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VARUSMIESLIITTO RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2020

Varusmiesliitto ry (ruots. Beväringsförbundet) 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, talousarviot ja 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 2020 ovat olleet kutsuntojen laajentaminen koskemaan koko ikäluokkaa, kaikkien
palvelustaan suorittavien tasa-arvoinen asema sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta sekä
koronavirusepidemian vuoksi varusmiesten jaksaminen, lomakäytänteet ja lepoajan huomioiminen. Varusmiesliitto on ollut
laajasti mediassa erityisesti palveluksen tasa-arvoisuuteen liittyvissä kysymyksissä, joita liiton kannanotot erityisesti koko
ikäluokkaa koskevista kutsunnoista sai aikaiseksi.

Tapaamiset

Liiton johto on osallistunut kuluneen vuoden aikana aktiivisesti sidosryhmäyhteistyöhön ja järjestänyt tapaamisia
valtionhallinnon edustajien ja poliitikkojen kanssa. Tavattuja ovat muun muassa puolustusvoimien Pääesikunnan johtavat
sotilashenkilöt ja virkamiehet, Valtiokonttorin ja puolustusministeriön johtavat asevelvollisia koskevia asioita hoitavat
virkamiehet, eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenet, poliittisten nuorisojärjestöjen johto sekä asevelvollisuuden kanssa
töitä tekevät järjestöt, kuten Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry.

Näiden lisäksi liitto tapasi paikallisia palvelustaan suorittavia, sekä VMTK-toimijoita ympäri Suomen, mukaanlukien
VMTK-pääsihteerin kuukausittaiset tapaamiset.

Parlamentaariset lausunnot

Liitto on antanut vuonna 2020 kaksi parlamentaarista lausuntoa:

Sisäministeriölle liitto antoi lausunnon koskien hallituksen esityksestä laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Puolustusvaliokunnalle liitto antoi lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle
2021.
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Kannanotot

Liitto julkaisi varsinaisia kannanottoja vuoden aikana kymmenen kappaletta, jonka lisäksi liitto otti viikoittain kantaa
ajankohtaisiin kysymyksiin kolumnien, mielipidekirjoitusten sekä oman median juttujen kautta. Julkaistut kannanotot ovat
seuraavat:

● Palvelusturvallisuuden puute ei saa laskea motivaatiota palvelukseen.
https://varusmiesliitto.fi/2020/01/05/palvelusturvallisuuden-puute-ei-saa-laskea-motivaatiota-palvelukseen/

● Kutsunnat 2020-luvulle.
https://varusmiesliitto.fi/2020/01/19/kutsunnat-2020-luvulle/

● Siviilipalvelus kriisitilanteiden tueksi.
https://varusmiesliitto.fi/2020/03/24/siviilipalvelus-kriisitilanteiden-tueksi/

● Varusmiehet huomioitava Uudenmaan eristyksessä.
https://varusmiesliitto.fi/2020/03/27/varusmiehet-huomioitava-uudenmaan-eristyksessa/

● Varusmiesliitto tyrmää Puolustusvoimien virka-avun maatiloille.
https://varusmiesliitto.fi/2020/03/28/varusmiesliitto-tyrmaa-puolustusvoimien-virka-avun-maatiloille/

● Varusmiesliitto tyrmää kenttäpiispa Pekka Särkiön sunnuntaina 21.6. julkaistun blogitekstin.
https://varusmiesliitto.fi/2020/06/23/varusmiesliitto-tyrmaa-kenttapiispa-pekka-sarkion-sunnuntaina-21-6-julka
istun-blogitekstin/

● Varusmiesliiton terveiset palvelukseen astumisen kynnyksellä.
https://varusmiesliitto.fi/2020/07/06/varusmiesliiton-terveiset-palvelukseen-astumisen-kynnyksella/

● Palveluksen pituuden on perustuttava maanpuolustuksen tarpeisiin.
https://varusmiesliitto.fi/2020/08/28/palveluksen-pituuden-on-perustuttava-maanpuolustuksen-tarpeisiin/

● Naisten vapaaehtoinen asepalvelus 25 vuotta – tähtäimessä asevelvollisuus.
https://varusmiesliitto.fi/2020/10/16/naisten-vapaaehtoinen-asepalvelus-25-vuotta-tahtaimessa-asevelvollisuus

● Varusmiespalvelus rajoittaa nuorten äänestysoikeutta.
https://varusmiesliitto.fi/2020/12/15/varusmiespalvelus-rajoittaa-nuorten-aanestysoikeutta/

Varusmiesliitto on ollut vuoden aikana näkyvästi esillä mediassa ja kuultavana lukuisissa asevelvollisuutta koskevissa
haastatteluissa. Valtakunnallisessa mediassa liitto on ollut noin kerran viikossa. Mediaosumia kertyi vuoden aikana niin
printtimediaan, kuin myös televisioon erilaisissa yhteyksissä. Ulkopuolisten mediaosumien lisäksi liiton oma media tuotti
sisältöä (kolumneja, juttuja ja reportaaseja) liiton sosiaalisen median kanaviin ja nettisivustolle viikoittain.

JÄSENHANKINTA

Perinteisesti varusmiesliiton jäsenhankintaa on toteutettu lähinnä varuskuntavierailuilla eri joukko-osastoissa lähinnä
normaalia palvelustaan suorittavien keskuudessa, mutta koronavirustilanteen vuoksi tätä ei vuoden aikana päästy
toteuttamaan. Myös paikalliset varusmiestoimikunnat ovat olleet merkittävä jäsenhankintakanava liitolle ja verkon
välityksellä tapahtuvaan viestintään on panostettu.

HANKEYHTEISTYÖ

Liitto on tehnyt yhteistyötä

Liitto on jatkanut monivuotista yhteistyötään Filha ry:n koordinoimassa Irti nuuskasta-hankkeessa, jonka tavoitteena on
vähentää nuuskan käyttöä Puolustusvoimissa. Myös monivuotista yhteistyötä Valtiokonttorin kanssa on jatkettu ja syvennetty
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entisestään. Yhteistyö on käsittänyt pääosin viestinnällistä apua Valtiokonttorin korvausjärjestelmän tunnettuuden
lisäämiseksi.

VIESTINTÄ

Liitto 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. Liitto ylläpitää neljää verkkosivustoa:
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

● Liittohallituksen järjestäytymiskokous ja perehdytyspäivä tammikuun alussa
● Liiton pääsihteerin osallistuminen yhteiskeskusteluun Puolustusministeri Kaikkosen kanssa tammikuussa
● MPKK:n yleisesikuntaupseerikurssilla pidetty koulutus liiton teemoista maaliskuussa
● Osallistuminen vihreiden nuorten asevelvollisuustyöryhmään maaliskuussa.
● Liiton osallistuminen valtakunnallisille varusmiestoimikuntapäiville toukokuussa
● Liitto osallistui asevelvollisuuskeskusteluun mm. PvKom Kivisen ja Ilkka Kanervan kanssa lokakuussa.
● Liittokokous marraskuun lopussa

Liiton toimisto

Varusmiesliitto piti toimistoaan vuoden 2020 Vanhalla suojeluskuntatalolla Töölössä osoitteessa Döbelninkatu 2. Liitolle
myönnettiin vuodelle 2020 vuokratuki, jonka maksoi Urlus säätiö. Vuokratuki on vuokran suuruinen kokonaisuudessaan.

Liittohallitus

Liittohallituksessa vuonna 2020 toimivat Topi Korpinen (puheenjohtaja), Atte Grönroos (varapuheenjohtaja) sekä hallituksen
jäsenet Iina Palonen, Toni Pakarinen, Roosa Grönberg, Santeri Nousjoki, Nicholas Kujala ja Emin Karaca. Liittohallitus
kokousti vuoden aikana seuraavasti:

- Kokous 1/20, 4.1.2020 Varusmiesliiton toimistolla
- Kokous 2/20, 15.2.2020 Varusmiesliiton toimistolla
- Kokous 3/20, 21.3.2020 sähköisesti
- Kokous 4/20, 31.3.2020 sähköisesti
- Kokous 5/20, 31.5.2020 sähköisesti
- Kokous 6/20, 22.6.2020 sähköisesti
- Kokous 7/20, 13.7.2020 sähköisesti
- Kokous 8/20, 20.7.2020 sähköisesti
- Kokous 9/20, 1.9.2020 sähköisesti
- Kokous 10/20 23.9.2020 sähköisesti
- Kokous 11/20 19.10.2020 sähköisesti
- Kokous 12/20 22.11.2020 Auditorio, töölöntorinkatu 2
- Kokous 13/20 4.12.2020 sähköisesti
- Kokous 14/20 20.12.2020 sähköisesti
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Henkilöstö

Juho Kärkkäinen, pääsihteeri ( -> 20.7.2020)
Eleonoora Hilska, pääsihteeri (21.7.2020 ->)

Varusmies Median toimituskunta

Saana Sjöblom, päätoimittaja
Joonas Koivisto, toimituspäällikkö & verkkovastaava

Oikeaksi todistavat,

Atte Grönroos Janne Welin
Puheenjohtaja Pääsihteeri
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