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VARUSMIESLIITTO RY:N TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTA-

VUODELTA 2019 

 

 

 

Varusmiesliitto ry (ruots. Beväringsförbundet rf.) on vuonna 1970 perustettu valtakunnallinen 

varusmies- ja siviilipalvelustaan suorittavien edunvalvontajärjestö. Liitto on poliittisesti ja 

uskonnollisesti sitoutumaton sekä puolustusvoimista riippumaton. Liiton toiminnan tarkoituksena on 

parantaa varusmies- ja siviilipalvelustaan suorittavien oikeudellista ja sosiaalista asemaa, edistää 

varusmies- ja siviilipalveluksen kehittämistä ja edistää turvallisuuspoliittista keskustelua. 

 

Liiton toimintaa ohjaavat säännöt, strategia, toimintasuunnitelmat ja talousarviot sekä tavoiteohjelmat. 

Liiton jäseneksi voi liittyä 17–29-vuotiaat Suomen kansalaiset, jotka hyväksyvät liiton tarkoituksen ja 

tavoitteet. Kannatusjäseneksi voivat liittyä sekä yksityishenkilöt että Suomeen rekisteröidyt 

yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt.  

 

 

 

EDUNVALVONTA  

 

Edunvalvonnan painopisteet  

 

Liiton edunvalvonnan painopisteitä vuonna 2019 ovat olleet varusmiesten äänestysmahdollisuuksien 

parantaminen, varusmiespalvelusta koskevan julkisen keskustelun lisääminen sekä kaikkien 

palvelustaan suorittavien tasa-arvoinen asema sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen 

katsomatta. Varusmiesliitto on ottanut aktiivisesti kantaa ja näkynyt mediassa myös muun muassa 

keskustelussa palvelukseen astumis- ja kotiutumisajankohdista.  

 

Tapaamiset 

 

Liiton johto on osallistunut toimintavuoden 2019 aikana aktiivisesti sidosryhmäyhteistyöhön ja 

järjestänyt tapaamisia valtionhallinnon edustajien ja poliitikkojen kanssa. Tavattuja ovat muun muassa  
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Puolustusvoimien Pääesikunnan johtavat sotilashenkilöt ja virkamiehet, Valtiokonttorin, KELAn sekä  

 

Puolustusministeriön johtavat asevelvollisia koskevia asioita hoitavat virkamiehet, eduskunnan  

puolustusvaliokunnan jäsenet, poliittisten nuorisojärjestöjen johto sekä asevelvollisuuden kanssa töitä 

tekevät järjestöt, kuten Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry. 

 

Varusmiesliitto on ollut viime vuonna läsnä Kainuun prikaatissa Kajaanissa, Kaartin jääkärirykmentissä 

Helsingissä, Panssariprikaatissa Parolassa, Reserviupseerikoulussa Haminassa ja Karjalan prikaatissa 

Vekaranjärvellä. Mainittujen lisäksi Varusmiesliitto on tasaisin väliajoin ollut yhteydessä kaikkien 

joukko-osastojen varusmiestoimikuntiin. 

 

Lausunnot ja siviilipalveluslain valmistelu 

 

Varusmiesliitto on vuonna 2019 lausunut yhteensä kaksi kertaa. 

 

Varusmiesliitto lausui Sisäministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle Pelastusopistosta annetun 

lain muuttamisesta (lausunnon diaarinumero SMDno-2018-2239). Lausunnossaan Varusmiesliitto kiitti 

Pelastusopistossa opiskelevien asevelvollisten tasa-arvon parantumista esityksen toteutuessa ja 

muistutti siviilielämän ja asevelvollisuuden jouhean niveltymisen merkitystä maanpuolustustahdolle. 

 

Varusmiesliitto lausui eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä 

eduskunnalle siviilipalveluksesta annetun lain muuttamisesta (lausunto HE 294/2018). Varusmiesliitto 

jakoi pitkälti lakia valmistelleen työryhmän näkemyksen, mutta esitti kuitenkin lausunnossaan, että 

järjestelmän tulisi mahdollistaa paluun aseelliseen palvelukseen ja Puolustusvoimien reserviin 

siviilipalveluksesta. Samoin Varusmiesliitto katsoi, että siviilipalveluksen suorittaneista tulisi pitää 

kattavampaa rekisteriä kokonaisturvallisuuden tarpeisiin vastaamiseksi. 

 

Kannanotot 

 

Varusmiesliitto julkaisi vuoden 2019 aikana viisi kannanottoa. Lisäksi liitto otti aktiivisesti kantaa 

ajankohtaisiin kysymyksiin kolumnien, mielipidekirjoitusten sekä oman median juttujen kautta. 

 

Varusmiesliitto julkaisi toimintavuoden 2019 aikana seuraavat kannanotot: 

 

• Myös varusmiesten äänen on kuuluttava vaaleissa (7.1.2019), 

• Varusmiesliitto vaatii tasa-arvoista asevelvollisuutta (8.7.2019), 

• Vastuun varusmiehille käskettävästä toiminnasta oltava Puolustusvoimilla (11.9.2019), 

• Käräjäoikeus teki oikean ratkaisun jättäessä varusmiehen tuomitsematta ja rankaisematta 

Raaseporin tasoristeysturman oikeudenkäynnissä (3.10.2020), sekä 

• Aiottehan huolehtia Suomen puolustuksesta myös 20 vuoden päästä? (27.12.2020) 
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Varusmiesliitto on ollut vuoden 2019 aikana näkyvästi esillä mediassa ja kuultavana lukuisissa 

asevelvollisuutta koskevissa haastatteluissa. Valtakunnallisessa mediassa liitto on ollut noin kerran 

viikossa. Liitto esiintyi myös YLEn ja MTV:n aamulähetyksissä. Ulkopuolisten mediaosumien lisäksi 

liiton oma Varusmies-media tuotti sisältöä (kolumneja, juttuja ja reportaaseja) liiton sosiaalisen median 

kanaviin ja nettisivustolle viikoittain. 

 

 

 

JÄSENHANKINTA 

 

Jäsenhankinnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi Varusmiesliitto on kehittänyt entisestään jäseneksi-

liittymisprosessiaan. Lisäksi liitto on markkinoinut toimintaansa SuomiAreena-tapahtumassa Porissa, 

varusmiestoimikuntien teemapäivillä Kainuun prikaatissa helmi- ja elokuussa sekä 

varusmiestoimikuntapäivillä Panssariprikaatissa toukokuussa. 

 

 

 

HANKEYHTEISTYÖ 

 

Varusmiesliitto on toimintavuonna 2019 jatkanut yhteistyötä Filha ry:n kanssa. Meneillään on vuonna 

2018 aloitettu Filha ry:n koordinoima hanke, jonka tavoitteena on vähentää nuuskan käyttöä 

Puolustusvoimissa.  

 

Varusmiesliitto on jatkanut tiivistä yhteistyötä Valtiokonttorin kanssa esimerkiksi Varusmies-lehden 

advertoriaalien muodossa. Valtiokonttori on kertonut Varusmies-lehden advertoriaaleissa muun muassa 

varusmiesten oikeuksista korvauksiin palvelusaikaisten tapaturmien sattuessa sekä erityyppisistä 

korvauslajeista. 

 

 

 

VIESTINTÄ 

 

Varusmiesliitto on jatkanut viestintänsä ja Varusmies Median kehittämistä palvelemaan entistäkin 

tehokkaammin liiton edunvalvonnallisia tavoitteita sekä liiton jäsenistöä ja kohderyhmää eli varus- ja 

siviilipalvelustaan suorittavia. Liitto on vahvistanut entisestään vuorovaikutteista läsnäoloaan 

sosiaalisessa mediassa. 

 

Toimintavuonna 2019 Varusmiesliitto on ylläpitänyt neljää verkkosivustoa:  
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• www.varusmiesliitto.fi (liiton virallinen viestintä, toiminnan esittely ja jäseneksi liittyminen),  

• www.varusmieslehti.fi (Varusmies Median sähköinen media), 

• www.inttiin.fi (varusmiespalveluksen tietopankki), ja 

• www.sivariin.fi (siviilipalveluksen tietopankki). 

 

 

 

JÄRJESTÖ 

 

Tapahtumat  

 

Toimintavuonna 2019 Varusmiesliitto on osallistunut ja järjestänyt seuraavia tapahtumia: 

 

• Liiton osallistuminen VMTK-teemapäiville Kainuun prikaatissa 25–27.2.2019 

• Toimiston tupaantuliaiset 1.3.2019 

• Poliittisten nuorisojärjestöjen ehdokkaiden vaalipaneeli 19.3.2019 

• VMTK-päivät Panssariprikaatissa 21.–23.5.2019 

• Liiton asiakirjatyöstöpäivät Eräjärvellä 30.7.-1.8.2020 

• VMTK-teemapäivät Kainuun prikaatissa 26.–28.8.2019 

• Reserviläisurheiluliiton kehittämispäivät Tikkakoskella 14.9.2019 

• Liittokokous 1.12.2019 

 

Liiton toimisto 

 

Varusmiesliiton toimisto sijaitsi toimintavuonna 2019 Helsingin suojeluskuntatalolla osoitteessa 

Döbelninkatu 2. Liitolle myönnettiin vuokratuki, joka kattoi vuoden 2019 toimistotilan vuokran 

kokonaisuudessaan. Vuokratuen myönsi Urlus-säätiö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liittohallitus 
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Varusmiesliiton liittohallituksessa vuonna 2019 toimivat Matias Pajula (puheenjohtaja), Joni Karras 

(varapuheenjohtaja) sekä hallituksen jäsenet Tuomas Aho, Atte Grönroos, Topi Korpinen, Jaber 

McBreen, Olli Puumalainen ja Juho Rasa. 

 

Liittohallitus kokousti vuoden aikana seuraavasti: 

 

• 3.2.2019, Varusmiesliiton toimisto 

• 24.3.2019, Varusmiesliiton toimisto 

• 28.4.2019, sähköinen etäkokous 

• 10.5.2019, Varusmiesliiton toimisto 

• 26.6.2019, Varusmiesliiton toimisto 

• 25.8.2019, Varusmiesliiton toimisto 

• 26.9.2019, Varusmiesliiton toimisto 

• 17.12.2019, sähköinen etäkokous 

 

 

Henkilöstö 

 

Pääsihteeri Juho Kärkkäinen 

 

Varusmies Median toimituskunta 

 

Päätoimittaja Saana Sjöblom-Hasselblatt 

Toimituspäällikkö, verkkovastaava Joonas Koivisto 
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Oikeaksi todistavat 

 

Helsingissä 10.11.2020 

 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Topi Korpinen     Eleonoora M. Hilska 

Puheenjohtaja     Pääsihteeri 


