Reserviläisliiton pj Mikko Savola Kuusamossa:

Maanpuolustustahto nousussa Suomessa
Epävakaa maailmanpoliittinen tilanne keskusteluttaa myös reserviläisiä. Se lisää kiinnostusta
reserviläisjärjestöjen toimintaa kohtaan. Kuusamossa vierailleen Reserviläisliitto ry:n
puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan mukaan tässä on yksi syy, miksi jäsenmäärä liiton
jäsenyhdistyksissä on nousussa.
-Kansalaiset haluavat osallistua maanpuolustustoimintaan ja kantaa oman kortensa kekoon. Se on
ainoastaan myönteinen asia, sanoo Savola.
Puheenjohtaja Mikko Savola on myös eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen. Eduskuntatyössä
on edessä merkittäviä uudistuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
-Tänä keväänä on tulossa esitys asevelvollisuuslain muuttamisesta ja se on tärkeä lakimuutos siltä
osin, että tarvittaessa pystytään kutsumaan reserviläisiä kertausharjoituksiin entistä nopeammin.
Tämän vuoden aikana valmistuu ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, puolustusselonteko ja
erillinen Nato-selvitys, missä tarkastellaan jäsenyyden hyötyjä ja haittoja. Näistä selvityksistä
muodostuu laajempi kuva siitä, miten Suomi ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa hoitaa, sanoo Savola.
RESERVILÄISLIITTO täytti viime vuonna 60 vuotta. Yhdistykset kehittävät myös uusia toimintoja
uusien jäsenten saamiseksi mukaan yhdistyksiin.
-Liiton jäsenkehitys näyttää hyvältä. Viime vuonna jäsenmäärä kipusi huippuunsa. Meillä on nyt
noin 37.000 jäsentä. Parikymmentä vuotta sitten uudistettiin liiton säännöt. Olimme puhtaasti
reservin aliupseerien liitto ja tämän sääntömuutoksen jälkeen jäsenkunta monipuolistui. Meidän
jäsenistöömme kuuluu nyt miehistöä, naisia ja armeijan käymättömiä henkilöitä. Tämä
sääntöuudistus oli pohjana jäsenmäärän kasvulle.
Reservin aliupseereita jäsenistöstä on 58 prosenttia ja loput tulevat muista ryhmistä.
Puheenjohtaja Mikko Savola pitää kehitystä hyvänä.
-Se on minun mielestäni ihan hyvä asia. Se todistaa, että olemme koko kansan
maanpuolustusjärjestö. Vaikka jäsenistöstä perinteisesti on suurin osa reservin aliupseereita, ovat
muutkin jäsenet varsin tervetulleita.
PUHEENJOHTAJA Mikko Savola sanoo, että liiton toiminta on varsin monipuolista.
Jäsentutkimusten mukaan ammunta ja kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen ovat jäsenistölle tärkeitä
toimintamuotoja. Luonnollisesti kaikki liikuntaan liittyvä on toiminnassa keskeisellä sijalla, samoin
aatteellinen toiminta. Yhdistykset tukevat veteraanityötä ja järjestävät maanpuolustusjuhlia ympäri
maatamme. Liittotasolla edunvalvonta on tärkeä tehtävä, samoin osallistutaan
maanpuolustukselliseen keskusteluun ja otetaan kantaa asioihin.
-Viime vuonna jäsenyhdistykset laskivat seppeleen yli 600 sankarihaudalle eri puolilla maata
yhdessä Sotaveteraaniliiton kanssa. Jokavuotinen tapahtuma on myös kunniavartiot
sankarihaudoilla, ja se on todella merkittävä asia sekä liitolle että jäsenyhdistyksille. Se on

kunnianosoitus sille sukupolvelle, joka taisteli Suomen puolesta ja rakensi tätä maata, toteaa
Savola.
Nuorten jäsenten tavoittamiseksi tehdään liiton toimintaa tunnetuksi. Liitto panostaa sosiaaliseen
mediaan ja näkyvyyteen tiedotusvälineissä. Yhdistysten jäsenet ovat avainasemassa uusien
jäsenten rekrytoinnissa, löytyyhän lähes jokaiselta paikkakunnalta yhdistys, johon pääsee mukaan.
Maassa on kolme ja puolisataa Reserviläisliiton paikallisyhdistystä. Kun liitto täytti viime vuonna 60
vuotta, on monilla jäsenyhdistyksillä edessään nyt samat juhlat. Kuusamossa juhlia vietetään parin
vuoden kuluttua. Puheenjohtaja Mikko Savola sanoo, että liiton puolesta pyritään
mahdollisuuksien mukaan osallistumaan paikallisyhdistysten juhliin. Toiminta on kahdensuuntaista.
Aktiivisilta reserviläisiltä myös liitto saa hyviä toimintavihjeitä.
Teksti ja kuva:
Jaakko Heikkinen

Reserviläisliitto ry:n puheenjohtaja , kansanedustaja Mikko Savola tapasi Kuusamon yhdistyksen
jäseniä. Kuusamon yhdistys toimii vilkkaasti. Oikealla yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Käkelä.

