Olen ehdolla Reserviupseeriliiton puheenjohtajaksi
Reserviupseeriliitto on maanpuolustusaatteen eturivin lipunkantaja ja
merkittävä yhteiskunnallinen toimija. Liiton yhteiskunnallista roolia ja
edunvalvonnan vaikuttavuutta pitää kuitenkin terävöittää. Haluan tuoda
strategisen osaamiseni ja johtajakokemukseni liiton käyttöön ja olla
viitoittamassa liiton tulevaisuutta. Siksi olen ehdolla liiton
puheenjohtajaksi.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttä on ollut myllerryksessä
lakimuutosten myötä. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta astuu
voimaan vuoden vaihteessa ja käynnissä on kiivas työ toiminnan
järjestelemiseksi vuodelle 2020.
Siviilityössäni strategiajohtajana olen tottunut siihen, että muutos on
jatkuvaa. Muutoksessa proaktiivinen ote ja ennakointi on olennaista.
Vision ja strategian on oltava kirkas näyttäen tietä tulevaan. Luonnos
RUL:n kolmivuotissuunnitelmaksi vuosille 2020-2022 sisältää oikeita
asioita ja oikean suunnan. Liiton strategia on hyvä ja kattava. Kuitenkin
esimerkiksi lakimuutoksiin vaikuttamisessa on osittain epäonnistuttu,
koska asialle ei ole riittävän ajoissa annettu riittävää fokusta. Todellinen
vaikuttaminen olisi vaatinut tiivistä yhtedenpitoa lainsäädäntöä
valmistelevaan tahoon pelkän passiivisen sidosryhmäkuulemiseen kutsua
odottelevan taktiikan sijaan. Suhteet eivät synny hetkessä, niiden
luominen ja ylläpitäminen on pitkäjänteistä toimintaa.
Strategia on valintojen tekemistä ja priorisointia. Liiton tärkeimmät
tehtävät tulevalle kolmivuotiskaudelle ovat:
1) Lakimuutosten negatiivisten vaikutusten minimointi
maanpuolustuskoulutukseen ja vapaaehtoisten kouluttajien
motivaatioon.
Vapaaehtoista maanpuolustusta säätelevän lain käytännön sovellutukset
puhuttavat nyt laajasti ja iso osa työstä pitää saada valmiiksi jo tämän
syksyn aikana. Muutoksia tarvitaan lyhyellä aikavälillä lain soveltamista
määrittäviin asetuksiin ja pidemmällä aikavälillä myös lakiin. Laki on
säädetty kiireellä, eikä siitä ehditty antaa riittävää ohjeistusta ja
toimintamalleja soveltamiseksi. Hyvä esimerkki tästä on MPK:n
ammunnat, jotka jouduttiin keskeyttämään hetkeksi uuden
lainsäädännön ymmärrysvaikeuksien seurauksena. Sen sijaan, että
meidän tarvitsisi pohtia toteutuuko nykyisessä lain säätämisessä edes
eduskunnan tahto, tarvitsemme kanavan yhteistoimintaan lakeja
valmistelevien virkamiesten kanssa, voidaksemme todeta siinä ainakin
toteutuvan maanpuolustustahdon. Tästä syystä RUL:n on pystyttävä
astumaan askeleen verran pidemmälle ja päästävä negatiivisten

vaikutusten minimoimisesta tilanteeseen, jossa sen positiivista tahtoa
kuullaan ja lain valmisteluissa aidosti huomioidaan.
2) Proaktiivinen edunvalvonta edellyttää aktiivista viestintää, hyviä
suhteita päätöksentekijöihin ja uutta otetta yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen.
Me reserviläiset tiedämme ja tunnemme, mitä maanpuolustustyö on.
Muuttuneen turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön myötä myös
laajemman joukon tulee ymmärtää maanpuolustustyön ja
ampumaharrastuksen tärkeys yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle.
Ilman laajempaa ymmärrystä ja tukea maanpuolustukselle ja
ampumaharrastukselle tulemme myös jatkossa kohtaamaan haastavia
muutoksia. RUL:n osallistuminen SuomiAreenaan on hyvä avaus ja
tämänkaltaista tarvitaan. Hyvät ja tiiviit suhteet päätöksentekijöihin ja
laaja yhteiskunnallinen verkostoituminen ovat avainasemassa ja
suhteiden luomiseen tulee panostaa pitkäjänteisesti entistä enemmän ja
uudenlaisia keinoja hyödyntäen. Linjaukset eivät saa olla siitä kiinni, mikä
puolue milloinkin on vallassa. Voisimmeko jatkossa olla tuomassa
ampumaharrastusta laajemman joukon tietoisuuteen esimerkiksi
kohdennetuilla SRA-ammunnan esittelyillä? Naisten osallistuminen
maanpuolustukseen keskusteluttaa myös laajasti tällä hetkellä. Voisiko
lyhyt maanpuolustuskurssi olla tapa kasvattaa tällä hetkellä ulkopuolelle
jäävän puolikkaan ikäluokan ymmärrystä puolustuspolitiikan ja
maanpuolustuksen realiteeteista?
3) Nuorisotoiminta on sijoitus tulevaisuuteen.
Kilpailu vapaa-ajasta kiihtyy entisestään ja on tärkeää saada nuoret
mukaan toimintaan heti kotiutumisen jälkeen. Tämän vuoksi onkin
ilahduttavaa nähdä, että Opiskelijain Reserviupseeripiirin jäsenmäärässä
on nouseva trendi. Muilla piireillä trendi on toiseen suuntaan. Eli emme
pysty pitämään toimintaan mukaan saaduista nuorista kiinni.
Nuorisoupseerien nimeäminen on oikeansuuntainen askel, mutta lisää
toimenpiteitä tarvitaan. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti RUL on
reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen
maanpuolustusjärjestö. Toiminnallisuuden pitäminen ytimessä houkuttaa
nuorempia upseereita mukaan. Mahdollisuudet kehittää itseään ja
johtamistaan, osallistua mielenkiintoiseen ja aktiiviseen toimintaan sekä
kansainvälisyys ovat avainasioita vapaa-ajasta kilpailtaessa.
Asiakaslähtöisyys on nuorille upseereille arkipäivää ja sitä sen tulee olla
myös meille muille vapaa-ajasta kilpailtaessa.
Näiden kolmen kärjen lisäksi liiton kokonaisvaltaisen
toimintasuunnitelman mukainen työ on olennaista. Esimerkiksi
perinnetyön vahva traditio on toimintamme perustaa. Arvomme ovat
isänmaallisuus, vastuuntuntoisuus ja vapaaehtoisuus. Näillä
jäsenistömme yhteisillä arvoilla tekemisemme kantaa pitkälle.

Toimintamme perustuu motivoituneisiin ja vapaaehtoisiin toimijoihin
kerhoissamme ympäri Suomen. Sitä motivaatiota ja ylpeyttä toiminnasta
meidän tulee vaalia ja ruokkia.
Toivottavasti pystymme puheenjohtajakisan avulla nostamaan
ajankohtaisia maanpuolustusasioita laajempaan keskusteluun.
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