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Vasta valittu Mika Hannula sai
vastaanottaa runsaasti onnitteluja.
Kättelyvuorossa Risto Piekka.

Mika
Hannulasta

Reserviupseeriliiton uusi
puheenjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto
ry (RUL) on Turussa 27.10.
pitämässään liittokokouksessa
valinnut uudeksi
puheenjohtajakseen kapteeni (res)
Mika Hannulan, 39. Hannula
valittiin tehtäväänsä 17 381
äänellä. Yhteensä ääniä annettiin
24 225.
Ensi vuoden alusta tehtävässään aloittava
Hannula korostaa reserviupseerien
koulutustoiminnan tehostamisen olevan
erityisen tärkeää. Hän näkee, että ensi
vuoden alusta julkisoikeudelliseksi
yhdistykseksi muuttuvalla MPK ry:llä
tulisi olla keskeinen rooli nimenomaan
koulutusorganisaationa. Kaikki
vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijat
ovat Hannulan mukaan yhteisellä asialla.
”RUL ei ole valtio valtiossa, vaan palvelee
isänmaan etua”, hän painottaa.
Liittokokouksessa valittiin RUL:lle myös
uusi liittovaltuusto ja hyväksyttiin liiton
strategia vuosiksi 2008–10. RUL näkee,
että seuraavan kolmen vuoden aikana
maanpuolustuksellisia haasteita ovat
mm. puolustusvoimien rakennemuutos ja
budjettikehitys ja väestön keskittyminen
kasvukeskuksiin. Liitto pitää tärkeänä
myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen
kehittämistä sekä yleisen asevelvollisuuden
turvaamista. RUL:n tavoitteena on
jatkossakin koko Suomen puolustaminen.
Tämä edellyttää yleisen asevelvollisuuden
ja alueellisen puolustusjärjestelmän
säilyttämistä Suomelle parhaiten sopivana
puolustusratkaisuna.
Lähde: www.rul.fi

Amiraali Juhani
Kaskeala Turussa:
Armeijan sodanajan vahvuuden pienentäminen 250 000
sotilaaseen ei merkitse valikoivaan asevelvollisuuteen
siirtymistä. Yleinen asevelvollisuus on Suomen
puolustuskyvyn perusta - fundamenttien fundamentti
kuten edellinen puolustusministeri Seppo Kääriäinen
tapasi viestinsä tiivistää. Uskon meidän kaikkien haluavan,
että asevelvollisuus nauttii tulevaisuudessakin Suomen
kansan vankasta tuesta.
Kansalaisetkaan eivät ole lämmenneet yksittäisten
poliitikkojen esityksille valikoivasta asevelvollisuudesta
tai vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Eduskunnan
käsiteltävänä oleva uusi asevelvollisuuslaki ei sekään ole
muuttamassa järjestelmämme perusteita.
Ainakin minulle on aivan selvää, että asevelvollisuus merkitsee laatua
eli ammattitaitoa ja osaamista. Aivan liian usein unohdetaan, että
puolustusvoimien henkilöstöstä yli 95 prosenttia on reserviläisiä.
Keskimääräinen suomalainen sotilas on jonkun verran yli 25-vuotias
reserviläinen, jolla on takanaan intensiivinen varusmiespalvelus ja
yhdestä kahteen kertausharjoitusta omassa joukossaan. Siviilistä
hän tuo mukanaan työkokemuksensa sekä ammatillisen tai
korkeakoulututkintonsa.
Joukkojen määrä supistuu
Mikäli haluamme säilyttää edes tyydyttävän varustautumisen tason,
joukkoja on pakko vähentää kymmenessä vuodessa noin sadalla
tuhannella sotilaalla. Minun mielestäni ei ole tarkoituksenmukaista
säilyttää joukkoja, joilla ei ole mahdollisuuksia selvitä nykypäivän
taistelukentällä. Pelkillä rynnäkkökivääreillä ja sissitaktiikalla
ei luoda modernissa yhteiskuntarakenteessa hyökkäyksen
ennalta ehkäisykykyä eikä myöskään varmisteta valtiojohdon
toimintavapautta kovan poliittisen ja sotilaallisen painostuksen
alla.
Maakuntajoukoista nopean
toiminnan joukkoja
Alueellisten joukkojen aktiivisimman osan muodostavat
maakuntajoukot. Niiden määrän ja kokoonpanon määrittävät
operatiiviset tehtävät ja puolustushaarojen tarpeet. Maakuntajoukot
ovat puolustusvoimien joukkoja. Niiden koulutus tapahtuu
kertausharjoituksissa, omaehtoisena kouluttautumisena sekä
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilattavilla kursseilla. Ne tulevat
olemaan alueillaan puolustusvoimien nopean toiminnan joukkoja,
joiden suorituskykyä tehostavat reserviläisten vapaaehtoinen
sitoutuminen, paikallistuntemus ja monialainen korkeatasoinen
osaaminen. Reserviupseerien rooli maakuntajoukkojen toiminnassa
on ratkaisevan tärkeä. .
Kansainvälisen kriisinhallinnan merkitys
Juhani Kaskealan mukaan vuodenvaihteessa voimaan astuva uusi
laki määrää puolustusvoimien tehtäväksi yksiselitteisen selvästi
osallistumisen kansainväliseen kriisinhallintaan. Suomen panos
kansainvälisissä operaatioissa on Euroopan suurimpia suhteessa
väkilukuumme. Sekin on asevelvollisuusjärjestelmämme ansiota,
sillä 80 prosenttia maailman kriisipesäkkeissä palvelevista
suomalaisista sotilaista on asevelvollisia reserviläisiä.
Haluan myös todeta, että puolustusvoimat antaa erittäin suuren
arvon sille vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle, jota järjestönne
harjoittavat. Suomen puolustuksesta huolehtiminen ei saa eikä
voikaan olla vain viranomaistoimintaa. Perustuslaissamme lukee, että
jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan
puolustamiseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.
On erittäin arvostettavaa, että te edellisten sukupolvien perintöä
kunnioittaen haluatte vapaaehtoisesti olla mukana kehittämässä
maamme puolustusvalmiutta.
(Puhe on toimituksen lyhentämä laajemmasta kokonaisuudesta)
Lähde: www.rul.fi
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