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RESERVILÄISLIITON LAUSUNTO MPK:n STRATEGIASTA
Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto koskien Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen strategiaa. Liitto pitää hyvänä, että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen uudella strategialla pyritään kehittämään vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja MPK:n organisaatioita sekä toimintatapoja vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain muutoksen edellyttämällä tavalla. Edelleen
liitto samaa mieltä sotilaallisen koulutuksen laajentamisen tarpeesta sekä varautumiskoulutuksen
turvaamisesta lakimuutoksen luoman toimintaympäristön mukaisesti.
Reserviläisille tarkoitetun, sotilaallista valmiutta ylläpitävän koulutuksen (SOTVA) volyymin ohella
tulee kehittää myös koulutuksen sisältöä lakimuutokset mahdollistamalla tavalla. Edelleen tavoitteena tulee olla, että varautumiskoulutusta (VARTU) järjestetään vähintään nykyisessä laajuudessa.
Molemmat koulutukset tulee kytkeä tiiviimmin poikkeusolojen organisaatioihin ja niiden tarpeisiin
niin, että järjestetty koulutus kehittää näissä tarvittavia taitoja sekä johtaa sijoitukseen tai sijoituskelpoisuuteen Puolustusvoimien sodan ajan joukoissa tai muissa poikkeusolojen organisaatioissa.
SOTVA-koulutusta ei tule rajata vain Puolustusvoimien reserviin kuuluville henkilöille vaan sen tulee
olla avointa myös reserviin ikänsä puolesta kuulumattomille sekä ei-asevelvollisille. VARTU-koulutuksen rahoitus tulee järjestää niin, ettei se heikennä muiden vapaaehtoista maanpuolustusta järjestävien yhteisöjen rahoitusta.
Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain muutoksen myötä MPK:n yhteisteistyötä Puolustusvoimien kanssa erityisesti maakunnallisella tasolla lisätään niin, että tavoitteena on Puolustusvoimien paikallispuolustusjärjestelmän sekä siihen liittyvän koulutus- ja sijoitustoiminnan tehostaminen. Tähän liittyvää kehitystyötä tulee tehdä kolmikannassa niin, että kehittämisessä huomioidaan
myös reserviläisjärjestöjen maakunnallinen organisaatio. Tavoitteeksi tulee asettaa yhteinen, maakunnallinen organisaatio, joka yhdistää Puolustusvoimia, Maanpuolustuskoulutusyhdistä ja reserviläisjärjestöjä.
MPK:n toimintaa tulee strategiakaudella kehittää niin, että sen rooli maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen yhteisenä koulutusorganisaationa vahvistuu ja niin, ettei siitä muodostu vaihtoehtoa perinteiselle, vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle. Tavoitteena tulee olla mm. se, että jäsenjärjestöihin kuulumattomia kouluttajia ja koulutukseen osallistuvia ohjataan nykyistä määrätietoisemmin
järjestöjen jäseniksi.
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Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on yli 38.000 jäsentä. Heistä yli 90
prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Liiton
paikallisyhdistyksissä reserviläiset voivat ylläpitää ampumataitojaan, fyysistä kuntoaan ja maastotaitojaan. Reserviläisliitto on myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Naisten Valmiusliiton jäsen. Tuoreen kouluttajatutkimuksen mukaan yli 36 prosenttia MPK:n kouluttajista ja yli 43 prosenttia MPK:n muista vapaaehtoistoimijoista on Reserviläisliiton jäseniä.
Lisätietoja lausunnosta antaa tarvittaessa toiminnanjohtaja Olli Nyberg, s-posti olli.nyberg@reservilaisliitto.fi / 0400 640 755.
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