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JUHLAPUHE  
Kunnioitettavat sotiemme veteraanit, pioneeriveljet ja arvoisa juhlayleisö.  

Kiitän kutsusta saada osallistua Savon Pioneerikillan merkkipäivän tapahtumiin ja mahdollisuuteen tuoda 

teille Puolustusvoimien ja Kuopion Sotilasläänin kunnioittavan tervehdyksen. Onnittelen Pioneerikiltaa 30-

vuotistaipaleesta ja sotiemme veteraaneja Kansallisen veteraanipäivämme johdosta.  

Maassamme vietettiin ensimmäistä kansallista veteraanipäivää niinkin myöhään kuin 27. päivänä 

huhtikuuta 1987 osana valtakunnan 70-vuotisjuhlia - siis tasan 20 vuotta sitten, näin ollen tämä tapahtuma 

osuu maamme 90-vuotis juhlavuoteen. Tuolloin tasan neljäkymmentäkaksi vuotta oli ehtinyt kulua aseiden 

vaikenemisesta Kilpisjärvellä ja lähes neljäkymmentä vuotta Pariisin rauhansopimuksen solmimisesta. 

Ensimmäiset sotiemme veteraanit olivat jo eläke-iässä.  

Koen itseni etuoikeutetuksi saadessani pitää teille tänään ja täällä Rautalammilla, pioneeripitäjässä, 

juhlapuheen. Arvoa lisää myös se, että tasan kymmenen vuotta sitten sain pitää juhlapuheen Iin pitäjässä, 

joka on myös perinteikäs pioneeripitäjä Pohjois-Pohjanmaalla. Uskon jakavani syvän kiitollisuuden tunteen 

kaikkien paikalla olevien kanssa siitä, mitä veteraanisukupolvi on tehnyt Suomen itsenäisyyden, 

turvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen. Veteraanipäivä on vakiintunut tärkeäksi kansalliseksi juhlapäiväksi, 

jota leimaa rauhantahtoisuus ja yhteistyö kaikkien veteraanijärjestöjen välillä.  

Kansamme itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä maksettiin kallis hinta. Viime sodissa vapautemme 

puolesta antoi henkensä yli 90 000 miestä ja naista, yli 200 000 ihmistä haavoittui tai vammautui, 

kaksikymmentätuhatta lasta menetti isänsä tai äitinsä, pari tuhatta lasta jopa molemmat vanhempansa.  

Rautalammilta kaatui 187 miestä pääosin JR 38:n ja Pioneeripataljoona 28:n riveistä, joka on noin 5,5 % 

silloisen Rautalammin miespuolisesta väestöstä. Maamme kyseinen keskiarvo on 4,7 %. Sukupolvenne 

uhraukset ylittivät kaikki koettelemukset, mitä Suomen kansa on olemassa olonsa aikana kokenut. Sodat 

läpikäyneen ikäpolven palvelukset isänmaalle eivät suinkaan päättyneet reilut 60- vuotta sitten käytyihin 

torjuntataisteluihin.  

Vuoden 1944 viimeisen päivän päiväkäskyssään Suomen Marsalkka Mannerheim kannusti tasavallan 

presidenttinä sotaväsymyksen uuvuttamaa kansaansa seuraavin sanoin: ”Teidän asianne on kaikkialla 

maassamme ylläpitää sitä keskinäisen luottamuksen ja toveruuden henkeä, minkä sodan yhteiset 

koettelemukset ovat luoneet, sekä kasvattaa ympäristöönne uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen.”  

Sotavuosien synnyttämä yhteenkuuluvuus tuki varmasti uuden, yhteisen tulevaisuuden rakentamista sodan 

jälkeisissä epävarmoissa oloissa. Osoituksia rauhan rakentamisen onnistumisesta ja olojen vakiintumisesta 

on helppo luetella: Pariisin rauhansopimuksen solmiminen, siirtoväen asuttaminen, sotakorvauksien 

maksaminen, Helsingin olympiakisojen järjestäminen, YK:n jäsenyyden saavuttaminen ja Porkkalan 

palauttaminen. Taitavan ulkopolitiikan myötä Suomen asema idän ja lännen puristuksessa alkoi vähitellen 

vahvistua, ja kansan uutteruuden ansiosta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen saatiin 

jälleen hyvälle alulle. 

  

Hyvät veteraanit, teidän sukupolvenne rakensi edellytykset kansamme nykyiselle hyvinvoinnille. Suomi 

kuuluu tänään maailman kehittyneimpien ja vauraimpien maiden joukkoon, ja on myös kulttuurin, 



koulutuksen ja muidenkin rahalla mittaamattomien arvojen saralla maailman kansojen eturivissä. 

Yhteiskuntamme sisäinen ja ulkoinen turvallisuus on yksi näistä arvoista. Ulkoisen turvallisuuden 

näkökulmasta asemamme on nyt vahvempi kuin koskaan aikaisemmin historiamme aikana.  

”Näillä kaskisavun mailla asuu kansa, joka aina on vaalinut vapauttansa.”  

Rautalammilla ja koko Pohjois-Savolla on varsin kauas ulottuvat veteraaniperinteet. Kirjattuja sotatoimia 

Savossa on ollut sen asuttamisesta lähtien eli jo 1400-luvulta. Ja kirjaamattomia ollenee vielä kauempaakin, 

sillä kulkihan ensimmäinen Ruotsin ja Novgorodin välinen raja Savossa Sietistä, joka oli nykyisen Varkauden 

seudun nimi, Karjalankoskelle, joka on nykyisin Juankosken Karjalanvirta, kääntyen sieltä länteen 

Kolimakoskelle Viitasaarelle ja edelleen Pyhäjokea pitkin Pohjanlahteen. Rautalammin kautta kulki 

myöhemmin pohjoinen ratsupolku Olavinlinnasta Laukaan ja Karstulan kautta Korsholmaan, eli Vaasan 

linnaan. Näin ollen silloiset kulkureitit kytkivät paikkakunnan aina meneillään oleviin selkkauksiin. Tiet ja 

vesistöt liittyvät oleellisesti myös pioneeritoimintaan.  

Kaskikansan vapauden halulla on kautta historiamme ollut monenlaisia ilmentymiä.  

Vaikka niin sanotun Nuijasodan päänäyttämö olikin etupäässä Pohjanmaalla ja Hämeessä, oli Savossakin 

liikehdintää Klaus Flemingin verovaltaa vastaan. On kirjoitettu, että tammikuussa 1596 kerääntyi savolaisia 

nuijamiehiä Mikkeliin Rautalammilta saakka. Tammikuun puolivälissä Rantasalmen Putkilahdessa ja Juvan 

Härkälässä kaatui toistasataa Joroisten ja Rautalammin nuijamiestä Olavinlinnan isännän Gödik Fincken 

joukkoja vastaan käydyissä taisteluissa. Loputkin nuijamiehet saarrostettiin Suur-Savon, eli Mikkelin kirkon 

liepeillä ja houkuteltiin petollisilla lupauksilla antautumaan, jonka jälkeen heidät tapettiin viimeiseen 

mieheen ja kylät ryöstettiin.  Omat koirat purivat uudisasukkaita ja samankaltainen elämä jatkuvassa sodan 

pelossa ja vihassa jatkui seuraavat kaksisataa vuotta, jolloin keskimäärin joka viidenkymmenen vuoden 

välein oli jonkinlainen sota, eli lähes jokainen suomalainen sukupolven perimässä on ympäristötekijänä 

sota. Ei ole ihme, että me olemme edelleen olemassa. Vuosisatainen elämä sodan varjossa on muokannut 

meistä suomalaisista kestävän kansan.  

Ensi vuonna tulee kuluneeksi kaksisataa vuotta Suomen Sodasta. Venäläiset etenivät Rautalammin kautta 

Laukaalle ja edelleen kohti Pohjanmaata, kohti Vaasaa. Eteneminen jouduttiin keskeyttämään, kun 

Sandelsin osastot katkaisivat huoltoyhteyden itään, koukaten takaa Kivisalmelle. Tällöin länteen etenevän 

venäläisosaston oli palattava takaisin ja merkittävä sivustauhka Pohjanmaalle poistui. 

Suomen Sodan jälkeen seurasi historiamme pisin suhteellisen rauhallinen jakso. Seuraavat sotatoimet 

Savossa liittyvät Vapaussotaamme. Tuolloin päänäyttämönä oli Kuopio ja erityisesti Varkaus. Vapaussota 

synnytti Rautalammille uuden, ruotu- ja suomalaisia tark’ampujapataljoonan sotamiehiä seuraavan 

veteraanisukupolven. Sukupolven, jonka pojat joutuivat taattojen tavan mukaan marssimaan kohti yhteistä 

kutsua Talvisotaan, Jatkosotaan ja Lapin sotaa.   

Talvisodassa Rautalammin reserviläiset puolustivat maatansa JR 38:n riveissä ja Jatkosodassa jo aiemmin 

mainitsemassani Pioneeripataljoona 28:n komppanioissa. JR 38 taisteli Laatokan Karjalassa Syskyjärven 

lohkolla ja osallistui Lemetin suurmotin tekoon ja Pioneeritaljoona 28:n sotatie johti Äänisniemelle ja 

Syvärille. Kovimman taistelun pioneerit kävivät juhannuksena 1944 torjuessaan Tuuloksen maihinnousua. 

Jos tuossa taistelussa ei olisi onnistuttu, emme olisi tätä tilaisuutta viettämässä. Tuuloksessa pataljoonasta 

kaatui 25 ja haavoittui 67 miestä kahden päivän aikana. 

  

Hyvät pioneeriveljet - Iske hakku Isänmaan puolesta!  



Sisä-Savon Pioneerikillan perustaminen liittyy oleellisesti pioneeriveteraanisukupolven perinnön- Itsenäisen 

Isänmaamme sekä vahvan aselajihengen vaalimiseen.  Killan perustava kokous pidettiin Rautalammilla 

22.4.1977 paikkakuntalaisen konstaapeli Antti Hirsimäen ja paikkakunnalla syntyneen silloisen 

teknikkoyliluutnantti Arvo Tolmusen kokoon kutsumana. Kilta sai heti kummikseen sodan aikaisen 

rautalampilaiskomppanian päällikkönsä Armas Linnanmaan, joten linkki veteraaneihin syntyi 

automaattisesti. Yhdistysrekisteriin kilta merkittiin maaliskuussa 1981.  

Kilta omaksui toimintamuodokseen kiltaveljien auttamisen ja yhteisten kiltapäivämatkojen järjestämisen. 

Toisin sanoen pioneeriperinteiden ja -hengen vaalimisen. Vuosien varrella killan toimintatavat ja päämäärät 

ovat muuttuneet niin ajan kuin jäsenkunnankin vaatimuksia vastaaviksi. Muutos näkyy myös siinä, että 

alkujaan Sisä-Savon Pioneerikilta muutti nimensä noin kymmenen vuotta sitten Savon Pioneerikillaksi. 

Nähdäkseni kiltatyö on enenevässä määrin siirtymässä jäsenten vapaaehtoisen koulutuksen ja 

asiantuntemuksen tarjontaan monenkeskisessä maanpuolustuskentässä. Vapaaehtoinen kouluttautuminen 

ja koulutustarjonta antaa mielestäni merkittävää lisäarvoa reservimme koulutukselliseen suorituskykyyn. 

Samalla se ylläpitää ja kehittää aselajihenkeä sekä maanpuolustustahtoa. Savon Pioneerikillalla on hyvät 

mahdollisuudet kehittyä, sillä Pohjois-Savosta määrätään varusmiespalvelukseen vuosittain Kainuun 

Prikaatin Pohjan Pioneeripataljoonaan noin sata miestä pääasiassa Ylä-Savon alueelta. Näiden nuorten 

miesten saaminen killan riveihin mahdollisimman nopeasti, jopa jo varusmiespalveluksen aikana, on 

rekrytointihaaste killan toimivalle johdolle ja muillekin kiltalaisille. Toivon tässä työssä aktiivisuutta killalta 

erityisesti Pohjan Pioneeripataljoonan johdon kanssa. 

  

Hyvät kuulijat, käsittelen puheeni loppuosassa yleistä asevelvollisuutta.  

Puolustusministeriö julkaisi maaliskuun lopulla raportin Asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisista 

vaikutuksista. Raportti koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään erityisesti 

varusmiespalveluksen ja reservin harjoitusten yhteiskunnallisia vaikutuksia talouden eri näkökulmista. 

Toinen osa tarkastelee varuskuntien taloudellisia vaikutuksia. Kolmannessa kuvataan yleisen 

asevelvollisuuden vaikutuksia varusmiesten opintoihin ja työelämään.   

Tutkimuksessa selvitettiin varusmiespalveluksen ja reservin harjoitusten kustannusvaikutuksia 

kansantalouteen ja yksilötalouteen. Kustannusvaikutuksia tarkasteltiin suhteessa koulutukseen, 

työmarkkinoihin, kansanterveyteen ja muihin vaikutuksiin.  

Uutisoinnissa, kuten yleensäkin, esitettiin vain negatiivisia seikkoja, kuten sitä, että varusmiespalvelus 

aiheuttaa bruttokansantuotteeseemme noin miljardin vajeen. Bruttokansantuote tällaisessa asiassa on 

mielestäni huono barometri. Sillä esimerkiksi viulun rakentaminen vaikuttaa bruttokansan tuotteeseen, 

mutta sen soittaminen ei.  

Asevelvollisuuden kokonaiskustannukset valtiontalouteen arvioidaan olevan noin 500 miljoonaa euroa. 

Summasta 350 miljoonaa muodostuu varusmiespalveluksen ja kertausharjoitusten aiheuttamista 

kustannuksista.  

Verotuloja arvioidaan jäävän saamatta noin 120 miljoonaa, joiden lisäksi jää saamatta 35 miljoonaa 

arvonlisäveroja. Lisäksi joudutaan maksamaan 11 miljoonaa sotilasavustuksia. Eli yhteensä 166 miljoonaa 

euroa. Kun tästä vähennetään varusmiespalveluksen ja kertausharjoitusten ajalta säästyneet 

työttömyyskorvauksia 16 miljoonaa on kokonaistappio Valtiolle 150 miljoonaa, eli kaikki yhteensä alussa 

mainitsemani 500 miljoonaa euroa. Summa tuntuu yksittäisestä ihmisestä valtavalta, mutta kun sitä vertaa 

koulutettavien määrään vuosittain, niin varusmiespalvelus maksaa yhteiskunnalle vain noin 12 000 

euroa/koulutettu sotilas, jonka sotilastaitoja voidaan ylläpitää suhteellisen pienellä lisäpanostuksella 



seuraavat 15-20 vuotta. Eli karkeasti sanottuna puolustusvalmiutemme koulutuksellinen ylläpito maksaa 

vain noin 1000 euroa vuodessa/sotilas lisättynä hänen sotilasvarustuksellaan, joka maksaa aselajista 

riippuen noin 4-5000 euroa/sotilas ja jonka käyttöikä on ainakin miehen asevelvollisuusaika, eli 

parikymmentä vuotta.  

Näin tarkastellen kustannukset ovat vähäiset saatuun hyötyyn, maanpuolustustahtoon ja -kykyyn 

verrattuna. Karkeasti tämä puolustuksellinen kaikenvaravakuutus maksaa noin 400 euroa/ suomalainen 

vuosittain, päivää kohden kustannus on näin ollen vain euro ja kymmenen senttiä kansalaista kohden.  

Lisäksi yleisellä asevelvollisuudella on vaikeasti arvioitavia vaikutuksia moniin arvoihin kuten 

yhteenkuuluvuuteen ja vastuuntuntoon ja yleensäkin niin sanottuun sosiaalisen pääoman syntymiseen ja 

sen ylläpitämiseen. Itse ymmärrän sosiaalisella pääomalla pelkistäen kunnon kansalaisuutta, eli elämistä 

yhteisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti omista asioista huolehtien ja vain tarvittaessa tukeutumista 

lähimmäisten ja yhteiskunnan apuun. Sosiaaliseen pääomaan liittyy myös erilaisuuden hyväksyminen, 

mutta myös sen paheksuminen, mikäli erilaisuus ei ole sovittujen käyttäytymissääntöjen ja lakien mukaista. 

Edellä mainitulla näkymättömällä tekijällä - kunnon kansalaisuudella - on mielestäni sotilaallisissa uhka- ja 

kriisitilanteissa maanpuolustuksen ja kansan henkisen kestokyvyn kannalta ratkaiseva merkitys. Yleinen 

asevelvollisuus mahdollistaa koulutustaustaltaan, sosiaaliselta profiililtaan ja sotilaallisilta kyvyiltään 

erittäin kustannustehokkaan reservin, jota ei ammattiarmeijalla kyetä luomaan. 

  

Suomen yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan sotalaitoksen korvaaminen ammattijärjestelmällä vaatisi 

vähintään 40 000 sotilaan ammattiarmeijan, jolla kyettäisiin vaivoin puolustamaan esimerkiksi Helsinki-

Tampere-Turku kolmiota. Tällöin pelkästään henkilöstökulut olisivat lähes 2 miljardia euroa eli yli 90 % 

nykyisestä puolustusbudjetista. Lisäksi maamme laaja pinta-ala, vähäinen väestömäärä, taloudelliset 

realiteetit ja geostrateginen asemamme pois sulkee mielestäni ammattijärjestelmän maanpuolustuksemme 

kulmakivenä nyt ja seuraavan kahden sadan vuoden aikana, mikäli haluamme säilyttää itsenäisyytemme.  

Turvallisuusympäristössämme ei ole nähtävissä olevien trendien ja ennusteiden mukaisesti tapahtumassa 

sellaisia muutoksia, joiden perusteella voitaisiin ryhtyä yleiseen ja yksipuoliseen aseistariisuntaan, 

enemmänkin päinvastoin.  

Huonoksi koettua historiaa on myös ns. valikoiva asevelvollisuus, josta muutamat poliitikot haluavat 

herättää keskustelua. Menettelyähän on jo kahdesti käytetty, nimittäin ruotujakolaitoksessa ja arpa-

asevelvollisuusjärjestelmässä eli vanhan sotaväen 1881 - 1901 välisenä aikana. Asiaan on mielestäni turha 

palata edes keskustelupalstoilla. 

Arvoisat kuulijat, en ota kantaa maamme sotilaalliseen liittoutumiseen, sillä siinäkin tapauksessa Suomea 

puolustavat viime kädessä vain suomalaiset. Parhaiten maanpuolustuksen tarpeeseen vastaa kaikissa 

uhkamalleissa ja tilanteissa yleinen asevelvollisuus, jolla on koko kansan tuki sekä kehittyvä alueellinen 

puolustusjärjestelmä, jolla suojataan yhteiskunnan elintärkeät kohteet ja torjutaan maahan tunkeutunut 

hyökkääjä niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Tärkeintä on, että ylläpidetään niin riittävää puolustuskykyä, 

joka jo pelkällä olemassa olollaan ennalta ehkäisee maahamme kohdistuvat mahdolliset sotilaalliset uhkat.  

 


