo viisi kertaa peräkkäin ja näinä vuosina värvättyjen jäsenten yhteisluku-

määrä liikkuu usean sadan tasolla. Tämä on hatunnoston arvoinen suoritus, josta halua 

sinua Pasi koko liiton puolesta kiittää. 

 

Arvoisat kuulijat, 

 

Vahva ja varsinkaan pitkäaikainen jäsenkasvu ei toki voi perustua vain markkinointiin, tie-

dottamiseen, mediajulkisuuteen tai edes jäsenhankintaan. Jotta jäsenet pysyvät mukana, 

on heille oltava tarjolla myös mielekästä toimintaa. Meillä Reserviläisliitossa tämä koros-

tuu, sillä tutkimusten mukaan jäsenistömme on melko aktiivista. Vuoden alussa tehdyn jä-

senkyselyn mukaan noin 4/5 jäsenistöstä on vähintään satunnaisesti mukana toiminnassa. 

 

Erilaisia toimintamuotoja meillä on paljon. Yhdistyksissä harrastetaan paljon muun muassa 

ammuntaa, urheilua ja liikuntaa, työtä suomalaisten maanpuolustustahdon hyväksi ja vete-

raanityötä. Vihannissa ollaan aktiivisia vähän jokaisella saralla mutta erityisesti voidaan 

mainita ammunta, veteraanityö ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu, jossa on mukana lähes 

neljäsosa yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyksellä on myös oma reserviläiskuoro. 

 

Ammunta on perinteisesti laajin toimintamuotomme. Yhdistyksissä ja piireissä järjestettiin 

viime vuonna lähes 7.000 ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joissa kirjattiin yli 55.000 osallis-

tumiskertaa. Ammuttuja laukauksia kertyi yli 2,6 miljoonaa, joka oli yli puolet Puolustusvoi-

mien puitteissa vuosittain ammuttavasta laukausmäärästä. Vihannin yhdistys puolestaan 

ilmoittaa sen puitteissa ammutun viime vuonna noin 36.000 laukausta eli keskimäärin 150 

laukausta per jäsen. Koko liiton osalta keskiarvo on 69 laukausta per jäsen. 

 

Reserviläisliiton puitteissa ammutaan käytännössä kaikilla asetyypeillä mutta puolustusvoi-

mien käytössä olevat asetyypit korostuvat. Niinpä meillä ammutaan paljon isoilla pistoo-

leilla sekä ns. reserviläiskivääreillä, jotka ovat rynnäkkökiväärityyppisiä aseita mutta niillä 

ei voi ampua sarjatulta. Aseteknisesti näitä aseita kutsutaan itselataaviksi kertatulikivää-

reiksi, joka maallikkojen kielellä tarkoittaa puoliautomaattikivääriä.  

 

Lähes puolet ammuntaa harrastavista jäsenistämme ilmoittaa jäsenkyselyissä ampuvansa 

myös reserviläiskivääreillä. Niinpä viimeisten vuosien suurin edunvalvontaoperaatiomme 
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on tehty EU:n asedirektiivin tiimoilta. Komissiohan esitti kolmisen vuotta sitten tämäntyyp-

pisten aseiden kategorista kieltoa unionin alueella Pariisissa marraskuussa 2015 tapahtu-

neiden terrori-iskujen johdosta.  

 

Pyrimme yhdessä muiden reserviläisjärjestöjen kanssa vaikuttamaan Eduskuntaan, jotta 

se päättäisi vaatia asedirektiiviin vähintään kansallista poikkeamaa puolustusratkaisumme 

vedoten. Suomessahan on monesta muusta Euroopan maasta poiketen edelleen käytössä 

yleinen asevelvollisuus, jonka kautta syntyvästä reservistä muodostetaan tarvittaessa Puo-

lustusvoimien sodan ajan joukot. Tämän joukon osaamista ylläpidetään paitsi kertaushar-

joituskoulutuksella myös laajalla omaehtoisella toiminnalla ja koulutuksella. Erityisesti re-

servin ampumataito on pitkälti reserviläisten oman ampumaharjoittelun varassa.  

 

Eduskunta hyväksyi yksimielisesti tämän tavoitteen ja siitä tuli myöhemmin kansallinen 

edunvalvontatavoitteemme. Tämä käynnisti EU:ssa edunvalvonta- ja neuvotteluprosessin, 

joka oli käynnissä puolitoista vuotta. Työstä vastasivat pääosin sisä- ja puolustusministe-

riön virkahenkilöt, joita reserviläisjärjestöjen luottamus- ja toimihenkilöt tukivat. Tärkeää 

edunvalvontatyötä tekivät myös monet europarlamentaarikkomme, joiden käyttöön laadit-

tiin liitoissa taustamateriaalia kaikilla EU:n suurilla kielillä.  

 

Tälle materiaalille olikin paljon tarvetta, sillä yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reser-

viin pohjautuva puolustusjärjestelmä on Euroopassa nykyään harvinainen. Pääosin EU:n 

jäsenmaiden armeijat ovat henkilövahvuudelta pieniä eikä Suomen mallia, laajamittaista 

asevelvollisuutta ole juuri enää käytössä. Ja vielä harvinaisempaa on se, että reserviläiset 

osallistuvat laajoin joukoin omaehtoiseen toimintaan ja koulutukseen, jolla pyritään ylläpi-

tämään reservin sotilaallista osaamista ja yleistä kenttäkelpoisuutta. Ja aivan erityisen pal-

jon selittämistä vaati se, että Suomessa monet reserviläiset harjoittelevat säännöllisesti 

ammuntaa omilla aseilla ja moni heistä harjoittelee myös reserviläiskivääreillä.  

 

Edunvalvontaoperaatio oli reserviläisjärjestöjen historian suurimpia. Koskaan ennen edun-

valvontaa ei oltu tehty näin suuressa mittakaavassa eikä varsinkaan EU:n puitteissa. Eri-

tyisesti haastava lähtötilanne huomioiden edunvalvonta myös tuotti hyvän lopputuloksen. 

Vuosi sitten toukokuussa hyväksytty lopullinen asedirektiivi sisältää ns. puolustus-

poikkeaman eikä mitään asetyyppejä ole direktiivissä nyt kategorisesti kielletty.  
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Rajoituksia on kuitenkin asetettu puoliautomaattiaseiden ja pitkien lippaiden yhdistelmiin 

niin, että rajana on kiväärityyppisissä aseissa kymmenen patruunaa ja lyhyemmissä 

aseissa 20 patruunaa. Tätä pidemmillä lippailla varustetut aseet ovat A-luokan aseita, joi-

hin voi saada luvan vain direktiivin urheilu- ja puolustuspoikkeaman perusteella.  

 

Jäsenmailla on 15 kuukautta aikaa sisällyttää direktiivin linjaukset kansalliseen lainsää-

däntöön. Tämän niin sanotun implementointiprosessin lähtökohdaksi asetettiin Suomessa 

se, että aselakiin tehdään Eduskunnan aikanaan yksimielisesti päättämän, kansallisen 

edunvalvontatavoitteen mukaisesti vain direktiivin ehdottomasti edellyttämät muutokset ja, 

että reserviläisten ampumatoiminta voisi näin jatkua Suomessa pitkälti entisen mukaisena. 

Tästä tavoitteesta ei mikään taho ainakaan avoimesti ollut eri mieltä. 

 

Niinpä hämmästyksemme olikin suuri, kun pääsimme alkukesällä tutustumaan ensimmäi-

seen aselain muutosesityksen luonnokseen. Siinä esitetyt muutokset menevät lainsäädän-

tötavoitetta huomattavasti pidemmälle ja toteutuessaan kiristävät merkittävästi aselain eri-

laisia osa-alueita vaikeuttaen niin urheiluammuntaa, metsästystä, reserviläistoimintaa kuin 

asekeräilyäkin. Kaiken huippuna kansallisen puolustuksen poikkeaman pohjalta myönnet-

tävät aseluvat on rajattu esityksessä ja sen perusteluissa niin ahtaasti, että suuri osa re-

serviläisistä ei edes teoriassa voisi saada lupaa A-luokan aseeseen.  

 

Reserviläisjärjestöt jättivät sisäministeriölle jo kesäkuussa pitkälti yhtäläiset lausunnot laki-

esityksen luonnoksesta. Edelleen olemme yhdessä käyneet muutosesitystä läpi poliittisten 

päätöksentekijöiden kanssa ja vääntäneet heille moneen kertaan rautalangasta sitä, mitä 

muutoksia oltiin esittämässä ja, mitä ne käytännössä tarkoittaisivat. Vaadimme päättäjiä 

pitämään yhteisistä lainsäädäntölinjauksistamme kiinni eli vaadimme, että aselakiin tulee 

tehdä vain direktiivin ehdottomasti edellyttämät minimimuutokset. Alleviivasimme monelle 

taholle ja moneen kertaan sitä, ettei EU:ssa saavuttamiamme edunvalvontavoittoja pidä 

kansallisessa lainvalmistelussa vesittää ja aselakia lisäksi kiristää vähän sieltä sun täältä. 

 

Tällä hetkellä muutosesityksen valmistelu sisäministeriössä jatkuu. Meille on vakuutettu, 

että valmisteluun liittyvää poliittista ohjausta jämäköitetään ja, että muutosesitys tehdään 

siinä hengessä kuin on alun perin yhdessä sovittu. Ja koska prosessi on monimutkaistu-

nut, on myös valmistelu venynyt alkuperäisestä aikataulustaan. 
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Pahoin pelkään, että tämän asian kanssa tulee vielä kiire. En ole niinkään huolestunut di-

rektiivin 15 kuukauden implementointiaikarajan ylittämisestä vaan siitä, että ensi kevään 

eduskuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Mitä lähemmäksi vaaleja edetään, sitä enem-

män erilaiset asiat politisoituvat. Tämä koskee todennäköisesti myös puolustukseen liitty-

viä lakihankkeita ja asiakysymyksiä, vaikka Suomessa toki onkin pyritty useampivuotiseen 

valmisteluun puolustusasioissa mm. selontekomenettelyn avulla. 

 

Myös Reserviläisliiton edunvalvonnassa alamme lähiviikkoina yhä enemmän käsitellä puo-

lustuksemme perusasioihin. Pyrimme sitouttamaan mahdollisimman monet puolueet nykyi-

sen puolustusjärjestelmämme ylläpitämiseen ja riittävän rahoituksen turvaamiseen sille. 

Ensi vaalikaudesta tulee todennäköisesti erityisen haasteellinen juuri puolustusbudjetin 

osalta, koska riittävän perusrahoituksen lisäksi valtion talousarviosta on löydyttävä vuosit-

tain riittävästi varoja myös Laivue 2020- ja HX-hankkeiden toteuttamiseen.  

 

Aselakiin liittyvä edunvalvontaa emme toki työnnä taka-alalle. Jos ministeriöstä tuleva ase-

lain muutosesitys ei meitä tyydytä, esitämme lain eduskuntakäsittelyssä sen muutamista. 

Uskon, että vaalien alla meillä riittää Arkadianmäellä paljon ymmärtäjiä. 

 

Kehotan teitä muistuttamaan oman alueenne vaikuttajia, päättäjiä ja kansanedustajia siitä, 

että hyvä ampumataito on yksi sotilaan tärkeimmistä taidoista. Hyväksi ampujaksi tulee ja 

hyvänä ampujana pysyy vain harjoittelemalla ammuntaa säännöllisesti. Reserviläisten 

osalta on tärkeää, että voidaan harjoitella mahdollisimman saman tyyppisillä aseilla kuin 

Puolustusvoimissa käytetään. Pidetään yhdessä huolta siitä, että täällä Suomessa kye-

tään jatkossakin ampumaan takaisin, jos joku yrittää luvattomasti tänne tulla. 

 

Hyvät kuulijat, 

 

Reserviläisliiton puolesta haluan kiittää kutsusta tähän tapahtumaan ja samalla onnitella 

vielä kerran Vihannin Reserviläiset ry:tä, joka nimettiin muuten Reserviliiton malliyhdis-

tykseksi kaksi vuotta sitten. Muistoksi näistä sanoista ja tästä tilaisuudesta luovutan yhdis-

tykselle liittomme pöytämitalin numero 294. Heraldikko Jussi Toukosen suunnittelema mi-

tali kuvaa Kymijokea sekä maamme puolustuksen viimeiseksi lukoksi aikanaan rakennet-

tua Salpa-linjaa. 
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Tämä kuva-aihe symboloi hyvin Reserviläisliittoa, sillä reserviläisillä ja muilla vapaaehtoi-

seen maanpuolustustyöhön osallistuvilla suomalaisilla on nykypäivänä samantyyppinen 

rooli maamme puolustuksessa. Me maanpuolustustyössä mukana olevat olemme niin 

Suomen puolustuksen peruskallio kuin sen viimeinen lukko. 

 

Pyydän yhdistyksen puheenjohtajaa vastaanottamaan huomionosoituksen. Kiitos! 

 

 

 


