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LUKIJALLE 

uolustusvoimien valmiuspäällikkö esiintyi 24. elokuuta 2021 yhdessä ulkomi-
nisterin ja puolustusministerin kanssa tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin 
suomalaisen suojausjoukon toiminnasta historiallisessa tehtävässä Afganista-

nissa. Myös esiintyminen oli poikkeuksellinen, sillä yleensä puolustusvoimien opera-
tiivisesta toiminnasta vastaavat henkilöt eivät ole julkisuudessa toiminnasta kertoneet, 
vaan median nälkää ovat tyydyttäneet tiedottajat ja asiantuntijat. 

Filosofian tohtori Helena Pilke kertoo teoksessaan Meidän poikamme mediassa sen, 
kuinka puolustusvoimat on kehittynyt viestijästä ja tiedottajasta informaatiovaikutta-
jaksi. Kuvaus on johdonmukainen ja seikkaperäinen, ja erityisen mielenkiintoista it-
selleni on se, että olen saanut palvelusurani aikana olla mukana joissakin kirjassa ku-
vatuista tapahtumista – tuolloin toki tietämättä, miten ne pieneltä osaltaan ovat olleet 
rakentamassa puolustusvoimien myönteistä mainetta. Ensimmäiset maanpuolustus-
messut Helsingin jäähallissa 1990-luvun alussa oli nuorelle yliluutnantille mieleenpai-
nuva kokemus. "Puhuvat päät" eli everstit, jotka asiantuntijoina kommentoivat Irakin 
sotaa vuonna 2003, saivat tuoreelta majurilta tiedusteluosaston perehdytyksen. ISAF-
operaation ikävät tapahtumat vuonna 2011 tutustuttivat kriisiviestintään, ja niin vuo-
den 2014 Krimin kriisi kuin tämän vuoden Afganistanin tapahtumatkin ovat vieneet 
minut asiantuntijana tiedotusvälineiden kuvausvalojen eteen. 

Vaikka kirjoittaja toteaa, ettei julkisuutta voida hallita täydellisesti, on puolustusvoimat 
saanut luotua hyvän maineen tekemällä oikeita asioita ja viestimällä niistä. Muutos on 
merkittävä, kun sitä verrataan itsenäisyyden alun lähtökohtaan, jolloin "mistään ei 
voitu kertoa mitään". Niukan tiedotuslinjan ja sotavuosien rankan itsesensuurin seu-
rauksina vielä 1950-luvulla puolustusvoimien tiedotuksesta vastaavien tehtävänä oli 
"lähinnä estää kirjoittelu eikä suinkaan jakaa informaatiota”. Sota-ajan tiedotuksen ta-
voitteena oli ymmärrettävästi saada kansa mukaan sotaponnisteluihin propagandaa 
käyttämällä. Seuraavina vuosikymmeninä yhteiskunnan uudenlaiset tuulet vaikuttivat 
puolustusvoimienkin viestintään. Tätä kuvataan hienosti siirtymiseksi ”korkeaisän-
maallisuudesta hyötyisänmaallisuuteen", ja kuusikymmenluvulla sotilaat saivat jo ker-
toa mielipiteensä monesta asiasta ilman pääesikunnan lupaa. 

Kyllä puolustusvoimien viestinnän varhaisempaan historiaan sisältyy onnistumisiakin. 
Esimerkiksi edelleen käytössä olevat omaistenpäivät aloitettiin menestyksellisesti jo 
1920-luvun lopulla, ja puolustusvoimien oma uutislehti Ruotuväki on ilmestynyt yhtä-
jaksoisesti 1960-luvulta asti. Puolustusvoimiin suhtauduttiin varsin penseästi ennen 
1980-lukua, mutta puolustusvoimien avautuminen on edesauttanut tämän suhtautu-
misen muuttumista. Tuolloisten vaikuttajien mukaan keskeistä viestinnässä oli tiedon-
kulun varmistaminen ja nopeuttaminen kaikilla tasoilla. Avoimuutta kuvaa se, että 
päätettiin julkistaa asiat, joita ei ollut tarvetta salata. 1990-luvulla tapahtuneet mullis-
tukset ja 2000-luvun median aseman vahvistuminen ovat vauhdittaneet julkisuusku-
van parantumista jopa siten, että puolustusvoimat on noussut yhdeksi Suomen arvos-
tetuimmista instituutioista.  

Tämän päivän viestintä on kiinteä osa puolustusvoimien operatiivista johtamista sekä 
toimintaedellytysten turvaamista. Sotilaskielessä tätä toimintaa kuvataan lyhenteellä 
MILSTRATCOM (Military Strategic Communications, Sotilasstrateginen kommuni-
kaatio). Sen tavoitteena on edistää yleistä luottamusta puolustusvoimien toimintaan ja 

P 



 
 

vi 

asiantuntemukseen avoimella, oikea-aikaisella ja tasapuolisella viestinnällä. Käytän-
nössä se tarkoittaa esimerkiksi media-asiantuntijoiden tarjoamista, lukuisten eri sosi-
aalisten kanavien kautta tapahtuvaa vuorovaikutusta sekä puolustusvoimien näky-
mistä myös viihteellisissä ohjelmissa, kuten suosittu tv-sarja Naissotilaat osoittaa. 

FT Helena Pilke ansaitsee teoksestaan isot onnittelut. Pilkkeen ansiokas tutkimus si-
sältää yksityiskohtaisen herkullisia tuokiokuvia mediaympäristöstä sadan vuoden 
ajalta, mutta se myös tarjoaa näkymiä puolustusvoimien sisäiseen kulttuuriin sekä kan-
sakunnan maanpuolustustahdon kehittymiseen. Kirjoittaja linkittää osuvasti puolus-
tusvoimien viestinnän onnistumisen kulloisenkin aikakauden maanpuolustustahtoon. 
Jo ennen sotia lanseerattu viestintää kuvaava periaate pitää edelleen paikkansa: ”kaik-
kea ei kerrota, mutta totta puhutaan”. 

 

Santahaminassa 29. syyskuuta 2021 

Eversti 
Sotataidon laitoksen johtaja 
Petteri Kajanmaa 
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ESIPUHE 

ymmenkunta vuotta sitten kuljin kynämiesten ja punakynämiesten jäljillä. 
Tutkin TK-miesten eli Suomen armeijan rintamakirjeenvaihtajien tekstejä – 
erityisesti niitä, joiden julkaisemisen päämaja oli kieltänyt. Jossakin vaiheessa 

mieleen nousi kysymys: miten tähän tultiin? Ei kai TK-toimintaa sentään ihan tyhjästä 
nyhjäisty? Ja mitä tapahtui sitten, kun sota loppui ja etulinjan kynämiehet kotiutuivat?  

Availin arkistomappeja ja oivalsin, miten selkeästi puolustusvoimien viestinnässä nä-
kyy Suomen ja maailman muutos. Jos sitä katsoo sadan vuoden perspektiivillä, muutos 
on huikea. 1920-luvun tiukkailmeisten ja vähäsanaisten upseerien tilalla on nyt nuori-
soon vetoavia tubettajia, kenraalit kirjoittavat blogeja. Ajankohtaisia asioita tai tapah-
tumia voi seurata ja puolustuspoliittiseen keskusteluun osallistua vaikkapa Faceboo-
kissa, Instagramissa ja Twitterissä. Youtube tuo valatilaisuudet, paraatit ja sotilassoit-
tokunnat kotisohvalle.  

Katselen suomalaista sotilastiedotusta kulttuurihistorioitsijan silmin; viestintätutkijan 
tarkastelukulmat olisivat monessa kohdin toisenlaisia. Tekstin punaisena lankana kul-
kee kertomus siitä, millaisen vaikutelman puolustusvoimat on kulloinkin halunnut it-
sestään antaa ja millaiseksi sen julkisuuskuva on samaan aikaan muodostunut. Siihen 
liittyy myös kirjan nimi, joka tekee kunniaa – ja samalla hiukan iskee silmääkin – 1930-
luvun Meidän poikamme -elokuvatrilogialle.  

Jos puolustusvoimat olisi liikeyritys, sen päätuotteet olisivat yleinen turvallisuus ja yh-
teiskunnallisen vakauden varmistaminen. Siinä sivussa pyöritettäisiin kuntokoulua ja 
annettaisiin myös muuta koulutusta ja kansalaiskasvatusta nuorille miehille ja naisille. 
Toimintoja markkinoitaisiin kulloisenkin ajankohdan mielipideilmastoon soveltuvin 
sloganein.  

Julkisyhteisö ei kuitenkaan varsinaisesti markkinoi palvelujaan, vaan jakaa kansalaisille 
tietoa toiminnastaan ja tavoitteistaan. Samalla se rakentaa omaa julkisuuskuvaansa. 
Näin puolustusvoimatkin tekee. Mutta kuinka puolustusvoimien – sotaväen, armeijan, 
ruodiksen, intin – julkisuuskuva on kuluneina vuosikymmeninä, siis suunnilleen sa-
dassa vuodessa, muuttunut? Sitä yritän tässä kirjassa selvittää.  

Minulla ei ole sen tiiviimpää kytkentää puolustusvoimiin kuin muillakaan uutisia ja 
yhteiskunnallista keskustelua seuraavilla tavallisilla kansalaisilla. En ole edes suoritta-
nut naisten vapaaehtoista asepalvelusta: minun ikäluokalleni sitä ei ollut vielä tarjolla. 
Aiheen pariin johdatti ainoastaan tutkijan kiinnostus tutkimattomaan. Arvostan suu-
resti sitä, että Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitos otti kirjan julkaisuohjel-
maansa tekijän siviilitaustasta huolimatta.  

 

Helsingissä, syksyllä 2021 

Helena Pilke 
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1 

SOTILASTIEDOTUKSEN JUURIA, TUTKIMUSTA JA   
KIRJAN TERMISTÖÄ 

uomalaisen sotilastiedotuksen juuret johtavat sisällissodan valkoisten eli halli-
tuksen joukkojen päämajaan Vaasaan, missä kenraali Gustaf Mannerheim piti 
innostavia puheita ja kirjoitti nimensä hehkuvasanaisten päiväkäskyjen alle. Sa-

maan aikaan toisaalla eli Antrean rintamalla kapteeni Aarne Sihvo nostatti Karjalan 
kansaa vastustamaan punakaartia ja maassa vielä majailleita venäläisen sotaväen rip-
peitä. Päiväkäskyt oli tarkoitettu tietysti pelkästään rintamajoukoille, mutta sekä Poh-
janmaalla että Karjalassa ilmestyi päämajan alullepanema puolivirallinen propaganda-
lehti.1 

Vaasassa ja Seinäjoella neljän miehen voimin toimitettu Valkoinen Suomi kertoi taus-
tastaan ja kohderyhmästään ensimmäisessä numerossaan: ”Hallituksen ja Armeijan 
Ylipäällikön yhtäpitävän mielipiteen mukaan on perustettu ”Valkoinen Suomi”, joka 
tänään astuu julkisuuteen ja joka päämajan läheisyydessä tulee tästedes ilmestymään 
joka aamu, paitsi maanantaina, niin kauan kuin sotatilaa maassamme kestää. Lehden 
tarkoitus on lähinnä jakaa mahdollisimman luotettavia sotatietoja niin rintamilla tais-
televille vapaussotureillemme kuin heidän omaisilleen rintaman takana.”2 

Valkoinen Suomi aloitti maaliskuun 1918 alussa. Jo sitä ennen oli Karjalan armeijakunta 
perustanut oman lehtensä, jonka nimi Karjalan Armeijakunnan Pääesikunnan Tiedonannot 
lyheni kevään mittaan muotoon Karjalan Armeijan Tiedonannot. Lehtien sisällöstä suuri 
osa oli sotapropagandaa eli kuvauksia valkoisten urhoollisista ja voitokkaista taiste-
luista. Punaisia mustamaalattiin sekä Pohjanmaalla että Karjalassa; kaikki hirmuteko-
jen kuvaukset eivät liene luotettavia. Toki lehtiin mahtui myös uutisia niin kotimaasta 
kuin ulkomailta, mutta ajankohdan huomioon ottaen suurin osa niistäkin oli sotaisia.3 

Rauhan tultua toukokuussa 1918 tiedotusrintama hiljeni. Sotapropagandalle ei yksin-
kertaisesti ollut enää tarvetta. Suomen sotaväeksi muuttuneiden hallituksen joukkojen 
kehitystyö kriisin jälkeen tähtäsi instituutioon, jonka koko kansa voisi kokea omak-
seen.  

Sotien ja kriisien aikana sotilastiedotus tähtää meneillään olevien operaatioiden tuke-
miseen ja siviiliväestön tuen hankkimiseen taistelevalle armeijalle. Rauhan oloissa taas 
tarkoitus on turvata määrärahat ja varusteluhankinnat sekä korostaa puolustuslaitok-
sen yhteiskunnallista asemaa, sen pätevyyttä ja luotettavuutta kansalaisten silmissä. Ar-
meija – niin Suomen kuin muidenkin maiden – pyrkii viestinnässään antamaan itses-
tään kuvan nykyaikaisena ja tehokkaana organisaationa, joka kykenee täysimittaisesti 
hyödyntämään yhteiskunnan sille myöntämät voimavarat.4  

Puolustusvoimien tiedotuksesta ei ole tähän mennessä tehty koko itsenäisyyden ajan 
kattavaa yleisesitystä, vaikka puolustushaarat ja useimmat joukko-osastot ovat saaneet 

                                              
1 Leppo, Jaakko: Propaganda, ratkaiseva ase. Otava, Helsinki 1939, s. 246–249.  
2 Pääkirjoitus, Valkoinen Suomi 1/6.3.1918.  
3 Karjalan Armeijakunnan Pääesikunnan Tiedonannot/Karjalan Armeijan Tiedonannot 1/5.2.1918 – 32/17.4.1918. 
Valkoinen Suomi 1/6.3.1918 – 44/28.4.1918.  
4 Luostarinen, Heikki: Mielen kersantit. Julkisuudenhallinta ja journalistiset vastastrategiat sotilaallisessa kontekstissa. 
Hanki ja Jää, Helsinki 1994, s. 113–117. 
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omat historiansa, ja muutamista on julkaistu useitakin teoksia. Tämä on hieman yllät-
tävää, sillä tiedotusta alettiin jo 1930-luvulla nostaa ”neljänneksi aselajiksi” maa-, meri- 
ja ilmavoimien rinnalle, eikä puolustusvoimien viestintä ole koskaan rajoittunut pel-
kästään sotilasasioista kertomiseen, vaan sillä on aina ollut laajemmat yhteiskunnalliset 
kytkennät.  

Toki tiedotustoiminta on mainittu niin rauhan kuin sodan ajan operaatioiden yhtey-
dessä, mutta harvemmin on samalla kertaa tarkasteltu sen vastaanottoa tai vaikutuksia. 
Pertti Suomisen ja Veli-Matti Syrjön artikkelit puolustusvoimien rauhan ajan historian 
kakkososassa ovat ilahduttavia poikkeuksia ja johdattivat minutkin lukuisten kiinnos-
tavien lähteiden äärelle. Viestintää ja puolustusvoimien julkisuuskuvaa menneinä vuo-
sikymmeninä on sivuttu useissa muistelmissa, ja viime aikoina sekä viestintä että puo-
lustusvoimien imago näyttävät nousseen myös Maanpuolustuskorkeakoulun opiskeli-
joita kiinnostaviksi tutkimuskohteiksi eri näkökulmista tarkasteltuina.5 

Vuosikymmenten mittaan tiedotusvastuuta on siirretty puolustusvoimien organisaa-
tiossa yhä laajemmalle, mutta kaikkien joukko-osastojen tai edes puolustushaarojen 
mukaanotto ei ollut mahdollista eikä työekonomisesti järkevää. Otin siis käsittelyn 
keskiöön pääesikunnan viestintäosaston sekä sen edeltäjät ja peilasin niiden toimintaa 
tiedotusvälineistä heijastuvaan puolustusvoimien julkisuuskuvaan. Kaikkea sadan 
vuoden aikana tapahtunutta on tietenkin mahdotonta mahduttaa minkäänlaiseen tut-
kimukseen.  

Julkisuuskuva, mielikuva tai imago – maineestakin voisi tässä yhteydessä puhua – on 
jokseenkin abstrakti käsite. Siihen sisältyvät organisaation omien viestien lisäksi ylei-
sesti vallalla olevat kokemukset ja uskomukset sekä median välittämät tiedot ja asen-
teet.6 

En lähtenyt lukemaan kaikkia mahdollisia maassa ilmestyneitä lehtiä, mutta laajensin 
soveltuvin osin tiedotusvälineiden käsitettä. Elokuvat, kirjallisuus ja sähköinen media 
ovat muokanneet puolustusvoimien julkisuuskuvaa suomalaisten silmissä siinä missä 
sanoma- ja aikakauslehdetkin. ”Meidän poikamme” – ja viimeisen neljännesvuosisa-
dan aikana myös varusmiespalvelua suorittavat naiset – ovat esiintyneet näissä kai-
kissa.  

Käytän vuoden 1918 sodasta nimeä sisällissota, mikä on nykytutkimuksen yleisesti 
hyväksymä nimi. Jos alkuperäislähteessä puhutaan vapaussodasta, en ole lähtenyt sitä 
muuttamaan.  

Aika on muuttanut puolustusvoimista käytettyjä nimityksiä. Sata vuotta sitten eläneille 
ihmisille kyseessä oli sotalaitos tai armeija, ja puolustusvoimien komentajan virkanimi-
kekin oli talvisotaan saakka sotaväen päällikkö. Pyrin käyttämään aina sitä nimitystä, 
mikä lähteessäni on; toistojen välttämiseksi joudun joskus tekemään poikkeuksia. 
Myös puolustushaarojen, joukko-osastojen sekä eri yksiköiden ja laitosten nimien kir-
joitusasu on vuosien mittaan vaihdellut. Noudatan pääsääntöisesti alkuperäislähteiden 
käytäntöä; sana puolustusvoimat on tässä kirjassa yleiskäsite eli alkukirjain on pieni. 

 

                                              
5 Suominen, Pertti: Tiedotustoiminta. Suomen puolustusvoimat 1944–1974. Puolustusvoimien rauhan ajan historia osa 
2. Maanpuolustuskorkeakoulu, sotahistorian laitos/WS Bookwell Juva 2006. Syrjö, Veli-Matti: Puolustusvoi-
mat suomalaisessa yhteiskunnassa 1944–1974. Suomen puolustusvoimat 1944–1974. Puolustusvoimien rauhan ajan 
historia osa 2. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitos/WS Bookwell, Juva 2006, 
6 Luostarinen (1994), s. 113–117.  
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Kirjassa esiintyvien ihmisten henkilötietoja on täydennetty upseerimatrikkeleista; sil-
loin kun puheena olevan miehen sotilasarvo mainitaan, se tarkoittaa hänen arvoaan 
kyseisenä aikana. Aivan kaikille ihmisille ei alkuperäislähteistä ole löytynyt etunimiä.  

Kirjan alkupuolella puhutaan propagandasta, loppuluvuissa tiedottamisesta ja viestin-
nästä, hetkittäin myös suhdetoiminnasta. Termistössä näkyy aikakausien muutos: vielä 
1930-luvulla propaganda oli täysin neutraali ilmaus, jota voitiin käyttää jopa mainonta-
sanan asemasta. Maanpuolustuspiirien käsite ”henkinen taistelutoiminta” koostui 
tuolloin kolmesta osa-alueesta: tiedotuksesta, valistuksesta ja propagandasta.  

Aikalaiskirjoituksissa saattaa nähdä merkityseron: kun viesti on subjektiivinen, tasa-
puolinen ja kantaa ottamaton, se on tiedotusta, mutta kun se sisältää voimakkaan mie-
lipiteen – joka usein ilmaistaan vahvoin sanoin ja värikkäin sanakääntein – se on pro-
pagandaa.  

Myöhempinä vuosikymmeninä taas tiedotus- ja suhdetoiminnan tai lobbauksen erot-
taminen toisistaan on hankalaa: kaikki ovat viestintää, jonka tarkoituksena on vaikut-
taa kohteeseen toivotulla tavalla. Ja vaikutustahan sotaväen, armeijan, ruodiksen ja 
intin viestinnällä on aina ollut.  
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2  

AINOASTAAN SOTAVÄEN PÄÄLLIKÖN SUOSTUMUK-
SELLA – 1920-LUVUN VAITELIAAT VUODET  

”Kiellän jyrkästi kaikkia alaisiani sotilashenkilöitä, ylempiin päälliköihin saakka, anta-
masta minkäänlaisia tietoja sotalaitosta koskevista asioista sanomalehdille.” (Sotaväen 
päällikön päiväkäsky, marraskuu 1920)7 

”Totuus armeijasta – se kulkee melkein millimetrin tarkkuudella mitattuna Pentti Haan-
pään ja Mika Waltarin teosten välissä.” (Olavi Paavolainen, huhtikuu 1931)8 

 

astaitsenäistyneen Suomen puolustuslaitos – sotaväki kuten siihen aikaan oli 
tapana sanoa – näyttäytyy aikalaislähteiden valossa suljettuna ja sulkeutu-
neena. Se oli kansalaisten kiinnostuksen kohde, mutta tietoa toiminnoista oli 

huomattavan vaikea saada.  

Vähän kärjistäen voisi todeta, että pimitysperiaatteet pani alulle mies, joka myöhem-
min osoittautui sangen tiedotusmyönteiseksi. Talvi- ja jatkosodan ylipäällikkönä mar-
salkka Mannerheim näet poseerasi mielellään valokuvaajille milloin nuorten ylioppi-
lasneitosten, milloin lottien ympäröimänä. Hän ei pahastunut, kun TK-kuvaajat seu-
rasivat häntä aamuratsastuksella Mikkelissä, tarkastuskäynneillä rintamalla ja hotelli 
Kalevan illallispöydässä päämajan korkeiden vieraiden tai omien alaisten vierellä.  

Varsinaisia haastatteluja ylipäällikkö ei useinkaan myöntänyt, vaikka ymmärsi hyvinkin 
julkisuuden ja tiedotuksen arvon. Keväällä 1941 hän antoi talvisodan propagandaa 
tehneelle Kalle Lehmukselle käskyn virittää armeijan tiedotustoiminta mahdollisim-
man tehokkaaksi mahdollisen uuden sodan varalle. Keväällä 1918, sisällissodan pää-
tyttyä, asiat olivat toisin.  

Helsinkiläisrouvien ja -neitosten sarkatakkisen talonpoikaisarmeijan jalkoihin heittele-
mät kukat olivat tuskin kuihtuneet, kun joukkoja johtanut kenraali Mannerheim kielsi 
”koko armeijaan kuuluvaa henkilöstöä, upseereja, virkamiehiä, alipäällystöä ja miehis-
töä, joko kirjallisesti, suullisesti tai haastattelujen muodossa antamasta sanomalehdis-
tölle sotilaallista tai poliittista laatua olevia tietoja ilman Sp:n lupaa”. Lisäksi hän huo-
mautti, että ”kaikki sekaantuminen politiikkaan armeijan tai sen henkilöstön taholta 
vie, kuten Venäjän bolsheviki-armeijan esimerkki osoittaa, kurin höltymiseen sotajou-
koissa ja niiden sotakelpoisuuden huonontumiseen”.9 

Mannerheim erosi ylipäällikön paikalta toukokuun lopussa, mutta hänen seuraajansa 
Karl Fredrik Wilkman (myöhemmin Wilkama) piti tiedotuksen yhtä tiukasti omissa 
käsissään. Eikä muuallakaan armeijan piirissä oltu sen avoimempia: heinäkuussa 1918 
senaatin sota-asiain toimituskunnan käskylehti kielsi ankarasti kaikkia Suomen sota-

                                              
7 Sotaväen päällikön päiväkäsky n:o 53/3/6.11.1920, T 8357/1, Kansallisarkisto (KA).  
8 Paavolainen, Olavi: Mika Waltari on ollut sotaväessä. Helsingin Sanomat 8.4.1931.  
9 Ylipäällikön päiväkäsky n:o 60/3/19.5.1918, T 8357/1, KA.  
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joukkoihin kuuluvia ”missään muodossa julkaisemasta sanomalehdissä Suomen sota-
laitosta koskevia kirjoituksia tai antamasta sotilaallisista asioista sanomalehdissä jul-
kaistavaksi mitään uutisia tai tietoja”.10 

Salassapito kaiken a ja o 

Seuraavina vuosina tiedotuskieltoa toistettiin sotaväen päällikön päiväkäskyissä ja so-
taministerin käskylehdissä. Eroa sanamuodoissa oli vain hivenen: kiellot olivat vuo-
roin ”ankaria”, vuoroin ”jyrkkiä”.11 

Salassapito korostui jo heinäkuussa 1918 perustetun sota-asiain toimituskunnan (joka 
saman vuoden marraskuussa muuttui sotaministeriöksi ja vuonna 1922 puolustusmi-
nisteriöksi) työjärjestyksessä. Saksasta lainattu ja pika pikaa suomeksi käännetty 58-
sivuinen asiakirja nimittäin ohjeisti: ”- - virkavelvollisuus sitoo jokaista upseeria, vir-
kamiestä ja komennettua vieläpä virasta luovuttuaankin pitämään salassa kaiken sen, 
minkä hän on virkatietä tietoonsa saanut. Keskustelussa henkilöiden kanssa, jotka ei-
vät virka-asemansa perusteella tunne puheenaolevaa kysymystä, on vältettävä sellais-
ten tietojen ja mielipiteiden ilmilausumista, jotka eivät käy selville julkisista virkaläh-
teistä.” Myöskään vuonna 1922 annetussa valtioneuvoston ohjesäännössä ei puolus-
tusministeriön tehtävämäärittelyissä mainita sanaakaan mistään tiedottamiseen vivah-
tavasta.12 

Sotilaallisen puolustuksen järjestelyt kuuluvat tietysti jokaisen valtion tarkimmin var-
jeltuihin salaisuuksiin, mutta nuoren tasavallan armeija kiinnosti kansalaisia suuresti, 
ja monista siihen liittyvistä aiheista olisi varmasti voitu kertoa arkaluontoisia seikkoja 
paljastamatta.  

Wilkaman mielestä mistään ei voitu kertoa mitään. Päiväkäskyssään hän selitti, miksei 
asioiden käsittely julkisuudessa ollut armeijan kannalta hedelmällistä eikä suotavaa: 
”kuten kokemus on osoittanut, armeijan arvo siinä vain kärsii, jopa yksityisten upsee-
rienkin mainetta on yritetty loukata. Jokaiselle sotilaalle täytyy olla selvää, että tällaiset 
ilmiöt arveluttavasti repivät armeijan yhteishenkeä ja toveruustunnetta.” Oikea tapa 
olisi saattaa mahdolliset epäkohdat virkatietä päällystön tietoon. Tämän täytyisi puo-
lestaan ryhtyä pikaisesti niitä tutkimaan ja tarmokkaasti parantamaan. ”On pyrittävä 
järjestämään asiat sellaiseen kuntoon, että armeijan sisäisistä asioista mainitaan sano-
malehtien palstoilla niin vähän kuin mahdollista - -”.13 

Lokakuussa 1919 annettu pitkä ja yksityiskohtainen päiväkäsky oli sellainen tiedotta-
misen kivijalka, että sotaväen päällikkö Aarne Sihvo viittasi siihen vielä toistakym-
mentä vuotta myöhemmin. Tuolloin puolustuslaitoksen sanomalehtitoimistoa oli jo 
ryhdytty tarmokkaasti puuhaamaan ulkomaisten esikuvien mukaan, ja yleisesikunnan 
sotahistoriallisen toimiston yhteydessä toimi sanomalehtijaos, jota voi pitää vuonna 
1934 perustetun Puolustusvoimien Sanomakeskuksen esiasteena.14 

                                              
10 Suomen puolustuslaitos 1918–1939. Puolustusvoimien rauhan ajan historia. WSOY Porvoo 1988, s. 328.  
11 Sotaväen päällikön päiväkäskyt n:o 67/3/11.10.1919 ja n:o 53/3/6.11.1920; Sotaministeriön käskylehti n:o 
67/283/4.10.1919, T 8357/1, KA. 
12 Tiihonen, Seppo: Puolustusministeriön historia ja Puolustusministeriön moninaiset kulttuurit. Puolustusminis-
teriö 100 vuotta. Edita, Helsinki 2018, s.28 ja 238.  
13 Sotaväen päällikön päiväkäsky n:o 67/3/11.10.1919. T 8357/1, KA.  
14 Sotaväen päällikön päiväkäsky n:o 2/2/15.1.1930. T 8357/1. KA. 
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Tiedotuskielto ei tehonnut lehdistöön 

Julkisuus ei ollut yksin Wilkaman ja hänen alaistensa hallittavissa. Puolustuslaitos – 
sotaväki kuten ajan termi kuului – pysyi sanomalehtien palstoilla ja otsikoissa koko 
1920-luvun ajan täysin riippumatta ylimmän johdon kielteisestä suhtautumisesta jul-
kisuuteen. Maanpuolustusasioista käytiin vilkasta keskustelua, johon osallistuivat sekä 
lehtien omat toimittajat että lukuisat yleisönosastokirjoittajat.  

Virikkeenä oli osin se, että nuoren tasavallan kansanedustuslaitos käsitteli melkoisen 
määrän maanpuolustukseen liittyviä lakeja. Asevelvollisuusajan pituus ja sen muutok-
set, upseerikoulutuksen järjestäminen, sotatilalaki liitännäissäädöksineen, varuste- ja 
taisteluvälinehankinnat sekä puolustuslaitoksen sotatarviketehtaiden perustaminen 
saivat runsaasti huomiota sekä valtiopäivillä että lehdistössä.15 

Runsaasti uutisia olisi saanut myös niistä vaihdoksista, joita armeijan johdossa tapahtui 
sisällissodan päättymistä seuranneina kuukausina. Vuoden 1918 aikana Mannerheim 
erosi ylipäällikön paikalta ja palasi sille valtionhoitajana. Senaatin sota-asiaintoimitus-
kunta perustettiin; vajaan puolen vuoden kuluttua sen nimi muuttui sotaministeriöksi. 
Tuolloin organisaation koko oli kasvanut, työt ja henkilökunta lisääntyneet. Sisällisso-
dan ajan päämajasta tuli sotajoukkojen ylipäällikön esikunta, myös sen kokoonpano ja 
tehtävät olivat jatkuvien muutosten alaisina. Toki näistä jotain tietoa julkisuuteen tih-
kuikin, mutta armeija itse ei järjestelyistään hiiskunut.16 

Sotaväen päällikön tiedotushaluttomuus selittynee pitkälti sillä, että nuoren tasavallan 
puolustuslaitoksella oli kosolti muutakin tehtävää kuin pitää melua itsestään. Vanki-
leirien vartioinnista päästiin jo kesän 1918 kuluessa, mutta rajoja jouduttiin valvomaan 
sekä varusmiesten että kantahenkilökunnan voimin vielä seuraavan vuosikymmenen 
puolella. Joukko-osastojen muodostaminen oli iso urakka, ja työtä riitti tietenkin myös 
perustehtävissä eli asevelvollisten kouluttamisessa ja puolustussuunnitelmien tekemi-
sessä.17 

Merkityksetöntä ei tiedotuksen kannalta ollut sekään, että puolustuslaitos oli raken-
nettu sisällissodan valkoisen armeijan varaan. Kahtiajakautuneelta kansalta oli turha 
toivoa yleistä ja yksimielistä puoltolauselmaa instituutiolle, joka edusti vain kansan 
toista puolikasta. Suomen puolustuslaitos 1918–1939 -teoksen esittämä muotoilu 
”monia yhteiskunnallisia asioita pidettiin ristiriitaisina ja niistä oli erilaisia tulkintoja” 
on huomattavan hienovarainen tapa ilmaista, että mielipide-erot olivat suuria.18 

Tosin valkoisen armeijan ylipäällikkö Mannerheimin huhtikuussa 1918 – jolloin sisäl-
lissodan taistelut eivät olleet vielä päättyneet – allekirjoittama sotaväen käyttöä ja jär-
jestelyä koskeva suunnitelma tähtäsi sisäpoliittisista vaihteluista riippumattomaan 

                                              
15 Vuosien 1917–1939 valtiopäivillä käsitelty puolustusvoimiin liittyvä lainsäädäntö, eduskuntakäsittelyt ja eri 
poliittisten ryhmien kannanotot ks. Tervasmäki, Vilho: Eduskuntaryhmät ja maanpuolustus valtiopäivillä 1917–
1939. WSOY, Porvoo 1964, passim. 
16 Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), s. 137–139.  
17 Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), rajojen vartiointi s. 126–131, vankileirit s. 131–132, joukko-osasto-
jen muodostaminen s. 136–160, puolustuslaitoksen alkuvuosien organisaatio s. 160–168 ja puolustussuunni-
telmat s. 186–210.  
18 Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), s. 328.  
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puolustuslaitokseen. Puolueettomuutta vain oli kovin vaikea edes saavuttaa, saati sit-
ten näyttää toteen. Etenkään sisällissodan jälkeisissä, monin tavoin sekavissa ja epä-
varmoissa oloissa.19 

Puolueiden linjat ja rajalinjat, jotka säilyivät samantapaisina varsin pitkään, näkyivät 
esimerkiksi väliaikaista, vuoden 1919 tammikuussa voimaan tullutta asevelvollisuusla-
kia säädettäessä sekä eduskunnassa että puoluelehtien palstoilla. Vasemmisto epäili 
koko puolustuslaitoksen tarpeellisuutta, maalaisliitto murehti määrärahoja. Edistys-
puolueen agendalla maanpuolustuskysymys ei ollut kovin tärkeä, mutta kokoomus 
nosti ohjelmassaan sen etualalle.20 

Vilkasta keskustelua asevelvollisuuslaista 

Jokaista nuorta suomalaismiestä koskettava asevelvollisuuslaki muuttui lyhyin vä-
liajoin. Vuoden 1919 lain mukaan palvelusaika oli 18 kuukautta, vuosina 1920–1921 
palvelukseen astuville kuitenkin vain yksi vuosi. Syksyllä 1922 eduskunta hyväksyi lain, 
jonka mukaan miehistön palvelusaika oli vuosi, upseereiksi ja aliupseereiksi koulutet-
tavien nuorukaisten 15 kuukautta.  

Molempia lakeja arvioitiin ja arvosteltiin lehdistössä jo ennen niiden voimaantuloa ja 
tietysti myös jälkeenpäin. Valmisteleva komitea sai osansa kritiikistä: esimerkiksi ma-
juri Karl Lennart Oesch leimattiin Suomen Sosialidemokraatin palstoilla ”vanhoilliseksi 
ja sotaiseksi”.21 

Ensimmäinen, alun perinkin väliaikaiseksi tarkoitettu laki sai eduskunnan hyväksyn-
nän tammikuussa 1919. Osa sanomalehdistä tyytyi vain kertomaan, että laki oli saatu 
ja referoimaan sen sisältöä, muutamat ottivat kantaa. Sosialidemokraattinen, Viipu-
rissa ilmestynyt Kansan Työ paheksui palvelusajan pituutta, mutta myös sitä, että ky-
seessä oli vähemmistön tekemä päätös, sillä koko kansa ei ollut eduskunnassa edus-
tettuna. Tämä oli tietysti totta: äärivasemmistolla ei ollut lainkaan paikkoja parlamen-
tissa eikä maltillisia sosiaalidemokraattejakaan ollut kuin muutamia, vaikka heitä oli 
edellisissä vaaleissa valittu yli 90.22 

Uusi Suomi, joka yleensäkin kirjoitti maanpuolustusasioista varsin myötämielisesti, to-
tesi että kun sotilasasiantuntijoiden yksimielinen kanta oli ollut se, että asevelvollisuu-
den olisi oltava vähintään puolentoista vuoden mittainen, siihen oli poliitikkojenkin 
syytä suostua. ”- - olisi mieletöntä uhrata niitä suuria voimia ja varoja, joita sotalaitos 
vaatii vähävaraiselta kansaltamme, sellaisen armeijan ylläpitoon, joka ei sitten, kun sen 
palveluksia tarvitaan, kykenisikään tehtäväänsä täyttämään”. Lehti muistutti asevelvol-
lisuuden ”yleiskasvattavasta puolesta”, joka oli sen mielestä hyödyllinen niin miesten 
itsensä kuin koko kansakunnan kannalta, ja totesi että uuden asevelvollisuuslain sää-
täminen "on katsottava erittäin onnelliseksi”. Mikä parasta, ”nyt päästään sotalaitok-
sen ja sotapalveluksen alalla taas selville vesille ja säännöllisiin oloihin”.23 

                                              
19 Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), s. 120–126.  
20 Tervasmäki (1964), s. 58–59.  
21 Pesonen, Seppo: Julkisen sanan suhtautuminen puolustusvoimiimme ja maanpuolustukseen 1920-luvulla. Sotakorkea-
koulun diplomityö SKK-1:1588, 1985, s. 25.  
22 Uutisia asevelvollisuuslain eduskuntakäsittelyistä mm. Helsingin Sanomat 9.1.1919, Aamulehti ja Uusi Suomi 
15.1.1919, Vaasa 15.1.1919, Kansan Työ 18.1.1919.  
23 Uusi Suomi, pääkirjoitus 15.1.1919.  
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Maalaisliitto oli halunnut pitää asepalvelusajan mahdollisimman lyhyenä, joten sen 
lehdet eivät olleet erityisen tyytyväisiä. Puolueen vahvan miehen Santeri Alkion pää-
toimittama Ilkka selosti lain sisältöä ja huomautti, että maalaisliiton kansanedustajat 
olisivat halunneet asevelvollisuusajan vuoden mittaiseksi hallituksen ehdottaman kah-
den sijasta. He olivat jopa yrittäneet lykätä lakia yli maaliskuun 1919 eduskuntavaalien. 
Kun se ei onnistunut, lehti lohdutti lukijoitaan: ”Sellaisenaankin kuin laki nyt on hy-
väksytty, on se niin paljon ajanmukaisempi kuin vanha, ettei kenelläkään ole mitään 
syytä vaihdosta valittaa. Joskin siinä on kohtia, jotka esim. maalaisliittolaiset olisivat 
tahtoneet toisenlaisiksi, on ajateltava niiden muutosta silloin kun laki uudestaan tulee 
säädettäväksi. Tämähän on nyt väliaikainen.”24 

Sanomalehtien suhtautuminen asevelvollisuuslakiin noudatteli siis niiden yleistä suh-
tautumista puolustusvoimiin. Tämä puolestaan riippui pitkälti puoluekannasta. Por-
varillinen lehdistö oli myönteistä ja suopeaa; niiden mielestä maan turvallisuudesta 
kannatti maksaa. Maalaisliiton lehdet kyllä pitivät vahvaa puolustuskykyä tärkeänä, 
mutta olisivat mielellään tinkineet puolustusmenoista niin paljon kuin mahdollista.  

Myös sosiaalidemokraattien pää-äänenkannattaja korosti puolustuskustannusten ku-
rissapitämistä ja rauhan ylläpitämistä ensisijaisesti ulkopolitiikan keinoin. Lisäksi se 
huomautti, että työväestö kyllä puolustaisi maata, jos sillä olisi jotain puolustettavaa. 
Äärivasemmiston julkinen sana suhtautui puolustusvoimiin ja maanpuolustukseen 
varsin kielteisesti. Sen mielestä Suomen olisi tullut turvautua ennen kaikkea Neuvosto-
Venäjään.25 

Mitä palvelusajan pituuteen tuli, porvarillinen lehdistö eli kokoomuksen ja edistyspuo-
lueen sanomalehdet kannattivat pääosin yhtä vuotta. Maalaisliiton lehdet olisivat ta-
loudellisista syistä tyytyneet yhdeksään kuukauteen, vasemmisto olisi tinkinyt tästäkin 
eli lyhentänyt palvelusajan neljään, korkeintaan kuuteen kuukauteen.26 

Palvelusajan pituutta koskevan keskustelun varjoon jäi pari muuta asevelvollisia kos-
kevaa asiaa eli kertausharjoitusten järjestäminen ja aseettoman palvelun mahdollisuus. 
Tuolloin aseettomaan palveluun oikeuttivat ainoastaan uskonnolliset syyt, ja etenkin 
vasemmalla laidalla eli epäilys, etteivät kutsuntoja suorittavat upseerit kykenisi miten-
kään mittaamaan miesten hengellistä vakaumusta.27 

Puolustuslaitoksesta – jota useimmiten kutsuttiin ”sotalaitokseksi”, olihan puolustus-
voimain komentajakin virkanimikkeeltään sotaväen päällikkö aina vuoteen 1939 asti 
– kirjoitettujen juttujen sävy vaihteli asiallisista artikkeleista parjauskirjoituksiin, ei-
vätkä lehdistön rintamalinjat aina kulkeneet vasemmisto-oikeisto-akselilla.  

Niinpä Seinäjoella ilmestynyt maalaisliiton Ilkka-lehti sai sakot herjattuaan nimeltä 
mainittuja upseereita. Lehti syytti Suomenlinnassa palvelevaa kantahenkilökuntaa juo-
pottelusta, väitti linnoituksessa vallitsevan ”ryssäläisen komennon” ylläpitävän kurit-
tomuutta, jopa rikollisuutta kuten jatkuvia ammusvarkauksia ja epäili, ettei armeijan 

                                              
24 Suomen väliaikainen asevelvollisuuslaki, Ilkka 7.2.1919.  
25 Pesonen (1985), tiivistelmä, s. 6 ja passim.  
26 ibid., s. 25–26 ja tiivistelmä.  
27 ibid., s. 28–31.  
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ylilääkäriksi nimitettäisi raitista ja suomenkielistä miestä. Oikeudenkäynnin aikana leh-
den vastaava toimittaja ilmoitti mielihyvin kärsivänsä mahdollisen rangaistuksen; vasta 
Vaasan hovioikeuden vahvistama sakkotuomio lopetti kirjoittelun.28 

Paljastiko luutnantti liikaa?  

Panssarivaunu, jonka englantilaiset olivat ottaneet käyttöön ensimmäisen maailman-
sodan länsirintamalla, oli Suomessa ennennäkemätön innovaatio.  

Valtionhoitaja Mannerheim – joka siis oli myös armeijan ylipäällikkö – antoi alkuvuo-
desta 1919 määräyksen Hyökkäysvaunurykmentin perustamisesta. Se sijoitettiin San-
tahaminaan. Ensimmäiset panssarivaununsa – joita tuolloin kutsuttiin hyökkäysvau-
nuiksi – Suomi sai saman vuoden syksyllä.29 

Vaunut herättivät runsaasti huomiota kevään 1920 sotilasparaatissa, joten Uuden Suo-
men reportteri hankkiutui kesäkuussa Santahaminaan ja isompien herrojen puutteessa 
haastatteli rykmentin adjutanttia, jääkäriluutnantti Indolaa, jonka nimi mainittiin jutun 
otsikossa. Juttu ilmestyi kesäkuun puolessavälissä, ja pari päivää myöhemmin sen lai-
nasi Oulussa ilmestyvä Kaiku-lehti.  

Teksti kertoi, että ranskalaisia, Renaultin valmistamia vaunuja oli Suomeen hankittu 
kaikkiaan 30. Niiden miehistöä koulutettiin parhaillaan, joskin koulutus alkoi olla jo 
lopuillaan. Indolan avustuksella toimittaja teki selkoa myös hyökkäysvaunujen raken-
teesta kertoen että vaunun sisällä oli tilaa kahdelle miehelle, joista toinen ohjasi ja toi-
nen ampui konekiväärillä.  

Oman alaotsikon alla selvitettiin panssarivaunujen käyttömahdollisuuksia suomalais-
maisemissa: vaikka tankit olivat parhaimmillaan aukeilla mailla, ne toimivat myös met-
sässä ja kykenivät omalla painollaan kaatamaan jopa kuusi-seitsemäntuumaisen puun, 
jos sellainen sattui eteen. Tekstiin liittyvässä kahden palstan kuvassa tankit kulkivat 
”tavallista tasaisemmalla tiellä” eli Senaatintorilla, jossa Tuomiokirkon portaat olivat 
täynnä väkeä. Kuva oli ilmeisesti otettu juuri toukokuisen paraatin aikana.30 

Haastattelu herätti ansaittua huomiota armeijan johdossa. Sotaväen päällikkö, kenraa-
limajuri Wilkama, antoi samana päivänä päiväkäskyn, jossa piti luutnantti Indolan me-
nettelyä ”sekä ajattelemattomana että rikollisena”, sillä vaunujen tekniikka ja luku-
määrä olivat ehdottomasti sotasalaisuuksiin kuuluvia. Hän määräsi Hyökkäysvaunu-
rykmentin komentajan rankaisemaan luutnanttia. Samalla Wilkama käski kaikkien 
joukko-osastojen komentajien seurata oman paikkakuntansa sanomalehdistöä, ettei 
”yllämainitunlainen rikollinen ajattelemattomuus ja poikamaisuus uusiinnu”.31 

Luutnantti Indola näyttää päässeen melko vähällä, vaikka rangaistuksen suuruus ei 
missään asiapapereissa näy. Sen sijaan aktiivisen tiedotusotteen omaksuneen kansan-
edustaja Eirik Hornborgin saama kohtelu oli ankara. Valtioneuvoston syksyllä 1923 

                                              
28 Suomenlinnaan suomalainen komento, Ilkka 5.8.1920. Haapala, Antti: ”Suomenlinnaan suomalainen ko-
mento”, Ilkka 28.4.1921. Hiskias H-pää: Sotaministeri kuuluu hyppäävän tohtorin peräs ja Jeremias: Kotinur-
kilta, Ilkka 26.11.1921. Jeremias: Kotinurkilta, Ilkka 19.2.1922. Ks. myös Pesonen (1985), s. 34–35.  
29 Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), s. 152–153.  
30 Armeijamme uusin aselaji. Jääkäriluutnantti Indola kertoilee tankeista, Uusi Suomi 16.6.1920. Armeijamme 
uusin aselaji. Tankki eli hyökkäysvaunu, Kaiku 18.6.1920.  
31 Sotaväen päällikön päiväkäsky n:o 28/6/16.6.1920. T 8357/1, KA.  
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asettaman ja mietintönsä tammikuussa 1926 jättäneen puolustusrevisiokomitean pu-
heenjohtaja kirjoitti maanpuolustusasioista kahteen sanomalehteen. Artikkelit olivat 
hänen henkilökohtaisia mietteitään, ei komitean työn referointia. Tästä huolimatta 
Hornborg sekä Uuden Suomen ja Hufvudstadsbladetin päätoimittajat saivat syytteen. 
Hornborgia syytettiin sotilas- ja valtiosalaisuuksien paljastamisesta, päätoimittajia pai-
novapauden väärinkäyttämisestä.32 

Oikeusministeriö, joka syytteen nostamista vaati, huomautti, ”ettei se seikka, että reh-
tori Hornborg julkaistessaan kirjoitukset on luullut hyödyttävänsä maan puolustusta, 
voi vapauttaa häntä rangaistuksesta” ja vetosi siihen, että kirjoituksissa käsitellyt asiat 
olivat tulleet Hornborgin tietoon nimenomaan hänen ollessaan komitean puheenjoh-
tajana.33 

Turun hovioikeus käsitteli asiaa useaan kertaan ja antoi lopulta kaikkia syytettyjä kos-
kevan vapauttavan päätöksen. Vaikka syytteen nostamista ja rangaistuksia vaatikin oi-
keusministeriö eikä puolustuslaitos, se osoittaa, ”miten puolustuskysymysten käsittely 
oli kehittynyt äärimmäiseksi sotasalaisuuksien palvonnaksi”, kuten Martti V. Terä mai-
niosti toteaa.34 

Upseerikriisistä isot otsikot 

Laajaa huomiota lehdistössä herätti niin sanottu upseerikriisi, jonka ensimmäiset idut 
olivat nousseet pintaan heti sisällissodan jälkeen. Tuolloin keskustelua vauhditti Elmo 
E. Kaila, joka oli aktivistipiirien keskeisiä vaikuttajia ennen sisällissotaa ja josta kolme-
kymmenluvulla tuli Puolustusvoimien Sanomakeskuksen ensimmäinen johtaja. Täy-
teen mittaansa ”upseerikapina” roihahti keväällä 1924.35 

Kyse oli Venäjän armeijassa palvelleiden tsaarinupseerien ja Saksassa vuosina 1914–
1918 koulutuksensa saaneiden jääkäriupseerien välisestä kiistasta. Jääkäriupseerit ko-
kivat, etteivät he päässeet etenemään, koska tsaarinupseerit, jotka olivat heitä vanhem-
pia ja siis yleensä myös sotilasarvoiltaan ylempiä, olivat tulppana tiellä. Tsaarinupseerit 
puolestaan katsoivat jääkäriupseerien kohonneen liian nopeasti. Vuonna 1924 noin 
900 miestä eli noin 90 prosenttia Suomen armeijassa palvelevista upseereista anoi eroa. 
Mielenilmauksen tavoitteina olivat nuorten upseereiden etenemis- ja jatkokoulutus-
mahdollisuuksien parantaminen sekä puolustuslaitoksen toiminnan tehostaminen. 
Eroa anova upseeristo vaati vielä, että myös ylin johto olisi vaihdettava.36 

 

                                              
32 Hornborg, Eirik: Minkälaiset ovat yleiset perusteet maanpuolustuskysymyksemme ratkaisulle?, Uusi Suomi 
28.2.1926. Hornborg, Eirik: Asevelvollisten palvelusajan lyhentäminen nykyisestä on samaa kuin aseistariisu-
minen, Uusi Suomi 3.3.1926. Hornborg, Eirik: Finlands försvarsproblem I och II, Hufvudstadsbladet 28.2.1926 ja 
3.3.1926.  
33 Puolustusrevisionin puheenjohtaja syytteeseen sanomalehdissä julkaisemastaan lausunnosta, Uusi Suomi 
13.3.1926.  
34 Rehtori Hornborgia y.m. vastaan nostettu juttu, Uusi Suomi 21.5.1926 ja 2.7.1926. Myös Terä, Martti V.–
Tervasmäki, Vilho: Puolustushallinnon perustamis- ja rakentamisvuodet 1918–1939. Puolustusministeriön historia I. 
Tammi, Helsinki (1973), s. 125.  
35 Pesonen 1985, s. 34; Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), s. 274–275.  
36 Upseerikriisistä Pesonen (1985), s. 32–34, s. 51–52 ja passim. Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), s. 
274–275 sekä Raunio, Ari: Suomen puolustusvoimien ensimmäinen vuosisata. Suomen puolustusvoimat 100 vuotta 
(päätoim. Mikko Karjalainen). Edita, Helsinki 2018/Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu, s. 19–20.  
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Kuva 1. Elmo E. Kaila 
(oik.) eversti Lauri Malm-
bergin luona 1.12.1922. 
Malmberg toimi Karl 
Fredrik Wilkaman viransi-
jaisena sotaväen päällik-
könä huhti-lokakuussa 
1925, ja Kailasta tuli puo-
lustusvoimien sanoma-
keskuksen ensimmäinen 
johtaja keväällä 1934. So-
tamuseo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehdistölle upseerikriisi oli herkkupala. Puolustuslaitoksen johtoa arvosteltiin oikein 
urakalla: toimittajien tulilinjalla olivat ennen muita sotaväen päällikkö Karl Fredrik 
Wilkama ja yleisesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Oscar Enckell. Toki heillä oli 
puoltajiakin: esimerkiksi Helsingin Sanomat asettui Wilkaman ja Enckellin taakse ja kri-
tisoi kapinoitsijoiden menettelyä. Lehti myös julkaisi näyttävästi puolustusministeri 
Ivar Aminoffin päiväkäskyn, jossa oli ”vakava kehoitus upseereille olemaan ryhty-
mättä harkitsemattomiin tekoihin sekä jäämään paikoilleen”.37 

Samalla kun lehdet kirjoittivat puolustuslaitoksen asioista, ne mätkivät toisiaan minkä 
ennättivät. Kirjoittelu oli kiihkeintä huhti-toukokuun vaihteessa 1924. Poliittinen viik-
kolehti Suunta, jonka taustalla oli lähinnä entisiä itsenäisyysaktivisteja, syytti Helsingin 
Sanomia venäläismielisyydestä. Uuden Suomen mukaan Helsingin Sanomat ”sekoittaa asiat 

                                              
37 Arveluttavia puuhia (pääkirjoitus), Helsingin Sanomat 27.4.1924. Seuraavana päivänä annettu päiväkäsky jul-
kaistiin HS:ssa 29.4.1924.  
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esittämällä todistamattomia syytöksiä armeijan ulkopuolelta muka tapahtuneesta kii-
hoituksesta”. Lehti väitti, että Helsingin Sanomien kirjoituksissa ”röyhkeys ja suuret sa-
nat saavat korvata asiallisten todisteiden puutteen”.38 

Suomen Sosialidemokraatti tuomitsi Suunnan mielipiteet ja epäili, että vaikka upseerien 
liikehdinnän tarkoituksena ilmoitettiin olevan henkilövaihdoksien aikaansaaminen so-
talaitoksen ylimmässä johdossa, lopullisena tavoitteena olisi sotilasvallankaappaus Ita-
lian ja Espanjan tapaan. Lehti paheksui myös henkilöitä, joita sen tietämän mukaan 
olisi haluttu puolustuslaitoksen johtoon.39 

”Kenraalit Wilkama ja Enckell haluttaisiin vaihtaa toisiin. Ja ne nimet, jotka uusina 
ehdokkaina on mainittu, osoittavat, minkä hengen lapset tässä ovat olleet liikkeellä. 
Tilalle piti saataman joku herroista ”Kustaa” Mannerheim, Hannes Ignatius tai Wetzer 
– siis miehiä, jotka eivät ole ennen ruutia haistelleet tai jotka ovat toimineet polkupyö-
räagentteina, asianajajina tai muilla yhtä suuresti sotilaallisia kykyjä kasvattavilla aloilla. 
Henkilövaihdoksien tavoittelu on kuitenkin ollut vain verho, johon on kääritty paljon 
muuta. Uutta systeemiä on täten aloitetulla ”sotaretkellä” tavoiteltu, ei enempää eikä 
vähempää”, latasi Suomen Sosialidemokraatti. Se näki tapahtumissa luokkataistelun piir-
teitä: lehden mukaan oikeisto oli sivuutettu päätöksenteossa yleisen äänioikeuden tul-
tua voimaan, ja nyt oikeistopiirit halusivat mahtiasemansa takaisin.40 

Kun Mannerheimin toiminnasta polkupyöräkauppiaana ei ole säilynyt tietoja, viittaus 
kohdistui kaiketi Hannes Ignatiukseen, jonka sotilasura oli katkennut 1900-luvun 
alussa, kun silloisen suuriruhtinaskunnan omat joukko-osastot lakkautettiin. Tämän 
jälkeen Ignatius oli siirtynyt liikealalle toimien tupakkatehtaan, kiviveistämön ja auto-
liikkeen johdossa. (Polkupyörämyynnistä hänenkään elämäkertatietonsa eivät kerro. 
Martin Wetzer oli koulutukseltaan juristi ja toiminut ennen ensimmäistä maailmanso-
taa asianajajana Viipurissa.) 

Koko kolmikko oli kyllä haistellut ruutia useillakin rintamilla: Mannerheim oli osallis-
tunut ennen sisällissotaa Venäjän-Japanin sotaan tsaarin armeijassa, Ignatius puoles-
taan komentanut sisällissodassa sekä Oulun että Viipurin valtausjoukkoja. Martin 
Wetzer oli aloittanut sisällissodan Mannerheimin esikuntapäällikkönä, osallistunut 
joukkoineen mm. Tampereen valtaukseen ja liittynyt vuoden 1919 alussa Viron ar-
meijaan taistellen muutamia kuukausia sikäläisessä vapaussodassa.  

Rähinää riitti sanomalehdissä pitkin kevättä, sillä esille nousi myös kielikysymys. Ni-
mimerkki ”Aitosuomalaisia” lähetti useille lehdille yleisönosastokirjoituksen ”Armei-
jamme puolustuskunto”. Puolustuskunnosta sinänsä ei kirjoituksessa mainittu mitään, 
sen sijaan nimimerkki oli huolestunut siitä, että ”ruotsalaiset isännöivät melkein kai-
kissa ylemmissä upseerinviroissa ja vielä lukuisissa alemmissa puhtaasti suomalaisissa 
upseerinviroissa”. Erityisesti nimimerkkiä närästi se, että ruotsinkielisillä asevelvolli-
silla oli oma varuskuntansa, jossa nämä kirjoittajien mukaan elivät lähes eristyksissä, 
ja se että kenraaleista ainoastaan kaksi oli ”suomalaisia”. Useat eri puolilla Suomea 

                                              
38 Puolustuslaitos. Paikallaan polkemista, Suunta 3.5.1924. Helsingin Sanomien surkeus (Muut lehdet -palsta), 
Uusi Suomi 3.5.1924.  
39 Upseeriston myttyyn menneet lakkoaikeet (pääkirjoitus), Suomen Sosialidemokraatti 2.5.1924.  
40 ibid.  
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ilmestyvät lehdet julkaisivat kirjoituksen, osa lähetettyjen kirjoitusten palstalla, osa leh-
den omissa nimissä jolloin se näytti edustavan kyseisen lehden omaa kantaa kielikiis-
tassa.41 

Helsingin Sanomat selosti pääkirjoituspalstallaan asian eduskuntakäsittelyä ja kertoi, mi-
ten ”usealta taholta lausuttiin painavia huomautuksia sen menettelyn johdosta, johon 
muutamat upseeripiirit ovat ryhtyneet” ja piti upseerien menettelyä ”arveluttavana”. 
Oman kantansa lehti määritti neutraalisti: ”On jo todellakin aika odottaa, että rauha ja 
lojaalinen, puolustuslaitoksen parasta tarkoittava yhteistyö palautuu armeijan keskuu-
teen.”42 

Sikäli kuin kevään 1924 sanomalehdistä voi päätellä, ei puolustuslaitos ottanut kantaa 
lehtien palstoilla käytyyn polemiikkiin. Hankalaa se olisi ollutkin, sillä sotaväen pääl-
likkö Wilkama oli jyrkästi kieltänyt kaiken armeijan asioista kertomisen, ja puolustus-
ministeri Ivar Aminoff oli samalla kannalla. Sanomalehtien toimintaa he eivät voineet 
estää; sekä asiallisia uutisjuttuja että räväköitä mielipidekirjoituksia ilmestyi lähes päi-
vittäin.  

Eri asia sitten on, välittyikö lehdille tietoa puolustuslaitoksen sisältä, ja jos niin mil-
laista se oli. Vaikuttaa siltä, että lehdistön avulla harjoitettiin pitkäjänteistä kiihotusta 
ylintä sotilasjohtoa vastaan ja sitä arvosteltiin aiheettomasti. Wilkama oli arvioinut par-
jauskampanjan alkaneen upseeriliiton piiristä ja hänen mukaansa trollitehtaalla – ny-
kyaikaista käsitettä käyttääkseni – työskenteli myös suojeluskuntain yliesikunta.43 

Toukokuun 1924 alussa tasavallan presidentti K. J. Ståhlberg vahvisti lait ”upseerien 
opetuslaitoksista” eli kadettikoulusta, reserviupseerikoulusta ja sotakorkeakoulusta. 
Asia oli sen verran merkittävä, että esimerkiksi Uusi Suomi laittoi uutisen komeasti 
etusivulleen, ja sen julkaisivat myös monet maakuntien sanomalehdet.44 

Eduskuntakin käsitteli upseerikriisiä ja puolustuslaitoksen uudistuksia, ja sen istun-
nossa käytetyt puheenvuorot päätyivät sanomalehtien sivuille. Osa lehdistä pidättäytyi 
kommentoimasta niitä, mutta esimerkiksi Satakunnan Kansa toi tässäkin yhteydessä 
oman kantansa esiin: jääkäreiden eteneminen ja heidän jatkokoulutusmahdollisuu-
tensa olisi ehdottomasti turvattava.45 

Kokoomuksen Vaasa-lehden pohdinnat, jotka lehti julkaisi otsikolla ”Mistä puolus-
tuslaitoksessa on kysymys”, antavat kuvaa siitä, millaisia argumentteja keskustelussa 
esitettiin. Lehti asettui upseerikiistassa selkeästi puoltamaan jääkäreitä, jotka sen mie-
lestä edustivat ”sitä elävää ja elinvoimaista traditsionia, jolle meidän armeijamme on 
rakentaminen. He edustavat ennen muita valveutunutta, toimintatarmoista tietoi-
suutta Suomen historiallisista tehtävistä ja niiden velvoituksista”.46  

Miltei jääkäreiden veroisia olivat Vaasan mielestä myös vapaussodassa suojeluskunta-
päällikköinä taistelleet ja sodan jälkeen jääkäreiden johtamilla upseerikursseilla käyneet 

                                              
41 Armeijamme puolustuskunto -artikkeli on julkaistu mm. porvoolaisessa Uusimaassa ja Hangon Länsi-Uusi-
maassa 9.5.1924, haminalaisessa Maaseudussa ja Kokkolan Keskipohjanmaassa 10.5.1924 sekä Maaseudun Tulevai-
suudessa 13.5.1924.  
42 Upseeriasia eduskunnassa (pääkirjoitus), Helsingin Sanomat 10.5.1924.  
43 Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), s. 275 ja 328. 
44 Presidentti vahvistanut eilen kaksi upseerien opetuslaitoksia koskevaa hallituksen esitystä, Uusi Suomi 
3.5.1924. Sama uutinen, osin eri tavoin otsikoituna, mm. Turunmaa ja Karjalan Aamulehti 4.5.1924, Etelä-Savo ja 
Karjalainen 6.5.1924. 
45 Puolustuslaitos ja eduskunta (pääkirjoitus), Satakunnan Kansa 11.5.1924.  
46 Eduskunta-palsta, Vaasa 3.5.1924.  
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miehet. Sen sijaan vanhassa, vuonna 1903 lakkautetussa kadettikoulussa alkuoppinsa 
saaneisiin ja sen jälkeen Venäjän tsaarin armeijassa palvelleihin upseereihin lehti suh-
tautui erittäin epäilevästi. Toki se myönsi, että ”kunniakas osanotto vapaussotaan”, 
”kyky vapautua vieraasta katsantokannasta ja ansioituminen Suomen armeijan palve-
luksessa” voisivat tehdä heistä henkilöitä, jotka ”voivat sotilaallisella sivistyksellään ja 
kokemuksellaan hyödyttää Suomen armeijaa”.47 

Kenraaliluutnantti Karl Fredrik Wilkama jäi elokuun 1924 alusta virkavapaalle ulko-
maisen opintomatkan takia, jolloin tilalle nimitettiin väliaikaisesti Vilho Petter Neno-
nen. Hän väistyi nopeasti, jolloin sotaväen päällikön virkaa hoiti vajaan puolen vuoden 
ajan Lauri Malmberg.  

Wilkama piipahti entisessä virassaan lokakuusta 1925 toukokuuhun 1926. Hänen jäl-
keensä sotaväen päälliköksi nimitettiin Aarne Sihvo, joka pysyikin paikallaan aina vuo-
teen 1933 asti.  

Yleisesikunnan päällikön paikka oli lähes yhtä tuulinen: kun Oscar Enckell erosi syys-
kuussa 1924, tilalle tuli Axel Erik Heinrichs, jota jo seuraavana vuonna seurasi Kurt 
Martti Wallenius. Hän puolestaan joutui lähtemään muutaman virkavuoden jälkeen, 
vuonna 1930, epäiltynä osallisuudesta presidentti Ståhlbergin kyyditykseen.48 

Ministeri Ivar Aminoff, joka oli ehtinyt toimia virassaan vain vähän yli puolitoista 
kuukautta, jätti eroanomuksensa toukokuun 1924 lopussa ja hänen tilalleen tuli Lauri 
Malmberg.49 

Useat tsaarin armeijassa koulutuksensa saaneet upseerit erosivat. Puolustusvoimien 
kannalta ehkä suurin menetys oli Oscar Enckell, joka ennen eroaan ehti saada ylen-
nyksen kenraalimajurista kenraaliluutnantiksi. Enckell oli ollut keskeisiä toimijoita 
puolustuslaitosta luotaessa; suurelta osin hänen käsialaansa olivat muun muassa puo-
lustussuunnitelmat.50 

Tämän jälkeen puolustuslaitoksen kaikki tärkeimmät virat olivat jääkäriupseerien kä-
sissä. ”Tsaarinupseereista” paikoilleen jäivät vain tykistön tarkastaja Vilho Petter Ne-
nonen, 1. divisioonan komentaja Birger Åkerman ja Ratsuväkiprikaatin komentaja 
Georg Londén.51 

Komentajanvaihdos kohun keskellä 

Upseerikriisin jälkiselvittelyistä muodostui pitkä ja sekava tapahtumasarja, joka hui-
pentui keväällä 1926. Tuolloin sotaväen päällikkö, kenraaliluutnantti Karl Fredrik Wil-
kama, jätti esittelemättä tavanomaiset toukokuun 16. päivän upseeriylennykset. Syystä 
sanomalehdet esittivät parikin versiota: toisen mukaan Wilkama halusi säästää, koska 
ylennykset olisivat merkinneet myös palkankorotuksia, toisen mukaan hän ei yksin-
kertaisesti ehtinyt saada ajoissa audienssia presidentti Relanderilta.  

                                              
47 Eduskunta-palsta, Vaasa 3.5.1924. 
48 Raunio (2018), s. 19–20.  
49 Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), s. 274–275.  
50 ibid. 
51 Pesonen (1985), s. 32–39 ja passim, Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), s. 274–275. Upseerikriisistä ja 
Wilkaman syrjäyttämisestä myös Sihvo, Aarne: Muistelmani II. Otava, Helsinki 1958, s. 118–125.  
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Kun asiat sitten lähtivät etenemään, ne tulivat tietoon Ruotsin kautta kuten joskus 
aiemmin ja monesti tämän jälkeenkin. Muutamat suomalaiset sanomalehdet, esimer-
kiksi Kuopiossa ilmestyvä Savon Sanomat, tiesivät kertoa Helsingissä 17.5. eli heti so-
taväen lippujuhlan (sisällissodan ja talvisodan välisenä ajanjaksona sitä vietettiin val-
koisten voitonparaatin muistopäivänä 16. toukokuuta) jälkeen päivätystä ja Aftonbla-
detille osoitetusta sähkeestä. Sähkeen mukaan Suomen sotaväen johdossa oli odotetta-
vissa muutoksia aivan lähiaikoina.52 

Wilkama, joka oli lähtenyt virkamatkalle Itä-Suomeen, luki asiasta sanomalehdestä, 
joka saattoi hyvinkin olla juuri lauantaina 22.5. ilmestynyt Savon Sanomat. Samalla hä-
nelle selvisi, että presidentti oli nimittänyt hänet sotaväen ylitarkastajan virkaan ja puo-
lustusneuvoston jäseneksi. Asiassa oli vain pari pientä epäselvyyttä: Wilkama ei ollut 
antanut suostumustaan ylitarkastajan virkaan, saati että olisi hakenut sitä. Kyseessähän 
olisi ollut arvonalennus.53 

Toukokuun loppupäivinä jokseenkin kaikki valtakunnan huomattavimmat sanoma-
lehdet kirjoittivat asiasta ja Suomen Tietotoimiston reportteri riensi pyytämään Wil-
kamalta haastattelua. Tämä suostui, vaikka huomautti: ”En ole koskaan katsonut tar-
peelliseksi, että armeijan asioita liian paljon sanomalehdissä selostetaan. En ole aikai-
semmin suostunut haastatteluihin armeijaa koskevista asioista. Mutta tässä minua kos-
kevassa asiassa on liikkeellä erilaisia tietoja, jotka täytyy korjata.”54 

Wilkama siis pysyi niukalla tiedotuslinjallaan, mutta myönsi, että ylitarkastajaksi häntä 
oli pyydetty jo edellisenä kesänä. Hän ei ollut suostunut, ja lisäksi oli pitänyt – ja piti 
edelleen – kyseisen viran perustamista aivan joutavanpäiväisenä operaationa. Sotaväen 
päälliköllä ja hänen esimiehellään tasavallan presidentillä oli myös ollut erimielisyyksiä 
”parista aivan sotilaallisesta seikasta”. Kun haastattelija kysyi, voisiko hän saada tietää, 
mitä nuo seikat olivat olleet, vastaus oli tyly: ”Ette. Minun ei sovi selostella keskuste-
lujani armeijan ylipäällikön kanssa.”55 

Sanomalehdet selostivat asiaa laajasti, monen päivän ajan ja useista näkökulmista. Eri 
puolilla maata ilmestyvät, eri puolueita edustavat sanomalehdet näkivät tapahtumasar-
jassa oivan tilaisuuden arvostella paitsi armeijaa ja kenraaliluutnantti Wilkamaa, myös 
toisiaan.  

Maakansa marisi, että Wilkama oli arvostellut presidenttiä; suoranaisesti se ei kylläkään 
haastattelussa näkynyt. Etelä-Saimaa totesi, ettei Wilkama ollut ”mikään paraatiherra”, 
mutta hänellä oli taitoa, ansioita ja kokemusta sekä arvovaltaakin aivan riittämiin. Lehti 
syytti vehkeilystä paitsi ”eräitä upseeripiirejä”, myös Maakansaa, ”jolla tiedetään olevan 
sangen korkeita tuttavia ja innoittajia”. Mistään ei selviä, keneen tässä viitattiin.56 

Kokoomuksen Satakunnan Kansan mukaan Wilkamalla olisi virkakautensa aikana ollut 
hyvää aikaa toteuttaa puolustuslaitoksessa tarvittavia uudistuksia, mutta sen sijaan 
mies oli lähtenyt ulkomaille opintomatkalle, josta ei ainakaan toistaiseksi ollut ilmen-

                                              
52 Aiotaanko kenraali Wilkama sittenkin pakoittaa eroamaan? Savon Sanomat 22.5.1926.  
53 Sotaväen päällikön vaihdos, Iisalmen Sanomat 27.5.1926. Se siis sittenkin tapahtui, Savon Sanomat 27.5.1926. 
Asiaa käsittelivät myös useat muut saman päivän sanomalehdet.  
54 Kenraali Wilkama eroaa sotalaitoksesta, Iltalehti 26.5.1926. Muutokset korkeimmassa sotilasjohdossa, Maa-
kansa 26.5.1926, Sisällissota armeijassa ja Kenraali Wilkama erotettu sotaväen päällikön virasta, Itä-Savo 
27.5.1926. Asiaa käsittelivät myös useat muut samojen päivien sanomalehdet. 
55 ibid. 
56 Muuan ”haastattelu”, Maakansa 27.5.1926. Armeijan päällikön erottaminen, Etelä-Saimaa 27.5.1926.  
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nyt mitään hyötyä. Sosiaalidemokraattinen Kansan Lehti puntaroi juttua puolelta ja toi-
selta ja sai vihdoin sanotuksi mielipiteensä: jääkärit olivat tämänkin kapinaliikkeen ta-
kana.57 

Räyhäkkäimmin kirjoitti edistyspuolueen Pohjois-Savo. Uutispalstoillaan se siteerasi hel-
sinkiläistä Iltalehteä ja tukholmalaista Aftonbladetia. Jutun otsikko oli ”Ylennystennäl-
käinen upseeristomme jälleen rettelöimässä”. Pääkirjoituksessaan lehti kysyi: ”Kuinka 
kauan?” ja kertoi, että ”armeijassamme on eräs upseeriklikki, lähemmin sanoen jääkä-
riupseeristo, joka jo vuosikaupalla on ennenkuulumattomalla häikäilemättömyydellä 
pyrkinyt valtaan, pyrkinyt miehittämään armeijan kaikki johtavat asemat ja kohoamaan 
kädenkäänteessä mahdollisimman korkeisiin upseeriarvoihin.”58 

Lehti totesi, että ”eräiden oikeistovoimien myötävaikutuksella” oli puolustusvoimissa 
suoritettu ”jonkinlainen puhdistus”, jossa kuitenkin oli pistetty pihalle ihan vääriä mie-
hiä, ja huomautti että jälkeenpäinkin oli harjoitettu ”systemaattista kiihoitusta”, joka 
suuntautui sotaväen päällikköä, kenraaliluutnantti Wilkamaa vastaan. Nyt oli taas 
pantu ”kiihoitus ja intrigit jälleen käyntiin”, jotta Wilkama saataisiin vaihdetuksi Sih-
voon.59 

Savolaislehden sanankäyttö oli väkevää: ”Täytyy kysyä, kuinka kauan maassamme oi-
keastaan tällaista upseerihuliganismia sallitaan? Eikö yhteiskunnallamme ole mitään 
keinoja käytettävissä tällaisen terrorin lopettamiseksi kerta kaikkiaan?” Ratkaisuksi 
lehti tarjosi armeijan määrärahojen lopettamista, koska muuta mahdollisuutta ei todel-
lakaan enää tuntunut olevan.60 

Muutama sanomalehti tyytyi vain valittamaan tapahtunutta ja ottamaan samalla varo-
vaisesti kantaa uuteen päällikköön. Maalaisliiton Kainuun Sanomat huokaili, ettei puo-
lustusvoimilla olisi varaa menettää kenraaliluutnantti Wilkaman kaltaista ”kokenutta, 
suuren väestönosan luottamusta nauttivaa päällikköä”. Mitä taas kenraalimajuri Aarne 
Sihvoon tuli, lehti toivoi ”nuoren armeijamme hänen johdollaan kehittyvän voimak-
kaaksi yhteisen puolustustahdon elähdyttämäksi joukoksi ja että vihdoinkin saadaan 
korjaus niihin epäkohtiin, joita armeijassamme on ilmennyt”.61 

Osa lehdistä paljasti pääkirjoituksissaan kantansa varsin avoimesti. Maalaisliiton Savon 
Sanomien mukaan Wilkaman kohtelu oli epäoikeudenmukaista. Sekä edistyspuoluetta 
kannattava Helsingin Sanomat että kokoomuksen Uusi Suomi asettuivat Wilkaman 
taakse, mutta kumpikin syytti toistaan eripuran lietsonnasta. Uuden Suomen rinnakkais-
julkaisu Iltalehti sanoi, että Wilkaman oli turha näytellä hämmästynyttä: hän oli kyllä 
tiennyt siirrostaan jo aiemmin. Erityisen pahana Iltalehti piti sitä, että kenraaliluutnantti 
oli jättänyt eronpyyntönsä julkisuuteen jo ennen kuin se oli ehtinyt presidentille asti. 
Useat lehdet näet julkaisivat uutisen yhteydessä Wilkaman erokirjeen, ja joissakin leh-
dissä asiaan ottivat kantaa sekä pääkirjoittajat että pakinoitsijat.62 

                                              
57 Kenraali Wilkama jättänyt eroanomuksensa tasavallan presidentille, Kansan Lehti 26.5.1926. Se n.s. ”ajojahti” 
(pääkirjoitus), Satakunnan Kansa 27.5.1926.  
58 Ylennystennälkäinen upseeristomme jälleen rettelöimässä, Pohjois-Savo 22.5.1926.  
59 Kuinka kauan (pääkirjoitus), Pohjois-Savo 22.5.1926.  
60 ibid. 
61 Sotaväen päällikön vaihdos tapahtunut, Kainuun Sanomat 27.5.1926.  
62 Se siis sittenkin tapahtui (pääkirjoitus), Savon Sanomat 27.5.1926. Kenraali Wilkama eroaa vakinaisesta sota-
väestä, Helsingin Sanomat 26.5.1926. Kenraali Wilkaman erottamisesta vieläkin (pääkirjoitus), Helsingin Sanomat 
27.5.1926. Matti: Viikon suuri kysymys, Uusi Suomi 29.5.1926. Kenraali Wilkama eroaa sotalaitoksesta, Iltalehti 
26.5.1926.  
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Suomen Sosialidemokraatti viittasi puolustuslaitoksen piirissä esiintyneisiin pitempiaikai-
siin kärhämiin ja Wilkaman passiivisuuteen, johon nyt oli kerta kaikkiaan kyllästytty. 
Lehti otti myös uudelleen esiin pari vuotta aiemmin, upseerikriisin yhteydessä, kierrel-
leen huhun, jonka mukaan sotaväen päällikön paikalle soviteltaisiin Mannerheimia. 
Jos näin kävisi, ”ainakin maamme työväenluokka on yksimielisesti ja jyrkästi moisia 
suunnitelmia vastaan. Sotalaitos ei ole muutenkaan erityisen mieluinen kannettava ja 
jos se porvariston juonittelujen kautta vielä viedään sellaiseen tilaan, että kenraali Man-
nerheimin tapaisen miehen astuminen sen johtoon on mahdollinen, menettää se kan-
sanjoukoissa kaiken kannatuksen.”63 

Sihvosta lehti ei halunnut lausua mitään, vaan ”pidätti itselleen oikeuden arvostella 
häntä toimintansa mukaan eikä minkään ennakolta omaksutun mielipiteen perus-
teella.”64 

Aarne Sihvo ei ollut kaikkien aikalaistensa mieleen; toisaalla häntä syytettiin puuttu-
vasta suomenmielisyydestä, toisaalla puolestaan ruotsin kielen ja ruotsinkielisten up-
seerien syrjinnästä.65 

Häntä on kuitenkin syytä kiittää siitä, että puolustusvoimat alkoi hiljalleen avautua ja 
ymmärtää tiedotuksen ja hyvien yhteiskuntasuhteiden merkityksen. 

Oppia ja ideoita ulkomailta 

Itsenäisyyden ensimmäisen vuosikymmenen puolustusvoimat näyttäytyy eristäyty-
neenä, virkavaltaisena organisaationa, jossa sotilasasioiden salassa pitämistä korostet-
tiin erittäin vahvasti. Kielteinen suhtautuminen julkisuuteen herätti negatiivisia tun-
teita ja kritiikkiä sanomalehdistössä, ja julkinen arvostelu puolestaan vaikeutti puolus-
tusvoimien toimintaa. Yleinen mielipide suhtautui puolustusmäärärahoihin nihkeästi, 
eikä sotilasura ollut kyvykkäiden nuorten miesten koulutus- ja ammattikaavailuissa 
kärkisijoilla.66 

Puolustusvoimien suhde julkisuuteen ja ennen kaikkea armeijan johdon asennoitu-
mistapa oli kuitenkin muuttumassa. Marraskuun 1926 puolessavälissä yleisesikunnasta 
lähti Suomen sotilasasiamiehille kirje, jossa neljää eri puolilla Eurooppaa toimivaa up-
seeria pyydettiin selvittämään oman asemamaansa sotilastiedotuksen järjestelyjä. Eri-
tyisen kiinnostuneita yleisesikunnassa oltiin ”sotalaitosten sanomalehtitoimistoista”. 
”Meillä kun toistaiseksi ei ole mainitunlaista määrättyä virastoa, joka huolehtisi julki-
sen sanan ja puolustuslaitoksen välisestä yhteydestä ja koska toisaalta tällainen toi-
misto on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi, olisi edullista saada ulkomaisia tietoja täl-
laisen toimiston järjestelyistä ja työtavoista”. 

Jonkinlaista osviittaa sotilasasiamiesten selvittelytyölle antoi kirjeen pitkä kysymyslista, 
jossa tiedusteltiin muun muassa, oliko sanomalehtitoimisto sotaministeriön vai yleis-
esikunnan alainen, millainen miehitys siellä oli ja millaisia uutisia toimistolla oli lupa 
välittää lehdille. Lisäksi tuli selvittää, oliko lehdistöllä oikeutta julkaista muista lähteistä 
saamiaan, puolustuslaitosta koskevia tietoja ja julkisuuslainsäädäntöä yleisemminkin. 

                                              
63 Sotaväen päällikön vaihdos, Suomen Sosialidemokraatti 26.5.1926. Sasu Punanen (Yrjö Räisänen): Mitä Sasulle 
kuuluu, Suomen Sosialidemokraatti 26.5.1926. 
64 ibid.  
65 Sihvo (1956), s. 164–170.  
66 Pesonen (1985), s. 52.  



 
 

19 

Yleisesikuntaa eli kirjeen allekirjoittajia everstiluutnantti Viljo Einar Tuompoa ja ul-
komaantoimiston majuri Ilmari Relanderia kiinnosti myös sanomalehdistön ja puo-
lustuslaitoksen keskinäinen suhde. Harjoittiko kyseinen toimisto propagandatyötä so-
talaitoksen hyväksi ja jos, niin missä määrin ja miten?67 

Sotilasasiamiehet, joilta oli pyydetty ”mahdollisimman perinpohjaista” vastausta, otti-
vat tehtävänsä vakavasti. Kaksi neljästä kirjeen saajasta katsoi tarpeelliseksi selostaa 
oman asemamaansa ohella myös naapurimaiden tilannetta. Pariisissa palvelleen evers-
tiluutnantti Nicolai Töttermanin vastaus oli niukka mutta tyhjentävä: Ranskan sota-
ministeriö oli ilmoittanut, ettei mitään tuon kaltaista toimistoa ollut olemassa, joten 
tietoja ei herunut sen enempää.68 

Melkein vesiperän veti myös eversti Birger Helsingius Varsovassa. Hän oli tiedustellut 
asiaa sekä Latviasta että Virosta, mutta molemmista maista oli vastattu, ettei erityisjär-
jestelyjä ollut eikä niitä edes pidetty tarpeellisena. Sen sijaan Puolassa kysymys tuntui 
ajankohtaiselta; siitä keskusteltiin ja tiedotustoimisto ehkä perustettaisiinkin lähiai-
koina.69 

Kapteeni Carl Rothe ilmoitti, että Ruotsin sotalaitoksessa ei sanomalehtitoimistoa ol-
lut, vaan maa- ja meripuolustuksen komentotoimistojen päälliköt saivat ratkaista tie-
dotusasiat tapauskohtaisesti oman harkintansa mukaan. Muutoin suhde sanomaleh-
distön ja sotalaitoksen välillä oli Rothen mukaan erittäin hyvä.70 

”Sellaisissa tapauksissa kun sotalaitoksen puolelta sanomalehdistölle on tehty esitys 
jonkun asian julkaisematta jättämisestä, ovat sanomalehdet poikkeuksetta vaienneet. 
Tämä hyvä sopusointu johtunee ainakin osaksi siitä, että sotalaitos pitää hyvää huolta 
sanomalehtimiehistä. Niin esimerkiksi kutsutaan edustajia sanomalehdistöstä miltei 
kaikkiin yleisön huomiota ansaitseviin harjoituksiin. Heidän oppaakseen määrätään 
tällöin upseeri, autoja ja muita kulkuneuvoja asetetaan heidän käytettäväkseen ja usein 
he koko harjoituksen aikana ovat sotalaitoksen vieraina. Seurauksena tästä onkin, että 
sanomalehdet laajasti ja yleensä sotalaitokselle edullisessa valossa selostavat harjoituk-
sia ynnä muuta”, kertoi kapteeni ja lisäsi, että ruotsalaiset upseerit saivat selostaa puo-
lustuslaitosta koskevia asioita lehdille ilman esimiesten lupaa. Useimmiten he kirjoit-
tivat nämä artikkelit itse.71 

Rothen mukaan upseerien kirjoituksia ilmestyi Ruotsin lehdissä paljon: ”Viime vuo-
sina on suurin tulva näitä tavalla tai toisella kosketellut Ruotsin sotalaitoksen uudel-
leenjärjestelyä ja ovat ne tähdänneet puolustusinnon herättämiseen ja lujittamiseen.” 
Hän totesi myös, että miltei kaikilla ruotsalaisilla sanomalehdillä oli ”upseeri vakinai-
sesti palveluksessaan”, ei kuitenkaan toimituksen jäsenenä, vaan tarpeen tullen asian-
tuntijana ja sotalaitosta koskevien asioiden selostajana, ja korosti, että minkäänlaista 
sensuuria ei Ruotsissa tunnettu: lehdet saivat painovapauslain nojalla vapaasti julkaista 
myös armeijaa koskevia tietoja.72 

Muissa Skandinavian maissa asiat ratkottiin tapauskohtaisesti: sekä Tanskassa että 
Norjassa lehdet hankkivat tietonsa sieltä mistä ne parhaiten saivat, mutta molempien 

                                              
67 Yleisesikunnan kirje sotilasasiamiehille 15.11.1926, T 8357/1, KA.  
68 Everstiluutnantti Töttermanin kirje yleisesikunnalle 8.12.1926, T 8357/1, KA.  
69 Eversti Helsingiuksen kirje yleisesikunnalle 8.2.1927, T 8357/1, KA.  
70 Kapteeni Carl Rothen kirje yleisesikunnalle 13.12.1926, T 8357/1, KA.  
71 ibid. 
72 ibid. 
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maiden puolustusministeriöillä oli tapana silloin tällöin jaella uutistoimistoille ja leh-
dille omia käskylehtiään. Tanskassa saattoi suurempien sotaharjoitusten yhteydessä 
olla erityinen tiedotusupseeri, jonka puoleen uutisia metsästävät reportterit voivat 
kääntyä.73 

Englanti, joka oli perinteisesti ollut lehdistönvapauden ja tiedonvälityksen kärkimaa, 
oli armeijankin asioissa askelen verran muuta Eurooppaa edellä. Maan sotaministeri-
össä oli ollut tiedonantotoimisto jo vuodesta 1918. Työntekijät, joita oli neljä, olivat 
siviilejä, ja heidän tehtävänään oli lähinnä toimia armeijan värväystoiminnan tukena, 
tarkemmin sanottuna ”ilmoittaa sanomalehdille muutoksista ja armeijan kehityksestä, 
nimityksistä, joukkosiirroista (jos sellaisista voidaan yleisölle kertoa), sotilaselämästä ja 
muista seikoista, jotka voivat vaikuttaa värväystuloksiin”.74 

Ensimmäisen maailmansodan kokemusten pohjalta oli Britanniassa mietitty myös, 
miten kriisin tullen toimittaisiin: ”Viralliset tiedonannot käsittävät silloin myös kaikki 
tiedot sotaliikkeistä, rekryyttien otosta, tappioista y.m.s. asioista. Toimisto järjestää 
ajoittain neuvottelukokouksia sanomalehtien edustajien kanssa, jolloin näille puolivi-
rallisesti annetaan tietoja, joita ei tahdota virallisesti antaa”, ilmoitti everstiluutnantti 
Jarl Taucher Lontoosta.75 

Samanlainen menettely omaksuttiin Suomessakin, mutta aikaa siihen meni. Vasta jat-
kosodan aikana päämajan tiedotusosasto ja sen rinnalla toiminut, siviilitiedotuksesta 
huolehtinut Valtion Tiedoituslaitos alkoivat järjestää lähinnä päivälehtien päätoimitta-
jille tarkoitettuja informaatiotilaisuuksia. Niissä jaetut tiedot olivat äärimmäisen luot-
tamuksellisia, eikä niistä saanut kirjoittaa.76 

Kaksikymmenluvun loppuvuosina sotilasasiamiesten vastaukset kyllä ilmeisesti luet-
tiin, mutta vaikutusta niillä ei ollut. Kysely uusittiin syksyllä 1931, jolloin todettiin, että 
Englannin sotaministeriön tiedonantotoimisto oli supistunut kahden työntekijän yk-
siköksi, Ranskassa oli ”sotaministeriön siviilikabinettiin” perustettu pieni tiedonanto-
toimisto ja myös Norjan puolustusministeriö oli saanut Ruotsin mallin mukaan järjes-
tetyn tiedotusyksikön.77 

Jostain syystä ei Berliinissä toimineen sotilasasiamiehen vastausta kumpaankaan kyse-
lyyn löydy, vaikka Suomen puolustusvoimilla oli edustaja Berliinissä jo 1920-luvulla, 
ja Saksan ensimmäisen maailmansodan aikana harjoittamaa propagandaa pidettiin 
edistyksellisenä ja tehokkaana.78 

                                              
73 Kapteeni Carl Rothen kirje yleisesikunnalle 13.12.1926, T 8357/1, KA. 
74 Everstiluutnantti Taucherin kirje yleisesikunnalle 13.1.1927, T 8357/1, KA.  
75 ibid.  
76 Jatkosodan ajan informaatiotilaisuuksista Jutikkala, Eino: Valtion Tiedoituslaitoksen salainen sotakronikka. 
WSOY, Juva 1997, s. 40–41.  
77 Eversti Äimän, everstiluutnantti V. A. M. Karikosken ja majuri A. Rosenbröijerin kirjeet yleisesikunnalle 
syksyllä 1931, T 8357/1, KA.  
78 Suomen sotilasasiamiehet 1928: Tukholma, Lontoo, Pariisi, Berliini, Varsova ja Moskova. Saksan I maail-
mansodan propagandasta kirjoittivat esim. Jaakko Leppo ja Olavi Huhtala (heidän kirjoistaan enemmän lu-
vussa Upseerit ja mainosmiehet isänmaan asialla).  
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”Kertomuksia tasavallan armeijasta” 

Asepalvelus, jonka pituudesta eduskunta oli kahden kovan kädenväännön jälkeen 
päässyt pitkäksi aikaa yksimielisyyteen – se oli vuoden, erikoisaselajeissa 15 kuukauden 
mittainen – innoitti 1920–1930-luvuilla sekä kirjailijoita että elokuvantekijöitä.  

Pentti Haanpää, joka oli julkaissut esikoisnovellikokoelmansa vuonna 1925, kirjoitti 
Karjalankannaksella suorittamansa asepalveluksen jälkeen novellikokoelman Kenttä ja 
kasarmi, jonka alaotsikkona oli ”Kertomuksia tasavallan armeijasta”. Haanpää tarjosi 
varusmiesten apatiaa ja arestirangaistuksia, yksitoikkoista vahtipalvelua, purnaamista 
ja kurittomuutta sekä esimiesten simputusta kuvailevaa käsikirjoitustaan ensin 
WSOY:lle. Kustantamo vaati poistoja, joihin kirjailija ei suostunut. Sosiaalidemokraat-
tien omistama kustannusyhtiö Kansanvalta suostui julkaisemaan teoksen, ja se ilmes-
tyi syksyllä 1928.79 

Kenttä ja kasarmi herätti heti laajaa huomiota, mutta sen vastaanotto oli ristiriitainen: 
tekstin karkeuksia paheksuttiin, tekijää pidettiin isänmaan petturina ja nuorison myr-
kyttäjänä. Vähintään hänen näkökulmansa oli rajoitettu ja kiero. Toisaalla taas todet-
tiin, että hyvä kun epäkohdat tulivat yleiseen tietoon. Moitetta ja kiitosta tuli suunnil-
leen sama määrä: 22 lehden aikalaisarviot analysoinut Anssi Sinnemäki havaitsi niistä 
kahdeksan olleen positiivisia, kahdeksan negatiivisia ja kuuden neutraaleja. Kohu vai-
kutti niin, että ennen 1930-luvun puoltaväliä ei yksikään kustantaja suostunut julkai-
semaan Haanpään seuraavia teoksia.80 

Muutamia vuosia nuorempi kirjailijakollega Olavi Paavolainen, joka luki kirjan omana 
asevelvollisuusaikanaan, kirjoitti murskaavan arvostelun Tulenkantajat-lehteen. Siinä 
hän kettuili Haanpään herravihasta ja tukkilaistaustasta, ja totesi teoksen olevan ten-
denssikirja eikä taideteos. Kolmen sivun mittaisessa ryöpytyksessään Paavolainen sa-
noi teoksen tehneen tympäisevän vaikutuksen, eikä hän kertomansa mukaan ollut ai-
noa tyytymätön:  

”Jos Pentti Haanpään tarkoituksena on ollut tehdä ”Kentällä ja kasarmilla” skandaali-
sensatio, kuten eräistä merkeistä, esim. kustantajan vaihdosta (teoksen on kustantanut 
O.Y. Kansanvalta), voi päätellä, on hän onnistunut yli odotusten. ”Kenttä ja kasarmi” 
on eräiltä tahoilta ehdotettu takavarikoitavaksi; muutamat kirjakaupat eivät taas ole 
asettaneet sitä lainkaan näytteille.”81 

Puolustusvoimista ja asevelvollisten elämästä tuli Paavolaisen mielestä toki kirjoittaa, 
ei kuitenkaan Haanpään tapaan:  

”Haanpäältä puuttuu kokonaan kriittinen äly; siksi puuttuu hänen kannanotoltaan 
myös asiallisen, terävän ja uudistavan arvostelun pohja. Tämä on todella vahinko, sillä 
armeija-kysymys jos mikä on nykyisin ollut aktuelli. - - Kasarmissa ovat edustettuina 
kaikki luokat, kaikki tyypit, herrat ja jätkät, kommunistit ja militaristit, surunauhoilla 
varustettujen kynsien ja manikyroitujen kynsien omistajat. Kasarmeissa elävän ihmis-
aineksen vaihtelevaisuus ja moninaisuus on pienoiskuva elämästä.”82 

                                              
79 Sinnemäki, Anssi: Sota kentästä ja kasarmista. Paasilinna Helsinki/Saarijärven Offset Saarijärvi 2014, s. 63–65 
ja passim.  
80 Sinnemäki (2014), s. 66–98; Envall, Markku: Kirjailijoiden kentät ja kasarmit, SKS, Helsinki 1984, 30. Karo-
nen, Vesa: Kun Pentti Haanpää saarrettiin kirjasodassa, Helsingin Sanomat 1.11.1975. Aitio, Tommi: Varus-
mieskirjallisuuden vuosikymmenet: ”Siellä missä miehiä tehdään”, Ruotuväki 10–11/4.6.1984.  
81 Paavolainen, Olavi: Kirja Josta Puhutaan, Tulenkantajat 30.11.1928.  
82 ibid. 
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Lukuisin huutomerkein koristeltu kritiikki päättyi sotilaskoulutuksen ylistykseen:  

”Meidän on jo aika vapautua tästä neitseellisen korpikansan ja kansallisen jätkäkult-
tuurin ihannoimisesta. Ja sotilaskoulutus on tässä vapautumisessa mitä suuriarvoisin 
tekijä. Katsokaa poikia, jotka tulevat ”väestä”: miten toisin he liikkuvat, kävelevät, pu-
huvat, syövät ja ajattelevat. Käskyjä täyttämään tottuneet aivot toimivat vilkkaasti, har-
joitusten ja urheilun muokkaama ruumis on notkea ja tottelevainen. Heissä on ainesta 
modernia sivistyskansaa varten. Asevelvollisuusaika on ollut ensiluokkainen koulu.”83 

Kirjan arvosteluja ilmestyi runsaasti; sitä sekä kiitettiin että moitittiin. Osa lehdistä piti 
kirjaa liioitellun yksipuolisena ja vääristelevänä. Tekijä itse väitti kuvauksiaan toden-
mukaisiksi. . Sotilaslehdissä polemiikkia riitti pitkälle seuraavan vuoden puolelle. Hak-
kapeliitta, joka julkaisi murska-arvostelun heti kirjan ilmestyttyä, mainitsi Haanpään 
”tekeleen” useissa kielteisissä yhteyksissä. Samoilla linjoilla olivat Suomen Sotilas sekä 
Sana ja Miekka, joka julisti: ”Haanpää saa isänmaanystävien ankaran tuomion!”84 

Suomen Sotilaassa kirjoittaneen E. K.:n (Elmo Kaila?) mielestä kirja oli suoranainen ar-
meijan häpäisy:  

”Ei tarvitse eikä saakaan ummistaa silmiään armeijassa todettavien epäkohtien edessä. 
Mutta jokaisen objektiivisen arvostelijan on todettava, että armeijassa tehdään paljon 
työtä epäkohtien poistamiseksi ja miehistön olotilan parantamiseksi. - - Kirjailijan pi-
täisi tietää se, että ei armeijassamme Suomen miestä sorreta eikä orjana pidetä ja kir-
jailijankin pitäisi tehdä jotakin, että saisi orjasieluisuuden poistettua nuorista miehistä, 
jotta he eivät jokaista järjestykseen ja kuriin kehoittavaa sanaa käsittäisi heidän vapau-
tensa vääräksi rajoittamiseksi vaan vapaina miehinä suorittaisivat velvollisuutensa. - - 
ankarimmaltakin kritiikiltä on vaadittava edes pyrkimystä objektiivisuuteen ja mitalin 
kummankin puolen esittämiseen. Tähän Haanpää ei ole kirjassaan pyrkinyt. Siitä 
syystä pidämme sitä puolueellisena ja kehoitamme jokaista armeijassa työskentelevää 
taistelemaan sitä yksipuolisesti repivästi vaikuttavaa henkeä vastaan, josta Haanpään 
kirja on todisteena.”85 

Suomen Sotilas -lehdessä kirjaa arvioi myös Armas J. Pulla. Hän kertoi muun muassa 
Tampereen Sanomien, Perä-Pohjolan ja Työläisnuorison pitäneen kirjasta, mutta oli itse toista 
mieltä: ”Haanpää on pessimisti. Hän näkee vain mustaa. Miten paljon teos olisikaan 
kostunut, jos se olisi kirjoitettu läpeensä humoristisessa valossa.” Pulla, joka reilut 
kymmenen vuotta myöhemmin marssitti kotimaiseen kirjallisuuteen hilpeän sotilas-
kaksikon Ryhmyn ja Romppaisen, antoi Haanpäälle tylyn tuomion: ”Mies, jolla ei ole 
huumorintajua, älköön kirjoitelko sotilasnovelleja.”86 

Hakkapeliitan nimimerkki Altavastaaja ei sanoja säästellyt: ”Tämä valitettava tekele on 
mitä vaarallisinta myrkkyä nuorille sieluille, sillä se antaa sotilaselämästä kuvan, joka ei 
suinkaan lisää innostusta isänmaan puolustukseen. Sasu Punanenkin toteaa, ettei kirjaa 
sellaisenaan voi antaa rippikoulua käymättömän käteen”. Nimimerkin mielestä kirja 

                                              
83 Paavolainen, Olavi: Kirja Josta Puhutaan, Tulenkantajat 30.11.1928. 
84 Sinnemäki (2014), s. 101–109, s. 134–141 ja passim. Pentti Haanpää saa isänmaanystävien ankaran tuomion, 
Sana ja Miekka 22/30.11.1928 (kirjoittajanimimerkki -o.-r.-n.) 
85 E. K.: Armeijan häpäisyä. Mietteitä Pentti Haanpään tekeleestä Kenttä ja kasarmi. Suomen Sotilas 
43/27.10.1928.  
86 Pulla, Armas J.: ”Todellisuuskuvaus armeijastamme”, Suomen Sotilas 44/3.11.1928. 
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oli ”valheellinen agitaatiotekele”, kirjailija puolestaan ”nuorison myrkyttäjä ja Panait 
Istratin jälkiä haparoiva sairaalloinen ilmiö”.87 

Altavastaajan ryöpytys jatkui: ”Emme väitä, ettei armeijassa olisi epäkohtia, niitähän 
on joka paikassa. Eivät upseerit ole enkeleitä, eivätkä aliupseerit laupeudensisaria - - 
kumminkin joka-ainoa nuorukainen, joka asevelvollisuutensa on suorittanut, voi ker-
toa vaikka viikon pelkkiä miellyttäviä ilmiöitä kasarmielämästä. Tämä jo yksinään riit-
tää todistamaan kuinka yksipuolinen Haanpään esitys kentältä ja kasarmista on. - -”88 

Kenttää ja kasarmia käsiteltiin lukuisissa erilaisissa yhteyksissä. Kymmenen asevelvolli-
suutensa eri joukko-osastoissa suorittanutta opiskelijaa, joukossa myöhemmin valta-
kunnanpolitiikkaan nousseet V. J. Sukselainen ja Heikki Hosia, sanoutui siitä irti. He 
paheksuivat Uudessa Suomessa sekä kirjaa itseään että siitä kirjoitettuja lehtiarvioita. ”Me 
allekirjoittaneet asevelvollisuutemme suorittaneet katsomme ehdottomasti velvolli-
suudeksemme panna jyrkän vastalauseen tällaista puolustuslaitoksen häväisemistä vas-
taan. Suorittaessamme asevelvollisuuttamme olemme sekä upseeriston että kapitulant-
tien taholta kokeneet paljon päinvastaista kohtelua ja mitä asevelvollisuustove-
reihimme tulee, ovat he olleet kunnon suomalaisia poikia, joiden enemmistöä tällainen 
kirjoittelu loukkaa.”89 

Kirjallisuudentutkija Markku Envallin mukaan ”Haanpää oli viljelijän poika maaseu-
dulta, ja se miestyyppi, johon hän samastui – jätkäsotamiehet, maalla kasvaneet vä-
hänkoulutetut nuorukaiset – kokivat sotaväen kurin huomattavasti nöyryyttävämpänä 
ja ankarampana kuin vaikkapa kaupunkilaiset ja koulutetut. Sotaväki oli Haanpäälle 
vastustettava mahti, jota täytyy pilkata ja herjata.”90 

Kenttä ja kasarmi julkaistiin uudelleen vasta Pentti Haanpään kuoltua 1950-luvulla. Uu-
sia painoksia teoksesta on otettu 1960–1980-luvuilla, ja ainakin yksi teoksen fiktiivi-
sistä tarinoista näyttää eläneen kasarmien nurkissa sitkeästi vuosikymmenestä toiseen. 
Haanpään novellissa kouluttaja painaa alokkaan väkivalloin maata vasten, jolloin te-
rävä kanto lävistää hänen vatsansa ja mies menehtyy. Juttua kerrottiin ”edellisessä 
poistumiserässä” tapahtuneena vielä kesällä 1976, jolloin Haanpää-tutkija Anssi Sin-
nemäki suoritti asevelvollisuuttaan.91 

Huhun elinvoimaa osoittaa myös se, että kevättalvella 1972 pääesikuntaan, puolustus-
voimien ylilääkärille, tuli ilmoitus, että Porin Prikaatissa vääpeli olisi tappanut varus-
miehen juuri tuolla tavalla. Juttu tutkittiin ja se todettiin täysin perättömäksi. Ruotu-
väki-lehti kertoi tarinan taustat: se oli lähtöisin yli 40 vuotta aiemmin kirjoitetusta fik-
tiivisestä teoksesta, mutta ”vanhat” olivat tarjoilleet sitä alokkaille jatkuvasti hiukan eri 
tavoin kerrottuna. Mikä hulluinta, kertoja osasi usein nimetä tietyn vääpelin, luutnan-
tin tai kapteenin syylliseksi.  

”Viime syksynä osoiteltiin alokkaille ainakin Kainuun Prikaatissa muuatta ylikersanttia 
kantoonpolkijaksi, talvella sai saman kyseenalaisen kunnian Vekarajärvellä eräs kanta-
henkilökuntaan kuuluva. - - Mutta kaikista tutkimuksista ja vakuutteluista huolimatta 

                                              
87 Altavastaaja: Tällä viikolla, Hakkapeliitta 47/17.11.1928. Panait Istrati oli romanialainen vasemmistokirjailija, 
jota kutsuttiin ”Balkanin Maksim Gorkiksi”. Sasu Punanen oli Suomen Sosialidemokraatin pakinoitsija, oike-
alta nimeltään Yrjö Räisänen.  
88 Altavastaaja: Tällä viikolla, Hakkapeliitta 47/17.11.1928. Kirjaa käsiteltiin Hakkapeliitassa myös 1.12.1928, 
23.2.1929, 6.4.1929 ja 7.9.1929.  
89 Vastalause (palstalla Lähetettyjä kirjoituksia), Uusi Suomi 15.11.1928.  
90 Nieminen, Risto: Kirjoituksia kasarmeilta. Ruotuväki 16/3.9.1984. Haanpäästä myös Envall (1984), s. 30–34.   
91 Sinnemäki (2014), s. 173–175.  
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tarinaa kantoonpolkijasta tullaan varmaan vastaisuudessakin tarjoilemaan uusille ikä-
luokille. Sillä huhu on tavattoman sitkeä, sitä ei tapeta todisteilla eikä järkipuheilla.”92 

Mika Waltarin armeijakirjan esipuheesta voi päätellä, että Haanpään teksti oli ärsyttä-
nyt häntäkin. Waltari totesi, että armeijasta on puhuttu ja kirjoitettu paljon pahaa. 
Niinpä hän sanoi pyrkivänsä kertomaan omista kokemuksistaan kaunistelematta, var-
jopuoliakaan salaamatta. 

Jo jonkin verran kirjoittajanimeä saanut Waltari aloitti asepalveluksensa Uudenmaan 
Rykmentissä Santahaminassa kesäkuussa 1930 jatkaen sieltä aliupseerikouluun ja 
RUK:iin. Reserviupseerikoulu keskeytyi auto-onnettomuudessa saatujen vammojen 
takia, mutta hieman toivuttuaan Waltari kirjoitti teoksen Siellä missä miehiä tehdään. Se 
ilmestyi keväällä 1931.  

Voittopuolisesti Waltarin sotaväkikokemukset olivat mukavia, ja epämukavuuksiinkin 
hän asennoitui perin positiivisesti. Niinpä kirjaa on kutsuttu Suomen kirjallisuuden 
myönteisimmäksi varusmieselämän kuvaukseksi.93 

Olavi Paavolainen, joka arvioi kirjaa Helsingin Sanomissa, löysi siitä yhtä ja toista huo-
mautettavaa. Henkilökuvaus oli jokseenkin olematonta ja pinnallista, kirjoittajan sota-
väkikokemukset siloisen sovinnollisia. Paavolainen totesi kuitenkin ymmärtävänsä 
Waltaria omien kokemustensa pohjalta:  

”Minullekin oli sotaväessä olo vain reipas, karaiseva leikki, leikki, joka kirvoitti esiin 
kaikki poikamaiset vaistot. Oli vain hauska alistua kuriin, tehdä havaintoja, unohtaa 
pöytätavat ja oman minän analysoiminen, nauttia siitä levosta, jonka täydellinen edes-
vastuusta vapautuminen elämänjärjestelyyn nähden valmisti. Mutta tämä yksilöllinen 
nautiskelu, tämä sivistyksen luoma kyky suhtautua suvaitsevuudella ja joustavuudella 
kulloinkin vallitseviin oloihin, ei ole mikään pätevä pohja ”totuuden” sanomiseksi ar-
meijasta.”94 

Paavolaisen mukaan Siellä missä miehiä tehdään oli lähinnä hauska ja lyyrinen päiväkirja, 
kirjallinen välityö. ”Mutta mikään yleispätevä todistuskappale aina kiintoisassa ja ak-
tuellissa kysymyksessä armeijan oloista se ei, yhtä vähän kuin Kenttä ja kasarmikaan, 
ylen yksilöllisen ja ”luokkatietoisen” näkökulmansa takia ole.”95 

Iloinen tunnelma, tupakaverien poikamaiset kujeet ja leikkipuheet miellyttivät etenkin 
oikeistolehtien arvostelijoita. Laatokka-lehden lyhyt arvio tosin saattaa olla kustanta-
jalta lainattu: ”Kuvauksissa on Waltarille ominaista, kaunista runollisuutta, raikkautta 
ja nuorien sielujen hienoa, herkkää ymmärrystä.” Vasemmistolehdet suhtautuivat kir-
jaan kriittisesti. Suojeluskuntien Hakkapeliitta piti sitä teoksena, joka jokaisen asevel-
vollisen tulisi lukea. Ilmeisesti ainakin osa heistä teki niin, sillä kirjan toinen painos 
ilmestyi huomattavan pian, jo samana vuonna. Kolmatta saatiinkin sitten odotella hy-
vän aikaa – kirjasta nimittäin otettiin näköispainos vasta vuonna 1996.96 

                                              
92 Pitkänen, Ilkka: Varusmies runnottu kantoon ja Oottako kuullu. Huhu kytee ja leimahtaa, Ruotuväki 
13/20.7.1972.  
93 Envall (1984), s. 40–45.  
94 Paavolainen, Olavi: Mika Waltari on ollut sotaväessä, Helsingin Sanomat 8.4.1931.  
95 ibid. 
96 Kirjallisuutta, Laatokka 2.4.1931. Rajala, Panu: Unio Mystica. Mika Waltarin elämä ja teokset. WSOY Hel-
sinki/WS Bookwell Juva, 2008, s. 206–218.  
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Kuusikymmenluvun puolivälissä Rauno Welling kirjoitti Ruotuväki-lehteen kirjailijoi-
den armeijamuistoista käsitellen siinä yhteydessä myös Haanpäätä ja Waltaria. Kim-
mokkeen Welling oli saanut Timo K. Mukan romaanista Täältä jostakin. Sitä oli ilmes-
tymissyksynään syytetty suunnilleen siitä mistä aikanaan Haanpäätäkin eli armeijan 
herjaamisesta ja nuorten miesten mielten myrkyttämisestä. 

Welling muistutti, miten Haanpää oli vaiennettu ja ”hänen nuoruudensyntinsä muis-
tettiin vielä pitkään kustantajain maailmassa”. ”Haanpään ärsyttävin huomio oli ilmei-
sestikin siinä, että hän ei mitenkään voinut yhdistää toisiinsa isänmaallisuuden sotaisaa 
ideologiaa, korkeaa aatetta, ja niitä armeijan jokapäiväisiä hankaluuksia ja masentavia 
asenteita, joita jokainen varusmies joutui sietämään.”97 

Waltari ei arvostellut järjestelmää eikä esimiehiä. Suoraa isänmaallista paatostakin Wel-
ling löysi vain yhdestä proosarunosta. Sotamies Waltari tosin esiintyi ylemmyydentun-
toisesti: poltti kalliita savukkeita, puhui kentällä ja kasarmissa vertaistensa kanssa mie-
luiten ranskaa tai saksaa, kävi smokki päällä syömässä helsinkiläisessä hienostoravin-
tolassa. ”Kaiken kaikkiaan Waltarin kirja kuvastaa onnellisen ja elämäniloisen nuoren 
sivistyneistön asenteita 20- ja 30-luvun kirjallisessa hurmiotilassa”, päätteli Welling – 
ja osui arviossaan naulan kantaan.98 

Tuottoisia elokuvapanostuksia  

Erkki Karun ohjaama mykkä filmikomedia Meidän poikamme sai ensi-iltansa helmi-
kuussa 1929. Kahdesta asevelvollisesta, jalkaväessä palvelevasta torpan pojasta ja me-
rivoimiin komennetusta maatilan perijästä, kertova filmi tehtiin yhteistyössä puolus-
tusvoimien kanssa. Sekä sotaväen päällikkö kenraalimajuri Aarne Sihvo että komento-
osaston päällikkö everstiluutnantti Paavo Talvela seurasivat tiiviisti elokuvan valmis-
tumista. Suomen Kansallisfilmografian mukaan Sihvo ja Talvela jopa hankkivat elo-
kuvalle sen valmistuttua verovapauden, koska sitä voitiin pitää opetuselokuvana.99 

Vaikka filmin voi katsoa olevan yritys parantaa armeijan mainetta ja julkikuvaa ja 
vaikka Aarne Sihvo ja Paavo Talvela useissa myöhemmissäkin tilanteissa osoittautui-
vat tiedotusmyönteisiksi – Talvelaa pidettiin jatkosodan aikana jopa julkisuushakui-
sena – aloite elokuvantekoon ei lähtenyt heiltä, vaan filmiyhtiöltä. Erkki Karu oli yh-
teydessä puolustuslaitoksen johtoon jo filmin suunnitteluvaiheessa, ja kuvausten ai-
kana hän sai armeijalta monenlaista apua. Suuri osa kuvauksista tehtiin autenttisilla 
paikoilla: kasarmeissa, kentillä ja sotaharjoituksissa. Avustajina Karu käytti asevelvol-
lisia, mikä ei Aarne Sihvon mukaan erityisemmin miellyttänyt Kymenlaakson kesän 
1928 suuria sotaharjoituksia seurannutta eversti Viljo Einar Tuompoa.100 

Filmin ennakkojulkisuutta rakennettiin näyttävästi Elokuva-lehdessä, joka oli kotimai-
sen filmiteollisuuden äänenkannattaja. Pari kuukautta ennen ensi-iltaa lehti tiesi ker-
toa, että filmissä on ”väärentämätön kasarmielämän tuntu kujeineen ja kepposineen, 

                                              
97 Welling, Rauno: Kirjailija Suomen raskaassa. Ruotuväki 23–24/22.12.1965.  
98 ibid. 
99 Tieto Sihvon ja Talvelan osuudesta Lundin, Kenneth: Armeija astuu valkokankaalle – meidän poikamme -
elokuvan taustaa ja tarkoitusperiä. Suomen kansallisfilmografia www.elonet.fi. Elokuvasta myös Sihvo (1956), 
s. 137.  
100 ibid. 
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koulutusta luentosalissa ja kentällä, rakkautta riittävä määrä ja huumoria pitkin mat-
kaa”.101 

Elokuva-lehden mukaan Haanpään kirjasta noussut kohu auttoi myös Erkki Karun 
elokuvan markkinointia. Lehti viittasi kirjan murska-arvioihin, mutta totesi samaan 
hengenvetoon, että teoksella oli taiteellista arvoa ja lisäksi se oli ”tehnyt suoranaisen 
palveluksen rikkaruohojen kitkemiseksi kasarmielämästä”. 

”Myönnämme kuitenkin, että kirja, kokoelma kasarmielämästä kirjoitettuja katkelmia, 
voi äkkinäisen lukijan käsissä helposti antaa yksipuolisen kuvan asevelvollisten elä-
mästä, niin terveellinen ilmanpuhdistaja kuin se onkin, se kun ei anna yhtenäistä ku-
vausta asevelvollisten elämästä. Siinä käsitellään vain mitalin toista puolta, vilkutellaan 
näköpiiriin epäonnistuneita upseereja ja kasarmielämän varjopuolia puuttumatta lä-
hemmin kasarmielämään yleensä, eikä asevelvollisten vanhemmille ja omaisille jää asi-
asta suurinpiirtein muuta käsitystä, kuin minkä antavat nämä katkelmat ja asevelvol-
listen omat kertomukset palvelusajaltansa, josta syvimmin ovat mieleen painuneet tie-
tenkin epäkohdat.”102 

Lehti jatkoi, että nyt ”Suomi-Filmi on valmistanut ”Meidän poikamme”, yhtäjaksoisen 
kuvan asevelvollisten elämästä alkuperäisessä ympäristössä, kasarmeissa ja harjoitus-
kentillä, pyrkimättä kaunistelemaan mitään tai mustaamaan mitään. Siksi odotamme 
elokuvan valmistumista aivan erikoisella jännityksellä, koska se, olematta missään yh-
teydessä Pentti Haanpään kuvausten kanssa, tuo silmin nähtäväksi asevelvollisten ar-
kiset askareet sekä paraatit ja luo näin ollen oikean taustan Pentti Haanpään kirjalle. 
”Meidän poikamme”, kun se valmistuu esitettäväksi, herättänee yhtä suuren mielen-
kiinnon kuin Haanpään kirja, ehkäpä suuremmankin, koska se vie katsojan suoraa-
päätä kentille ja kasarmeihin asevelvollisten pariin.”103 

Sihvo ja Talvela saattoivat olla tyytyväisiä yhteistyöhön, sillä parempaa mainosta Suo-
men armeija ei olisi voinut saada. Pari päivää ensi-illan jälkeen Helsingin Sanomat kertoi, 
että ”aploodit kajahtavat arkenakin ilmoille Kinopalatsissa ja se on kuulemma aivan 
poikkeuksellista meikäläisissä levareissa”.104 

Nykykatsoja voi hyvin yhtyä Peter von Baghin toteamukseen, jonka mukaan ”Meidän 
poikamme on ennen muuta mainoselokuva Suomen armeijasta, yritys sulauttaa armeija 
osaksi myyttistä kansallista kokemusta”105. Huumori puri, samoin isänmaallisuus, 
jonka ilmaiseminen saattaa näin jälkikäteen nähtynä hiukan huvittaa.  

Filmistä pidettiin kaikissa kansalaispiireissä; ensi-iltavieraiden joukossa oli tasavallan 
presidentti Relander ja elokuvasta kirjoittivat miltei kaikki maassa ilmestyneet sano-
malehdet. Helsingin Sanomat tiesi kertoa, että ”kutsunäytännön valioyleisö totesi sen 
kotimaisen elokuvatuotantomme huippusaavutukseksi ja palkitsi vilkkain suosion-
osoituksin”.106 

                                              
101 Suomi-Filmi Poikamme (aukeaman juttu ja kokosivun ilmoitus) Elokuva 20/15.12.1929. Tulossa olevasta 
filmistä myös lehden numeroissa 12/1.8.1928, 14/15.9.1928, 18/15.11.1928, 1/10.1.1929 ja 3/10.2.1929.  
102 Meidän poikamme. Suomi-Filmin toinen kotimainen uutuus, Elokuva 18/15.11.1928.  
103 ibid. 
104 Leikari: Eilen, Helsingin Sanomat 20.2.1929.  
105 von Bagh, Peter: Suomalaisen elokuvan uusi kultainen kirja. Suomen elokuva-arkisto/Otava, Helsinki 2005, s. 
40–41.  
106 L-ri: Suomi-Filmillä eilen suuri päivä, Helsingin Sanomat 17.2.1929.  
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Uusi Suomi, joka yleensäkin suhtautui puolustuslaitokseen myönteisesti, hehkutti: ”- - 
mitä onnistunein, jopa yksityiskohtaisen tarkka kuvaus sotapoikiemme elämästä hei-
dän kaikkinaisissa tehtävissään. - - Se onkin kuvattu sotilaspäällystön auliilla myötä-
vaikutuksella ”paikan päällä” jopa saunaa myöten. Viime kesän suuret taisteluharjoi-
tukset Kyminlaaksossa ja Utin paraati ovat ikuistetut filmissä mitä arvokkaimmalla 
tavalla. Katsoja tuntee sydämensä sykähtävän ilosta ja ylpeydestä, nähdessään sil-
mäinsä edessä Suomen armeijan kunnon ja vahvuuden ja sen teknillisen kelpoisuu-
den.”107 

Savon Sanomat totesi filmin antavan reippaan ja samalla isänmaallisen kuvan sotapoi-
kien elämästä ja suositteli lukijoilleen sen katsomista, ”jotta ”väessä” käymättömätkin 
saisivat omin silmin nähdä onnistuneen läpileikkauksen asevelvollisten elämästä ja 
harrastuksista”.108 

Vasemmiston lehdet olivat varauksellisempia. Nihkein oli Kansan Lehti. Se huomautti, 
että filmiä oli tehty kasarmeilla, leireillä ja laivaston aluksissa. ”- - nämä osat filmiä on 
kuvattu sotilasviranomaisten myötävaikutuksella, joten on luonnollista, ettei sotilas-
elämän varjopuolia kuvassa ensinkään esiinny. Meidän poikamme on soma filmi kat-
seltavaksi, mutta mikään todistus sotapoikiemme olojen ihanteellisuudesta se ei suin-
kaan ole, kuten joillakin tahoilla on yritetty väittää. Armeijan piiristä voidaan luonnol-
lisesti ottaa vain paraati-, manööveri- ja asetelmakuvia, mutta ei kuvia jokapäiväisestä 
todellisuudesta.”109 

Suomen Sosialidemokraatin mielestä tämä ”hyväntahtoinen” elokuva oli kyllä ”kotimais-
ten filmien parhaimpia, ehkäpä parhain” ja ansaitsi ehdottomasti katsojia. Lehti löysi 
siitä kaksi heikkoutta: vaikka kuvaus oli monipuolinen, siinä ei ollut ”kylliksi sellaista 
hirtehishuumoria, joka asevelvollisten keskuudessa raikkaana versoaa”. Siitä puuttui-
vat myös ”synkät tyypit”, joita Haanpään kirjassa oli kuvailtu.110 

Seuraavan vuosikymmenen alussa filmi sai kaksi itsenäistä jatko-osaa. Puolustusvoi-
mat lainasi niidenkin kuvauksia varten kalustoa ja kuvauspaikkoja, mutta todisteita 
siitä, että käsikirjoituksiin tai kuvauksiin olisi puututtu, ei löydy. 

Sarjan toinen elokuva, laivaston kertausharjoituksiin sijoittuva Meidän poikamme merellä 
oli vuoden 1933 katsotuin kotimainen. Suosion syynä oli tietysti pitkälti Georg Malms-
tenin mukaansatempaava musiikki. Hän itse näytteli pääosaa, ja monet elokuvan me-
lodiat tunnetaan yhä edelleen. Filmistä kirjoitettiin runsaasti jo ennakkoon: kuvaukset 
tehtiin laivaston sotaharjoitusten aikana, ja ainakin yksi suuri päivälehti kertoi, että 
yleisöllä olisi tuolloin oiva tilaisuus paitsi seurata elokuvantekoa, myös tutustua puo-
lustusvoimien sukellusveneisiin, purjealus Suomen Joutseneen ja vastavalmistunee-
seen panssarilaiva Väinämöiseen.111 

Kutsuvierasnäytäntö oli seurapiiritapaus: sitä kunnioitti läsnäolollaan tasavallan presi-
dentti P. E. Svinhufvud ja lukuisa joukko muita huomattavia henkilöitä. Lehdet suit-
suttivat ylistystä: Helsingin Sanomat enteili filmin aloittavan uuden kauden kotimaisen 
elokuvan historiassa, vaikka pitikin sitä ”tarkoituselokuvana”. Lehti kiitti erityisesti 

                                              
107 U. H.: Meidän poikamme. Suomi-Filmin suurfilmi, Uusi Suomi 19.2.1929.  
108 Mielenkiintoinen kotimainen elokuvauutuus, Savon Sanomat 19.2.1929.  
109 ”Meidän poikamme”, Kansan Lehti 19.2.1929.  
110 Uumo: Jälleen uusi kotimainen elokuva, Suomen Sosialidemokraatti 17.2.1929.  
111 Kotimainen filmituotanto. Kaksi suurelokuvaa tekeillä, Helsingin Sanomat 17.7.1932.  
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musiikin ”veikeää merimiesreippautta”. Uusi Suomi arvioi, että ”ohjaaja olisi kyllä voi-
nut korostaa sotilaallisia seikkoja enemmänkin, mutta hän on nimenomaan tahtonut 
tuoda etualalle sotilaselämän isänmaallisesti kasvattavat ja asevelvollisuusikäistä nuo-
risoa viehättävät puolet - -”. Jopa hienoisella epäilyllä elokuvaa katsomaan mennyt 
Suomen Sosialidemokraatin arvostelija totesi, ettei filmi ollut sotapropagandaa eikä sen 
näkeminen ollut pahaksi sosialistillekaan.112 

Kolmannen armeija-aiheisen filminsä Erkki Karun yhtiö Suomen Filmiteollisuus teki 
yhteistyössä Suomen Kaasunsuojeluliiton kanssa. Niinpä vuonna 1934 valmistunut 
Meidän poikamme ilmassa – me maassa vyöryttikin katsojien niskaan kaikki kaasusodan 
kauhut, sillä ensimmäisen maailmansodan taisteluaseen arvioitiin tulevan käyttöön 
myös mahdollisessa tulevassa sodassa.  

Elokuvan pääosaa esitti lentäjänlakkiin sonnustautunut Joel Rinne, hänen tyttöystä-
väänsä näytteli Martta Kontula ja muutamissa kohtauksissa vilahti vastavalittu Miss 
Eurooppa Ester Toivonen. Uusi Suomi totesi arviossaan, että ”näyttelijätehtävät alis-
tuvat niin täydellisesti filmin maanpuolustusaatteen palvelukseen, että heitä ei ole tar-
peellista erikseen mainita”. Suomen Sosialidemokraatti sanoi, että elokuvan tehtävänä oli 
”muokata maaperää sotaisen hengen lietsomiseen ja ylläpitämiseen”. Tämä pyrkimys 
oli lehden mukaan yleistynyt ”määrätyissä piireissä joka maassa – Neuvostoliittoa 
myöten”. 113 

Elokuva oli siis huomattavasti selkeämmin propagandistinen kuin kaksi edeltäjäänsä. 
Puolustusvoimien osuus näkyi jo kutsuvierasnäytännössä: Suomen lipuin koristeltuun 
Gloria-teatteriin marssi lentäjiä ja kaasunsuojelumiehiä, aliupseerien kuoro lauloi. Kat-
somossa istui eduskunnan puhemiehen ja ministerien lisäksi sotaväen päällikkö ja 
muita korkeita upseereja.114 

Helsingin Sanomien mukaan kyseessä oli ”nykytärkeitä ilma- ja kaasupuolustuskysymyk-
siä käsittelevä filmi”. Lehti totesi elokuvan täyttävän täydellisesti tarkoituksensa ni-
menomaan propagandafilminä. ”Puolustuksemme tehostamisen kannalta katsottuna 
on tällaisen elokuvan filmaaminen erittäin kiitettävää, elokuvan, joka on omiaan avaa-
maan kansalaisten silmät kaasu- ja ilmavaaramme suhteen.” Kuvaus oli komeaa, ja sitä 
saattoi verrata jopa parhaimpiin amerikkalaisiin lentofilmeihin. Sen sijaan juonesta ei 
juuri voinut puhua, mutta elokuva oli näkemisen arvoinen ”ja saattaa jokaisen vaka-
vasti ajattelemaan niitä kauheuksia, joita sota voi mukanaan tuoda ja mitä omaksi tur-
vallisuudeksi olisi tehtävä”.115 

Myönteisin arvio tuli äärioikealta, Isänmaallisen Kansanliikkeen Ajan Suunta -lehdeltä. 
Sen mukaan elokuva oli ”kohottavaa ja kasvattavaa perinnettä nimenomaan isänmaal-
lisessakin mielessä”. Vaikka teoksessa oli ”tavalliselle filmiyleisölle jonkin verran huo-
nosti sulavaa opettavaisuutta”, oli teos myös jännitysfilminä korkeata luokkaa. Propa-

                                              
112 ”Meidän poikamme merellä”. Uusi kotimainen täysäänielokuva, Helsingin Sanomat 12.2.1933. ”Meidän poi-
kamme merellä”, Uusi Suomi 12.2.1933. Pilatus: Illalla, Suomen Sosialidemokraatti 12.2.1933.  
113 O. T. ”Meidän poikamme ilmassa – me maassa”, Uusi Suomi 4.12.1934. Elokuvat-palsta (nimimerkki Pm): 
Meidän poikamme ilmassa – me maassa, Suomen Sosialidemokraatti 2.12.1934.  
114 K-a: ”Meidän poikamme ilmassa – me maassa” ja Kaksi huomattavaa ”ilmailukokousta” tänään täällä, Hel-
singin Sanomat 2.12.1934.  
115 ibid.  
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gandaulottuvuutta tämäkään lehti ei kieltänyt: ”Ohjaaja on taitavasti yhdistänyt pro-
pagandan filmijuoneen, niin kuin paras propaganda onkin suoritettava. Ne peittävät 
toisensa. Juonella on tällaisessa teoksessa toisarvoinen merkitys - -”.116 

Juhlat kasarmilla  

Pelkästään ulkopuolisten toimijoiden kiinnostuksen ja myötämielisyyden varaan ei 
puolustusvoimat tietenkään voinut heittäytyä. Ajatuksia armeijan ja kansan lähentämi-
sestä versoi ja ne myös toteutettiin. Puolustusvoimien ensimmäiset omaisten päivät 
olivat sanomalehtien uutisista päätellen ja nykytermiä käyttäen jymymenestys.  

Melkoinen symbolilatauskin niillä oli, sillä juhannuksena 1929 juhlittiin kolmen päivän 
ajan Lahdessa, Hennalan kasarmialueella. Toukokuun 1918 ja lokakuun 1919 välisenä 
aikana eli vain kymmenen vuotta aikaisemmin Hennalassa oli toiminut Suomen suurin 
punavankileiri – asia, josta sanomalehdet eivät tapahtuman yhteydessä kirjoittaneet 
riviäkään, mutta jonka aikalaiset epäilemättä tiesivät.  

Tampereen Rykmentti oli majoittunut Hennalaan heti sotavankien poistuttua. Ryk-
mentin komentajana toimi everstiluutnantti Eino R. Forsman (Koskimies). Hän anoi 
ja sai vuoden 1929 alussa puolustusministeriöltä luvan omaisten päivien järjestämi-
seen. Kutsuttujen lista oli muhkea: 23 ”huomattavaa siviili- ja sotilashenkilöä”, 62 
kunnan- tai kaupunginvaltuustoa, 42 sanomalehteä ja noin 1150 asevelvollisten 
omaista. Lisäksi rykmentti jakoi Lahden kaupungin asukkaille 4000 omaisten päivien 
tapahtumiin oikeuttavaa lippua.117 

Juhannuksen aikaan pidetyt juhlat onnistuivat ”yli kaikkien ennakkolaskelmien”, ku-
ten tapahtuman ykkösuutisekseen nostanut riippumaton Lahden Sanomat kertoi. ”Yh-
dessä vietetyt päivät jäivät kaikille unohtumattomiksi elämyksiksi.” Valtaosa kutsu-
tuista asevelvollisten omaisista eli noin tuhat ihmistä oli saapunut. Puolustusvoimia 
edustivat useat korkeat upseerit. Sotaväen päällikkö Aarne Sihvo ei päässyt tulemaan, 
mutta hän lähetti sähkeen, jossa pyysi rykmentinkomentajaa välittämään lämpimän 
tervehdyksensä asevelvollisten omaisille. Myös presidentti Relander ja Tampereen 
hiippakunnan piispa Gummerus lähettivät sähkeen. Puolustusministeri A. K. Cajan-
der osallistui jo juhannuksen aatonaaton avajaisjuhlallisuuksiin, juhannuspäivän iltana 
paikalla pistäytyi pääministeri Oskar Mantere.118 

Lahti-lehden nimimerkki Viksi omisti tavanomaisen uutisrunonsa tilaisuudelle:  

”Lahti myöskin juhlat pitää 
jussin aattona jo alkain.  
Hennalassa sotapoikain  
opetus tuo miten itää, 
sitä nyt on katsomahan  
omaisille kutsu saatu.  
Ryhdikkäänä silloin varmaan  
astuu Heikki sekä Aatu.  

                                              
116 U. T.: Maanpuolustusfilmi, Ajan Suunta 3.12.1934.  
117 Tampereen Rykmentin omaisten päivä ja Simo: Nythän on taasen juhannus, Lahti 22.6.1929. Tampereen 
Rykmentin omaisten päivät onnistuivat hyvin, Lahti 27.6.1929.  
118 Tampereen Rykmentin omaisten päivät onnistuivat hyvin, Lahti 27.6.1929. Tampereen Rykmentin omais-
ten päivät onnistuivat yli kaikkien ennakkolaskelmien, Lahden Sanomat 27.6.1929.  
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Silloin nähdään sekä kuullaan  
paljon sitä, jota ilman  
maanpuolustuksen opetusta 
vallan yksinkertaiseksi luullaan,  
niin kuin tekee vasemmisto.  
Se kun vaatii koulutusta  
lyhemmäksi nykyistänsä.  
Armeija kun ollut sille 
pelottava peikko musta.”119 

Kokoomuslaisen Lahden pakinoitsija halusi tietysti hieman herjata poliittisia vastustajia 
– olihan heinäkuun alussa tulossa eduskuntavaalit – mutta Etelä-Suomen Sanomat tiesi 
kertoa, ettei tapahtuma ollut poliittinen. ”Luonnostaan lankeaa, ettei kysymyksessä 
ollut minkäänlainen poliittisten päämäärien tavoitteleminen, vaikka omaisten päivät 
sattuivatkin ajankohdaksi, jolloin parhaillaan valmistaudutaan valtiollisiin vaaleihin. 
Politiikkahan on, kuten tunnettua, armeijassa kokonaan pannaan julistettu ja omaisten 
päivien viettoaika määrättiin jo niin varhain kevättalvella, ettei silloin vielä ollut edus-
kunnan hajoittamisesta ja uusista vaaleista mitään tietoa.”120 

Lahdessa ilmestyvät sanomalehdet selostivat tapahtumaa parhaimmillaan yhden tai 
kahdenkin kokosivun verran. Kolmen päivän aikana vieraat ehtivät olla läsnä iltahar-
taudessa ja kenttäjumalanpalveluksessa, katsella puolustusministerin ja divisioonanko-
mentajan vastaanottamaa paraatia ja käydä iltamissa. Vieraat – lahtelaisia lukuun otta-
matta – myös muonitettiin ja majoitettiin. Päivien pääjuhla kesti puheineen ja musiik-
kiesityksineen tuntikausia. Kolmantena vierailupäivänä omaiset, lehtiväki ja kunnan-
pamput pääsivät seuraamaan oppitunteja ja tutustumaan kasarmialueeseen hevostal-
leja ja sikalaa, jalkinekorjaamoa ja varuskunnan pesulaa myöten. Lopettajaisjuhlassa 
puhuivat Tampereen ja Lahden kaupunkien edustajat sekä muutama muu arvovie-
ras.121 

Rykmentinkomentaja hyrisi tyytyväisyyttään juhannuksen jälkeen. Hän kuvaili haas-
tattelijalle liikuttuneina kiitelleitä omaisia ja innokkaita asevelvollisia, jotka olivat tais-
telunäytöksissä panneet parastaan ja olisivat tarvittaessa ”omaistensa silmien edessä 
todella menneet tulen ja veden läpi”. ”Näiden päivien hedelmät suurempana yhteis-
ymmärryksenä kansan ja puolustuslaitoksen välillä korjataan tietenkin myöhemmin”, 
sanoi Forsman.122 

Riippumattomat ja porvarilliset lehdet eivät siis poikkipuolista sanaa sanoneet. Va-
semmalta laidalta kuului kriittisiä ääniä:  

”Omaisten päivien järjestämisen perimmäinen tarkoitus oli tietenkin saada varsinai-
nen kansa ja etupäässä asevelvollisten vanhemmat ja muut omaiset vakuutetuiksi siitä, 
ettei kasarmielämä ole niin kurjaa, kuin miksi sitä kuvataan ja että kansalaisten on nur-

                                              
119 Viksi: Rivi sieltä, toinen täältä, Lahti 22.6.1929.  
120 Tampereen Rykmentin omaisten päivät onnistuneet mainiosti, Etelä-Suomen Sanomat 27.6.1929.  
121 Tampereen Rykmentin omaisten päivät onnistuivat yli kaikkien ennakkolaskelmien, Lahden Sanomat 
27.6.1929.  
122 ibid. 
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kumatta sotalaitoksen hyväksi uhrattava kaikki se mitä siltä sotilaallisissa piireissä odo-
tetaan. Omaisten päivät olivat siis järjestetty militarismille suosiollisen maaperän 
muokkaamiseksi. Miten siinä järjestäjät sitten onnistuivat, on eri asia.”123 

Helsingissä ilmestynyt Suomen Sosialidemokraatti uhrasi juhlille palstatilaa vain vähän. Se 
totesi sotamiesten kyllä käsittäneen ”ettei aina ole juhannus, vaan sen jälkeen seuraa 
arkiset päivät”, mutta omaiset näkivät vain juhlapuolen. ”Päällystön ystävällinen huo-
lenpito kaikista vieraista, ravitseminen, paraati, jumalanpalvelus ja ilmassa leijailevat 
lentokoneet saattoivat ehkä hetkellisesti tehdä, varsinkin syrjäisiltä seuduilta kotoisin 
oleviin, juhlan järjestäjien toivoman vaikutuksen - -”.124 

Tamperelainen, sosialidemokraattinen Kansan Lehti selosti juhlia laveasti ja useilla va-
lokuvilla. Lehti totesi otsikossa ja johdannossa tapahtuman onnistumisen ja vieraiden 
määrän, mutta raportoi realistisesti:  

”Oloa ja elämää kasarmeissa ja kentällä seurannut sai sen käsityksen, että Tampereen 
Rykmentin upseeristo samoin kuin alipäällystökin on ottanut vaikean tehtävänsä hu-
maaniselta kasvattajan kannalta. Sotamiehet taasen yleensä kantavat välttämättömän 
pahansa hämäläisellä kurssilla, ajatellen että ollaan nyt näin ja toisella kerralla parem-
min, mutta säilyttäen hurtin huumorinsa ja tasaisen luonteenlaatunsa. Aivan ilmeistä 
on, että Tampereen Rykmentissä vallitsee miehistön ja päällystön välillä jonkinlainen 
yhteisymmärrys.  

Mitä oloihin tulee, ei Hennalan kasarmien asema terveydellisessä suhteessa ole kaik-
kein suotuisin, tienoo on siksi kosteaa ja soista. Mutta sikäli kuin sotilaan terveys ra-
kennusten kosteudesta riippuu, on se Hennalassa taattu, sillä yleensä ovat rakennukset 
venäläisten suunnittelemiksi ja rakennuttamiksi koko hyvin varustetut. Puutteita tie-
tenkin on, mutta niiden poistamiseen pyritään sitä mukaa kuin saadaan tarvittavia 
määrärahoja. Erittäin suuri puutos on, että sotilaiden ruoka täytyy keittää tavallisissa 
muuripadoissa. Höyrykeittokattilat olisivat aivan välttämättömät. Hygienian kannalta 
olisi myöskin astioiden pesun koneellistaminen toivottava. Niinikään olisi vesi- ja vie-
märiverkoston ulottaminen asuinrakennuksiin aivan välttämätön. Mutta näiden epä-
kohtien korjaaminenhan ei riipu hennalalaisista itsestään.”125 

Omaisten päivien järjestäminen oli Tampereen Rykmentin toinen tiedotusvoitto. En-
simmäisen se oli ottanut vuoden 1929 huhtikuussa, jolloin Tappara alkoi ilmestyä. 
Vaikka se ei ollutkaan aivan ensimmäinen suomalainen joukko-osastolehti – Korian 
pioneeripataljoona oli perustanut omansa, Hakun, vuonna 1925 – oli Tappara joukko-
osastolehtenä monin tavoin uranuurtaja. Se saavutti olosuhteisiin nähden kohtuullisen 
levikin varuskunnan ulkopuolella; Hennalassa sitä jaettiin ilmaiseksi asevelvollisille. 
Lehti ilmestyi syksyyn 1939 asti.126 

Merkittävää tuossa omaisten päivän lehdistökäsittelyssä oli se, että Hennalaan kutsut-
tiin – ja sinne saapui – tiedotusvälineitä laidasta laitaan, olkoonkin että vasemmisto-
lehdistö suhtautui näkemäänsä nihkeästi, oikeiston lehdet taas eivät tahtoneet saada 
palstatilaa ja mainesanoja riittämään.  

 

                                              
123 Rep: Omaisten päivä Tampereen Rykmentissä, Suomen Sosialidemokraatti 27.6.1929.  
124 ibid.  
125 Tampereen Rykmentin ”omaisten päivät”, Kansan Lehti 26.6.1929.  
126 Tapparasta Salminen, Esko: Propaganda rintamajoukoissa 1941–1944. Otava, Keuruu 1976, s. 23–25 sekä 
Pilke, Helena: Korsu-uutisia! Rintamalehtien jatkosota. SKS Helsinki/WS Bookwell Oy, Porvoo 2012, s. 43–46.  
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Väärät tiedot oiottava propagandaa välttäen  

Tiukan kielteinen suhtautuminen julkisuuteen alkoi siis puolustusvoimissa vähitellen 
väistyä, vaikka esimerkiksi vuosien 1926–1927 vaihteessa kerätyt sotilasasiamiesten 
raportit muiden Euroopan maiden sotilastiedotuksesta eivät saaneet aikaan muuta 
kuin kahvipöytäkeskusteluja jos niitäkään. Mistään säilyneestä asiakirjasta ei näy, että 
raporttien pohjalta olisi tehty suunnitelmia, saati sitten toteutettu niitä.  

Yksittäiset upseerit yrittivät käynnistää juhlien, paraatien ja muiden samantapaisten 
tilaisuuksien rinnalle myös järjestettyä ja järjestelmällistä tiedotustoimintaa. Yleisesi-
kunnan sotahistoriallisen toimiston päällikkö, everstiluutnantti Heikki Nurmio, joka 
oli vuosina 1916–1917 toimittanut Saksassa Suomen Jääkäriä eli Kuninkaallisen Preus-
sin Jääkäripataljoona 27:n lehteä, oli ilmeisesti Saksan-vuosinaan innostunut tiedotta-
misesta. Vuonna 1929 hän sai silloiselta esimieheltään, yleisesikunnan päälliköltä Kurt 
Martti Walleniukselta, luvan perustaa oman toimistonsa yhteyteen pienen sanomaleh-
titoimiston. Esimiehen taivuttaminen idean taakse lienee vaatinut everstiluutnantilta 
melkoisesti työtä, sillä Walleniuksen mielestä ”armeijan tehtävä oli vain työskennellä 
ammattialallaan maanpuolustuksen kehittämiseksi, mutta välttää kaikkea varsinaista 
propagandatyötä”. Niinpä sanomalehtitoimistonkin tuli ainoastaan ”oikaista ja torjua 
armeijaa vastaan tähdättyjä vääristettyjä hyökkäilyjä”, sillä Nurmion mukaan oli ”edel-
leen todettavissa sekä salaista että julkista toimintaa armeijan hävittämiseksi ja puolus-
tustahdon tukehduttamiseksi kansassamme, eikä käsitys puolustuslaitoksen tehtävistä 
ja merkityksestä ole edes sivistyneissäkään kansalaispiireissä vielä niin kypsynyt ja va-
kiintunut ettei asiaintilan parantamiseksi olisi syytä jatkuvasti tarmokkaasti toimia.”127 

Toimisto työllisti yhden luutnantin. Tämän tehtävänä oli kerätä lehtileikkeitä, toimit-
taa lehdille armeijasta kertovia kirjoitussarjoja, lähettää oikaisuja paikkansapitämättö-
miin uutisiin sekä järjestää yleisötilaisuuksia ynnä avustaa ”samaa asiaa ajavien seuro-
jen toimintaa”.  

Samaa asiaa ajoi kaksi-kolmekymmenlukujen Suomessa lähinnä suojeluskuntajärjestö, 
jonka tiedotustoiminta olikin esimerkiksi kelpaavaa. Jo 1920-luvun alkuvuosina suo-
jeluskuntien yliesikunnassa oli sanomalehtiosasto, joka myöhemmin korvattiin valis-
tustoimistolla ja edelleen valistusosastolla. Maan eri puolilla toimivat suojeluskunta-
piirit saivat vuonna 1923 omat valistusohjaajansa, joiden yhtenä tehtävänä oli yhtey-
denpito alueen sanomalehtiin. Suojeluskuntien propagandan avulla pyrittiin toisaalta 
hankkimaan järjestölle uusia jäseniä, toisaalta taas vaikuttamaan sen julkisuuskuvaan. 
Omaa lehteä suojeluskuntajärjestö oli julkaissut vuodesta 1918, ja vuoden 1926 alusta 
sen nimeksi oli otettu komealta kuulostava Hakkapeliitta. Komea oli lehtikin; erityisesti 
runsaat kuvat ja tunnettujen taiteilijoiden piirtämät seikkailuntäyteiset kansikuvat te-
kivät siitä houkuttelevan.128 

Kun Kurt Martti Wallenius lähti puolustusvoimista ja yleisesikunnan päälliköksi tuli 
kenraalimajuri Karl Lennart Oesch, Heikki Nurmio totesi hetkensä tulleen. Hän kir-
joitti lokakuun 1931 lopussa Oeschille toistakymmentä sivua pitkän muistion. Siinä 
hän perusteli sanomalehtitoimiston tarpeellisuutta ja vetosi korkeampaan auktoriteet-
tiin, entiseen puolustusministeri Albin Manneriin, joka Nurmion tietämän mukaan oli 

                                              
127 Everstiluutnantti H. Nurmion promemoria 30.10.1931, T 8357/1, KA.  
128 Selén, Kari: Sarkatakkien maa. Suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta. WSOY Helsinki/WS Bookwell Juva 2001, s. 
148–161, sekä Pilke (2012), s. 33–38.  
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kirjoittanut virkakautenaan muistion samasta asiasta. Mannerin mukaan edes edus-
kunnassa ei tiedetty tarpeeksi armeijan toiminnasta. ”Harvoin kuulee edustajapiireissä 
mitään myönteistä ja rakentavaa puolustuslaitoksesta sanottavan”.129 

Neutraalia nimeä etsimässä  

Muistiossaan Nurmio huomautti – ilmeisesti juuri saapuneisiin sotilasasiamiesten uu-
simpiin selvityksiin perustuen – että monissa muissa Euroopan maissa armeijat olivat 
jo ehtineet järjestää valistustoimintansa sekä suhteet sanomalehdistöön ja sen kautta 
suureen yleisöön. Suomessa tulisi huomioida myös asevelvollisiin suunnattu valistus-
työ. Nurmion mukaan armeija oli erittäin tehokas kansankasvatuslaitos, sillä sen suo-
ritti vuosittain toistakymmentä tuhatta miestä. Hän oli kaavaillut valmiiksi sekä toi-
miston sijoituksen puolustuslaitoksen organisaatioon että sen tehtävät. Toimisto olisi 
viisasta sijoittaa yleisesikunnan komento-osaston yhteyteen, ja sen tiedonanto- ja va-
listustoiminta tulisi suunnata suureen yleisöön ja sanomalehdistöön sekä lisäksi kan-
sanedustajiin. Nimeksi voitaisiin antaa ”tiedonantotoimisto” – se olisi neutraali ja huo-
miota herättämätön.130 

Käsitteet tiedotus ja propaganda olivat 1930-luvun Suomessa kutakuinkin päällekkäi-
siä, eikä muuallakaan Euroopassa tehty eroa informaation ja propagandan välillä. Eng-
lannin ”propagandalaitos”, jota suomalaiset kirjoittajat kilvan kehuivat, oli varsin edis-
tyksellinen, sillä sen tavoitteena oli kaksisuuntainen viestintä. Laitoksen toimivan joh-
don muodostivat kaksi sanomalehdenkustantajaa, Alfred Harmsworth Northcliffe ja 
Campbell Stuart. Heidän apunaan olevaan neuvottelukuntaan kuului yksi aktiiviup-
seeri ja kaksi parlamentin jäsentä sekä neljä sanomalehtimiestä. Laitos toimi suoraan 
pääministerin alaisena, ja sillä oli suorat neuvotteluyhteydet eri ministeriöihin. Lehdis-
tön mukanaolo puolestaan varmisti keskusteluyhteyden julkisen sanan ja valtion vir-
kamiesten välillä.131 

Nurmio ei lähtenyt pohtimaan puolustusvoimien viestintäorganisaation yhteiskunnal-
lisia yhteyksiä kovinkaan laajasti, vaan lähti suoraviivaisesti siitä, että armeijan asioista 
tulisi tiedottaa eri kohderyhmille mahdollisimman paljon ja monipuolisesti. Muistioon 
kirjattu tehtäväluettelo oli niin pitkä, että henkilökunnaksi kaavaillut ”kaksi erikoisen 
pystyvää, tarmokasta sekä jossain määrin sanomalehtimieskykyjä omaavaa upseeria” 
saisivat huhkia hiki hatussa selvitäkseen kunnialla kaikesta.  

Sanomalehtien seuraamisen ja täydellisen leikekokoelman laatimisen lisäksi heidän tu-
lisi toimittaa tarpeellisia oikaisuja sanomalehdille, laatia viikko- ja kaksiviikkoisselos-
tuksia yleisesikunnan päällikölle, eräille korkeammille komentajille ja joukko-osastojen 
valistusupseereille kaikista armeijaa koskevista sanomalehtikirjoituksista. Kaksikko 
valmistaisi esitelmiä ja puheita, järjestäisi maanpuolustusta käsitteleviä radioiltoja, pi-
täisi yhteyksiä maanpuolustushenkisiin järjestöihin, eduskuntaan ja sanomalehdistöön. 
He tutustuttaisivat kansanedustajia ja sanomalehtimiehiä puolustuslaitokseen järjestä-
mällä näille retkiä varuskuntiin, avustaisivat asevelvollisten omaisten päivien järjeste-
lyssä ja valvoisivat joukko-osastojen arkistojen hoitoa ja säilyttämistä. 

                                              
129 Everstiluutnantti H. Nurmion promemoria 30.10.1931, T 8357/1, KA. 
130 ibid. 
131 Englannin I maailmansodan aikaisen propagandajärjestelmän kuvaus esim. Huhtala, Olavi: Propaganda, uusi 
sodankäyntiväline. Otava, Helsinki 1937, s. 23–25.  
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Kaiken tämän lisäksi eri puolilla maata oleviin joukko-osastoihin määrättäisiin upsee-
reita, jotka toimisivat suojeluskuntien valistusupseereiden tapaan eli pitäisivät yhteyttä 
alueen sanomalehdistöön ja ”kunkin paikkakunnan isänmaallisiin johtohenkilöi-
hin”.132 

Muistiossa oli siis idulla kaksi sittemmin toteutettua uudistusta: puolustusvoimien tie-
dotustoiminta, jota kylläkin kolmekymmenluvun muotitermiä käyttäen alettiin kutsua 
propagandaksi sekä armeijan valistusupseerijärjestelmä, joka käynnistyi varuskunnissa 
1930-luvun loppuvuosina ja saavutti huippunsa asemasodan aikana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Kaksi- ja kolmekymmenluvuilla lehdet julkaisivat runsaasti uutisia puolustusvoimien tapahtu-
mista. Suomen Kuvalehti huomioi heinäkuun 1931 sotaharjoitukset näin näyttävästi. Suomen Kuvaleh-
den arkisto.  

 

                                              
132 Everstiluutnantti H. Nurmion promemoria 30.10.1931, T 8357/1, KA. 
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Mielenkiintoista on, että muiden Euroopan maiden tiedotus- ja propagandakäytäntöjä 
esitellessään Nurmio ei sanallakaan viittaa Saksaan, jonka armeija kuitenkin teki vah-
vaa, järjestelmällistä ja harkittua propagandaa jo ensimmäisen maailmansodan aikana. 
Sotilasasiamiestenkään raporteissa ei puhuta Saksasta.  

”Yleisesikunnan herra päällikkö”, jolle everstiluutnantti Nurmio oli muistionsa osoit-
tanut, vaikutti myötämieliseltä. Sen osoittaa alkuperäisasiakirjassa oleva lyijykynämer-
kintä: ”Tarkoituksenmukaista perustaa sanomalehtitoimisto Os.4:n yhteyteen. Minis-
teriössä nämä asiat myöskin keskitettävä. Oesch.” 

Sen sijaan arvoitukseksi jää, mitä tarkoitti kenraalimajurin piirtämä iso kysymysmerkki 
muistion laidassa, siinä missä puhutaan sanomalehtitoimiston perustamisesta vuonna 
1929. Ei kai hän voinut olla täysin tietämätön tästä asiasta? Ihmettelikö Walleniuksen 
vastentahtoisuutta vai toimiston tehtäväkenttää? Vai sitä, että lehtikirjoitukset olivat 
Nurmion mukaan voittopuolisesti negatiivisia? Kuitenkin myös positiivisia esimerk-
kejä löytyi, yhtenä niistä arvostettu Suomen Kuvalehti. Se oli julkaissut muun muassa 
aivan hiljattain eli heinä-elokuun 1931 aikana peräti kolme isoa puolustusvoimia kä-
sittelevää juttua: muhkeat kuvakoosteet Parolassa pidetyistä sotaharjoituksista ja Suo-
men Vanhan Kaartin 50-vuotismuistopäiviltä sekä kirjoituksen koululaivaksi muuttu-
vasta fregatti Oldenburgista. Viimeksi mainittu oli niin myötäsukainen, että jos laiva 
olisi ollut myynnissä, artikkeli olisi toiminut markkinointipuheena.133 

Joka tapauksessa hanke nytkähti hyvän matkaa eteenpäin, ilmeisesti juuri Nurmion 
tarmokkuuden ja huikean pitkän muistion ansiosta.  

  

                                              
133 Parolan kentiltä, Suomen Kuvalehti 29/18.7.1931. Ensimmäinen asevelvollinen armeijamme, Suomen Kuvalehti 
31/1.8.1931. Vanha Kaarti marssii, Suomen Kuvalehti 32/8.8.1931. Suomen laivaston fregatti, Suomen Kuvalehti 
34/22.8.1931.  
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3 

UPSEERIT JA MAINOSMIEHET ISÄNMAAN ASIALLA    
– SANOMAKESKUKSEN SYNTY JA PROPAGANDAN 
NOUSU 1930-LUVULLA 

”Tosin meillä Suomessa puolustusvoimiemme rauhanaikainen propaganda eräistä vaati-
mattomista pikkuyrittelyistä huolimatta on toistaiseksi jäänyt aivan lapsipuolen asemaan, 
vaikka juuri meillä, missä puolustusvoimilla on voitettavana venäläisten aikaisen vieraan 
sotalaitoksen synnyttämä antipatia, tarvittaisiin voimakasta propagandaa, jotta saataisiin 
puolustusvoimamme koko kansan lempilapseksi ja ylpeydeksi.” (Olavi Huhtala 1937)134 

”Nykyaikainen sota, jos siihen joudutaan, vaatii jokaisessa maassa valtakunnan kaikki 
voimanlähteet käyttöönsä. Ja se vaatii myöskin valtakunnan älymystön hyväksikäyttöä riip-
pumatta siitä, ovatko siihen luettavat yksilöt aseenkantovelvollisia vai eivätkö. Siis maan 
älymystökin on yhtenä ja varsin vaikuttavana tekijänä sellaisessa tapauksessa tavallaan 
pantava liikekannalle eli toisin sanoen saatava työskentelemään maanpuolustuksen hy-
väksi.” (Lauri Leander 1938)135 

 

olmekymmenluvulla armeijaa eivät enää ympäröineet ylittämättömät aidat. 
Siinä missä puolustuslaitoksen kaksikymmenluku oli kulunut tiedotuksen 
kannalta katsottuna enimmäkseen informaation piilotuksen merkeissä, ti-

lanne kääntyi seuraavalla kymmenluvulla täysin päinvastaiseksi. Tekisi mieli sanoa, että 
se lähes räjähti – mutta tavalla, josta kaikki asianosaiset saattoivat olla pelkästään tyy-
tyväisiä. Jopa vuosikymmeniä myöhemmin, sillä vuonna 1974 yleisesikunnan päällik-
könä toiminut kenraaliluutnantti Ermei Kanninen totesi Ruotuväki-lehdessä: ”Valtion-
hallinto katsoi velvollisuudekseen ryhtyä tiedottamaan kansalaisilleen toimenpiteis-
tään. Siitä, että juuri puolustusvoimat ensimmäisenä sai astua tälle ennen polkematto-
malle tantereelle, olemme me sotilaat vieläkin ylpeitä.”136 

1930-luku näyttäytyy jälkeenpäin ääriliikkeiden aikana. Vuosikymmenen mittaan Suo-
messa ehdittiin kieltää sekä äärivasemmiston että äärioikeiston poliittinen toiminta. 
Kommunistinen puolue ja lapuanliike lakkautettiin saman lain eli tasavallan suojelulain 
nojalla, ensin mainittu vuonna 1930 ja jälkimmäinen 1932. Toki tämän jälkeen julki-
suuteen – ja eduskuntaankin – nousi lapuanliikkeen jatkaja, Isänmaallinen Kansan-
liike, mutta yhteiskunnallisten vastakohtaisuuksien tasoittuminen näkyi muun muassa 
siinä, että sosiaalidemokraattinen puolue ja maalaisliitto muodostivat niin sanotun pu-
namultahallituksen vuonna 1937.  

Kolmekymmenluku oli myös kasvun ja hyvinvoinnin aikaa. Vuosikymmenen alun ta-
lousnotkahduksen jälkeen kansantuote kasvoi koko ajan; vuoteen 1938 mennessä se 
oli kaksinkertaistunut kaksikymmenluvun alkuun verrattuna. Kansan sivistystasokin 
nousi: sotilaspappien ei tarvinnut enää opettaa alokkaita lukemaan kuten edellisellä 
vuosikymmenellä, jolloin heitä varten oli jouduttu tekemään omat oppikirjat, Aikamie-

                                              
134 Huhtala (1937), s. 7.  
135 Leander, Lauri: Propaganda maanpuolustusaseena. Mainonta-Propaganda. Erva-Latvala Oy, Helsinki 1938, s. 
95.  
136 Kanninen, Ermei: 40 vuotta – takana ja edessä. Ruotuväki 7/22.4.1974.  
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hen aapinen ja Sotilaan laskuoppi. Kolmekymmenluvun varuskunnissa tehty, asevelvolli-
siin suunnattu valistustyö oli maanpuolustuspropagandaa, johon oli vahvasti sisäänra-
kennettu ajatus idän uhkasta ja kehotus kommunismin vastustamiseen.137 

Tiedotusvälineiden määrä kasvoi vähintään samaa vauhtia kuin yleinen hyvinvointi. 
Sanomalehtiä syntyi ja niiden levikit lisääntyivät. Vuonna 1926 perustettu Oy Suomen 
Yleisradio Ab sai monopoliaseman 1934. Perustamisestaan saakka se oli suhtautunut 
puolustusvoimiin myötämielisesti luovuttaen armeijan käyttöön jopa koko illan mit-
taisia ohjelma-aikoja. Tällöin puheiden lomassa kuultiin musiikkiviihdettä. Useimmi-
ten asia oli kuitenkin vakavaa eli esitelmiä Suomen turvallisuudesta ja puolustusmah-
dollisuuksista.138 

Puolustuslaitoksen kantahenkilökunnan asema yhteiskunnassa oli erikoislaatuinen: he 
eivät saaneet kuulua poliittisiin puolueisiin eivätkä osallistua poliittiseen toimintaan. 
Heillä ei myöskään ollut äänioikeutta valtiollisissa vaaleissa; kunnallispolitiikkaan up-
seerit ja aliupseerit osallistuivat varuskuntapaikkakunnan poliittisesta värityksestä riip-
puen. Varuskunnalla saattoi olla kunnallisvaaleissa jopa oma ehdokaslista.139 

Eduskunnassa jatkui edellisellä kymmenluvulla aloitettu kiista puolustusmäärära-
hoista: puolueet pysyivät kukin tiukasti omalla linjallaan. Äärivasemmisto, joka ei ollut 
edustettuna valtiopäivillä (kommunistisen puolueen toiminta oli kielletty vuosina 
1930–1944 eli puolue toimi ns. maan alla), piti päämääränään porvarillisen militaris-
min kukistamista ja proletariaatin diktatuuria. Toki vallankumouksen tekeminen olisi 
vasemmiston mielestä edellyttänyt työläis-talonpoikaisarmeijaa, mutta Suomen puo-
lustusvoimien kanssa sillä ei olisi ollut mitään yhteistä. Sosiaalidemokraattien tavoit-
teena taas oli yleinen aseriisunta ja pysyvä rauha. Ennen kuin tämä saavutettaisiin, olisi 
ylläpidettävä puolustuslaitosta, jonka olemassaoloon suostuttiin hieman vastentahtoi-
sesti. Nousu oppositiosta hallitusvastuuseen teki sosiaalidemokraatit suopeammiksi, 
samoin heidän osallistumisensa asevelvollisuuslakikomitean ja eduskunnan puolustus-
valiokunnan työskentelyyn. Sosiaalidemokraattien asennemuutos oli maailmansotien 
välisellä kaudella muihin puolueisiin verrattuna suurin, ja se näkyi myös heidän lehdis-
sään, joiden kirjoittelu oli varsin maltillista.140 

Maalaisliitto oli periaatteessa maanpuolustusmyönteinen, mutta käytännössä yltiösääs-
täväinen. Sen tähtäimessä oli tehokkaan maanpuolustuksen järjestäminen mahdolli-
simman pienin kustannuksin. Palvelusajan lyhentäminen ja hankintojen lykkääminen 
miellytti maanpuolustusmyönteistä kokoomustakin. Sekä maalaisliitto että kokoomus 
suosivat suojeluskuntajärjestöä, joka ei eduskunnasta käsin katsottuna ollut aivan sa-
manlainen rahanreikä kuin puolustuslaitos.141 

Mikään puolue ei ollut erityisen avokätinen; eduskunnan istunnoissa mainittiin ratkai-
suaan odottavat sosiaaliset uudistukset kuten sairausvakuutuksen ja kansaneläkkeiden 
järjestäminen aina kun asialistalla oli varojen myöntäminen maanpuolustustarkoituk-
siin. Rahaa alkoi kyllä kolmekymmenluvulla löytyä entistä enemmän: kun puolustus-

                                              
137 Kansantalouden kehitys Salokangas, Raimo: Itsenäinen tasavalta. Suomen historian pikkujättiläinen. WSOY, 
Porvoo 1997, s. 682–683. Puolustusvoimien kansansivistystehtävät. Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), s. 
325–326 ja s. 517–519.  
138 Salokangas 1997, 694–695; Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), 509–511.  
139 Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), s. 409.  
140 Tervasmäki (1964), s. 251–264 ja s. 275–279.  
141 ibid., s. 260–270.  
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menojen osuus vuosina 1921–1930 oli keskimäärin noin 14 prosenttia valtion koko-
naismenoista, nousi osuus vuosina 1931–1937 keskimäärin noin 19 prosenttiin. 
Vuonna 1938 puolustusmenot nousivat miltei 26 prosenttiin valtion kokonaisme-
noista. Suurin summa satsattiin vuonna 1939, jolloin puolustukseen kului yli puolet 
valtion budjetista.142 

Parina viimeksi mainittuna vuotena tilanne koko Euroopassa oli jo enemmän kuin 
epävakaa. Espanjassa käytiin sisällissotaa, Hitler oli liittänyt Itävallan Saksaan, Kan-
sainliitto osoittautunut kutakuinkin hampaattomaksi.  

Kun ottaa huomioon, millaista vatulointia puolustus- ja turvallisuusasioiden käsittely 
eduskunnassa oli aiemmin ollut, syksyn 1939 vauhti oli lähes päätähuimaava. Väes-
tönsuojelulaki tuotiin eduskuntaan 22.9. ja se hyväksyttiin kolmannessa käsittelyssä 
13.10. Montakaan puheenvuoroa ei käytetty. Tosin, kuten Vilho Tervasmäki huo-
mauttaa, tilanne Itämeren piirissä oli jo niin vaikea, että eduskunnalla ei ollut päätöksiä 
tehdessään vapaata harkintavaltaa. Kaikki puolustukseen liittyvät säädökset hyväksyt-
tiin pikaisesti, pakon edessä.143 

Tiedon pimityksestä aktiiviseen jakeluun  

On oikeastaan pieni ihme, ettei puolustusvoimien tiedotusyksiköstä tullut propagan-
daosastoa, vaan sanomakeskus. Propaganda oli kolmekymmenluvun muotisana – ja 
muoti-ilmiö. Propagandaa tulvi joka tuutista; kun Amerikasta oppinsa hakenut mai-
nosmies Wäinö Kauno Latvala kirjoitti ensimmäisen suomenkielisen mainonnan alan 
oppikirjan, hän antoi sille nimeksi Mainonta-Propaganda. On huomattava, että propa-
ganda oli tuolloin suhteellisen neutraali sana ja sitä käytettiin mitä erilaisimmissa mer-
kityksissä. Joissakin aikalaiskirjoituksissa saattaa havaita sävyeroja: silkkaa informaa-
tiota sisältävä teksti muuttuu propagandaksi, kun se ottaa hiukankin kantaa suuntaan 
tai toiseen. Mutta negatiivista sävyä propaganda-sanaan ei siis tuolloin vielä sisältynyt.  

Propagandan tekemisestä upseeritkin puhuivat sanomakeskuksen valmisteluasiakir-
joissa: ”propagandatyö puolustuslaitoksen hyväksi”, ”sopivan puolustuspropagandan 
harjoittaminen” sekä ”propagandakirjoitusten laatiminen ja sanomalehdille toimitta-
minen” olivat yleisimmin käytettyjä ilmauksia.144 

Sitä mukaa kuin Euroopan taivas tummui ja uuden suursodan uhka alkoi vaikuttaa 
yhä ilmeisemmältä, maanpuolustuspropagandasta alettiin puhua ja kirjoittaa yhä use-
ammin, mitä moninaisimmissa yhteyksissä, kuten kolmessa 1930-luvun loppuvuosina 
ilmestyneessä kirjassa. 

Mainostoimisto Erva-Latvalan perustajan ja johtajan W. K. Latvalan toimittamassa 
Mainonta-propaganda -teoksessa aiheesta kirjoitti everstiluutnantti Lauri Leander otsi-
kolla Propaganda maanpuolustusaseena. Myöhemmin tuosta luvusta otettua eripai-
nosta jaettiin mainosmiesten perustaman Propagandaliiton nimissä yleisölle, ja samalla 
pyydettiin lahjoituksia maanpuolustustyön hyväksi. 145 

                                              
142 Terä–Tervasmäki (1973), s. 202.  
143 Tervasmäki (1964), s. 108–113.  
144 P.M. Puolustuslaitoksen sanomalehtitoiminnan järjestelystä; Puolustuslaitoksen sanomatoimisto, Pl.S:n 
johtajan tehtävät (asiakirjat päiväämättömiä). T 8357/1, KA.  
145 Törmä, Topi: ”Reklaamia ei voi välttää”, Suomen Myynti- ja Mainosyhdistys/F. G. Lönnberg, Helsinki 1977, 
s. 65–68.  
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Leander totesi, ettei tulevaisuuden sota – joka siis epävarman maailmantilanteen takia 
oli täysin mahdollinen – olisi vain aseellista kamppailua vaan ”kahden taistelevan puo-
len välillä kansakuntien voimainmittelyä kaikilla inhimillisen elämän aloilla. Sotaa käy-
dään aseellisella, taloudellisella ja propagandarintamalla. Taloudellinen saarto näännyt-
tää, propaganda hämmentää ja demoralisoi, ja aseellisten voimien tehtävänä on lopul-
lisesti antaa ”armon isku””.146 

Kapteeni Olavi Huhtala, jonka teoksen nimenä oli Propaganda, uusi sodankäyntiväline, 
esitteli sanoin ja runsain kuvin ensimmäisen maailmansodan aikaista propagandaa, lä-
hinnä Saksan ja Venäjän tekemää. Hänkin uskoi vakaasti siihen, että tulevaisuuden 
sota ratkaistaisiin yhtä hyvin sanan kuin aseiden voimalla, yhtä suuressa määrin rinta-
man takana kuin rintamalla. Huhtala uskoi, että ”hyvin hoidettu propaganda voi kor-
vata moniaita divisioonia, terävä kynä kukistaa kokonaisia sotajoukkoja.”147 

Samaa todisti Jaakko Leppo kirjassaan Propaganda, ratkaiseva ase. Lepon mukaan Suomi 
ei voisi luottaa mihinkään ulkovaltaan. Ainoastaan tehokas omin voimin tehty puolu-
eettomuuspropaganda voisi säilyttää rauhan. Hän toivoi, että edes kymmenesosa ase-
varusteluun käytettävistä varoista voitaisiin ohjata diplomatialle ja propagandalle, jotka 
oikein hoidettuina voisivat estää sodan syttymisen. Tiedotusammattilaisia olisi saatava 
myös armeijaan: ”Koskahan oivalletaan, mitä puolustusvoimien tehokkaat tiedoitus-
elimet merkitsevät? - - Maanpuolustuksellinen propaganda ei ole politiikkaa. - -”148 

Tavoitteena luottamuksen luominen 

Puolustusvoimien sanomakeskus oli suomalaisen tiedotustoiminnan edelläkävijä. Niin 
paljon kuin propagandasta 1930-luvulle tultaessa puhuttiinkin, juuri millään yrityksellä 
ei ollut minkäänlaista propaganda- tai tiedotusosastoa. Maan suurin viestintäorgani-
saatio Yleisradio sai propagandaosaston keväällä 1935. Valtionhallintoon tiedottajia 
alkoi ilmaantua harvakseltaan 1940-luvun lopulla, yleisemmin vasta 1950- ja 1960-lu-
vuilla. Paperin ja selluloosan viejien yhteenliittymät Finnpap ja Finncell olivat vuo-
desta 1918 harrastaneet jonkinlaista tiedotustoimintaa, samoin 1920-luvun puolella 
sanomalehtiosaston perustanut Suomen Teollisuusliitto ja tiedotusosastonsa alulle 
pannut Suomen Työnantajain Keskusliitto, mutta kadunmies ei juuri huomannut nii-
den toimintaa. Puolustuslaitos halusi ennen kaikkea sanomalehtien, mutta myös ra-
dion välityksellä tavoittaa tavalliset kansalaiset, mahdollisimman paljon väestöä maan 
joka puolella.149 

Edistyksellistä oli myös se, että puolustusvoimat pyrki heti alusta saakka mittaamaan 
viestintänsä tehoa. Sanomakeskus nimittäin keräsi ja arkistoi lehtikirjoitukset, jolloin 
tiedotuksen perillemenoa voitiin seurata. Suuren yleisön suhtautumisen muuttumista 
ei kolmekymmenluvulla nähtävästi kartoitettu sen enempää puolustusvoimissa kuin 
missään muuallakaan.  

                                              
146 Leander (1938), s. 99.  
147 Huhtala (1937), s. 55. 
148 Leppo, Jaakko: Propaganda, ratkaiseva ase. Otava, Helsinki 1939, s. 269.  
149 Yleisradion propagandaosastosta Suomi, Vilho: Yleisradio 1926–1951. Yleisradio 1951, s. 208–210. Finnpa-
pin, Finncellin ja valtionhallinnon tiedotusyksiköt von Hertzen, Pirjo, Melgin, Elina ja Åberg, Leif (toim.): 
Vuosisata suhdetoimintaa. Yhteisöviestinnän historia Suomessa. Otava, Helsinki/Keuruu 2013.(kirjan takakannen ai-
kataulukko).  
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Seuraavalla kymmenluvulla armeija alkoi tehdä järjestelmällisiä mielialamittauksia, to-
sin vain omissa rintamajoukoissaan. Ensimmäiset niistä toteutettiin jo syksyllä 1941 ja 
laaja kyselytutkimus oli suunnitteilla myös kesällä 1944, rajuimpien puolustustaistelu-
jen tauottua, mutta silloin päämaja katsoi sen tarpeettomaksi.150 

Sanomakeskuksen perustamista edelsi hieman venähtänyt, mutta sitä perinpohjai-
sempi suunnitteluvaihe. Maaliskuussa 1932 tehty käytännön järjestelyjä koskeva muis-
tio sisältää hyvin yksityiskohtaisia kaavailuja tulevasta toiminnasta. Virka-ajan pituu-
den, toimistotilan tarpeen sekä valokuvien käsittelyä ja lehtileikkeiden järjestämistä 
koskevien ohjeiden lisäksi muistio määritteli toiminnan suuret päälinjat. Ykkösasiana 
oli kiinteän, luottamuksellisen yhteyden luominen sekä pääkaupungin että maaseudun 
sanomalehtiin ja eri puolueiden kansanedustajiin. Muistion laatija – joka ei ole mer-
kinnyt nimeään ainakaan Kansallisarkistossa säilyneeseen kappaleeseen – huomautti 
erikseen, että ”vasemmistoa, sosialidemokraatteja, ei missään tapauksessa saa sivuut-
taa eikä laiminlyödä”.151 

Aluksi sanomakeskusta soviteltiin puolustusministeriön yhteyteen; sittemmin päätet-
tiin, että ”propagandatyö suoritetaan puolustuslaitoksesta käsin sanomalehtien (ja 
yleisradion) kautta suureen yleisöön”. Ministeriön ja puolustuslaitoksen johdon yh-
teistyö oli tiivistä: yleisesikunnassa työskentelevän sanomalehtiupseerin palkan maksoi 
välillä ministeriö, välillä yleisesikunta. Virkaikää ja sotilasarvoa enemmän painoi mie-
hen kyvykkyys: vuonna 1933 tointa hoiti reservivänrikki Unto Kupiainen – luutnantin 
palkkaeduin.152 

Viimeisiä viilauksia keskuksen toimintaohjesääntöihin tehtiin yleisesikunnassa vielä 
muutamia viikkoja ennen keskuksen perustamista. Sotaväen päällikkö Hugo Öster-
man ja hänen kakkosmiehensä, yleisesikunnan päällikkö Karl Lennart Oesch esittivät 
kirpeitä, joskin oikeansuuntaisia havaintoja.  

Heidän mukaansa sanomakeskuksen tuli toimia siten, että sanomalehdistö havaitsisi 
saavansa mahdollisimman suuren hyödyn sen välittämistä tiedoista. Uutiset virkanimi-
tyksistä, ylennyksistä ja varusmiesten komennuksista leireille eivät kiinnostaisi. Sen si-
jaan taloudellisiin kysymyksiin, toisin sanoen puolustusmäärärahoihin, liittyvät aiheet 
herättäisivät mielenkiintoa sekä lehtien tekijöissä että niiden lukijoissa.  

Ja kun joku oli keksinyt ehdottaa, että keskuksen johdossa tulisi olla yleisesikuntaup-
seeri, jonka korkea sotilasarvo takaisi riittävän arvovallan, Österman ja Oesch tulittivat 
täydeltä laidalta. ”On täydellisesti väärä luulo, että korkea virka-asema takaisi arvoval-
lan sanomalehtimiesten keskuudessa – Potemkinin kulissit eivät vaikuta sanomalehti-
miehiin – jos niin olisi, niin ehkä istuisivat vanhoilla paikoillaan kenraalit Ignatius, 
Enckell, Kivekäs, Tunzelman, Procopé y.m. Ei liioin kenraali Walleniuksen kohtalo 
ole ollut omiaan lisäämään korkean virka-aseman arvovaltaa yleisön, saati sanomaleh-
timiesten keskuudessa.”153 

                                              
150 Jatkosodan alkuvuosien mielialamittauksista Pilke, Helena: Omat haukkuivat politrukeiksi. Jatkosodan valistus-
upseerit. Docendo, Jyväskylä (painettu EU:ssa) 2018, s. 69–73, kesällä 1944 suunnitellusta s. 178–179.  
151 P. M. puolustusministeriön sanomalehtitoimiston käytännöllisestä järjestämisestä 15.3.1932, T 8357/1, 
KA.  
152 Yleisesikunta, os. 2, esitys 3.1.1933, T 8357/1, KA.  
153 Yleisesikunnan osasto 4:n kirjelmä puolustusvoimien sanomakeskuksesta puolustusministerille 5.4.1934, T 
8357/1, KA.  
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Osa kirjelmässä mainituista kenraaleista kuten Hannes Ignatius ja Oscar Enckell olivat 
joutuneet eroamaan tehtävistään kaksikymmenluvun puolessavälissä upseerikriisin jäl-
kiseurauksena, Kaarlo Kivekäs siirrettiin samassa yhteydessä toisiin tehtäviin. Walle-
niuksen sotilasura oli päättynyt äkillisesti, kun hänen epäiltiin sekaantuneen presidentti 
K. J. Ståhlbergin sieppaukseen lokakuussa 1930. Vaikka korkein oikeus vapauttikin 
hänet syytteistä, nimi tahraantui eikä kenraalimajuri Walleniuksen maineelle tehnyt hy-
vää myöskään osallisuus Mäntsälän kapinaan maaliskuussa 1932.154 

Johtajan pätevyysvaatimusten kärkeen nousivat Östermanin ja Oeschin mielestä tot-
tumus julkisen sanan käyttämiseen ja mahdollisuus luottamukselliseen yhteistoimin-
taan eri puolueita edustavien sanomalehtimiesten kanssa.155  

Perustamispäätös on päivätty 26.4.1934. Puolustusministerinä ja päätöksen allekirjoit-
tajana oli Arvi Oksala, Viipurin vaalipiiristä valittu Kansallisen kokoomuspuolueen 
kansanedustaja. Hän määräsi keskuksen johtajaksi filosofian tohtori Elmo E. Kailan, 
joka tuolloin toimi Sota-arkiston hoitajana. Kailan edellytettiin tekevän sanomakes-
kukseen liittyviä töitä pari tuntia päivässä.156 

Puolustusvoimien sanomakeskuksen ensimmäinen johtaja oli siis siviilimies, ei aktii-
viupseeri. Aktivisti hän kylläkin oli; ennen sisällissotaa Kaila oli toiminut jääkärivärvä-
rien sisärenkaassa, kääntynyt sen jälkeen oikeistoradikaaliksi ja osallistunut monarkis-
tien propagandatoimintaan. Upseerikriisin aikana hän oli vastustanut ”tsaarinupsee-
reita”. Kaila oli Akateemisen Karjala-Seuran valajäsen numero yksi ja toimi kahteen 
otteeseen seuran puheenjohtajana. Vuosikymmenen vaihteessa vallinnut jyrkkä oikeis-
tolaisuus ei ollut Kailan mieleen, joten hän vetäytyi omiin tutkimustöihinsä ja Sota-
arkiston rauhaan.157 

Kaksisuuntaista viestintää 

Perustamispäätöksen mukaan sanomakeskuksen tavoitteeksi asetettiin kaksisuuntai-
nen viestintä. Koska kolmikymmenluvulla ei moista termiä käytetty, asia ilmaistiin 
mutkikkaammin. Tehtävänä oli ”tehokkaan ja hyödyllisen vuorovaikutuksen aikaan-
saamiseksi puolustusvoimien ja julkisen sanan välillä toimittaa sanomalehdistölle se-
lostuksia puolustusvoimien tilasta, toiminnasta ja tarpeista kuin myös uutisia tapahtu-
mista puolustusvoimissa sekä toisaalta hankkia selvyys siitä, mitä julkisen sanan taholta 
puolustusvoimilta tässä suhteessa odotetaan”.  

Sanomakeskuksesta tuli suoraan puolustusministerin alainen. Sen tuli verkottua te-
hokkaasti eli ”olla kiinteässä yhteistoiminnassa puolustusministeriön, yleisesikunnan 
ja suojeluskuntain yliesikunnan eri osastojen, merivoimien esikunnan ja ilmavoimien 
esikunnan kanssa”. Toiminnassa piti noudattaa ehdotonta puolueettomuutta ja tasa-
puolisuutta, joskin informaatiota tuli ensisijaisesti antaa ”sellaisille sanomalehdille, 

                                              
154 Kenraalien uratiedot Kansallisbiografiasta.  
155 Yleisesikunnan osasto 4:n kirjelmä puolustusvoimien sanomakeskuksesta puolustusministerille 5.4.1934, T 
8357/1, KA.  
156 Puolustusministeriön päätös puolustusvoimien sanomakeskuksen perustamisesta 26.4.1934, T 8357/1, 
KA.  
157 Kailan elämäkerta- ja uratiedot Kansallisbiografia.  
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jotka toiminnallaan ovat osoittaneet erikoista mielenkiintoa kysymyksessä oleviin asi-
oihin”.158 

Sanomakeskuksen johtaja Elmo E. Kaila ei aikaillut. Heti nimitystään seuraavana päi-
vänä hän lähetti yli viidellekymmenelle päätoimittajalle kirjeen, jossa kyseli, mitä nämä 
”yleisen mielipiteen tuntijana ja julkisen sanan edustajana” puolustuslaitokselta toivoi-
vat, ja lupasi ottaa kaikki muutos- ja kehitysehdotukset vastaan. Saman tien pääkau-
pungin johtaville lehdille eli Helsingin Sanomille, Hufvudstadsbladetille, Suomen Sosialidemo-
kraatille ja Uudelle Suomelle lähti päätoimittajalle osoitettu kutsu Uudenmaan Rykmentin 
vuosipäiväjuhlaan Suomenlinnaan.159 

Yhteys eduskuntaan oli tarkoitus avata heti: Kaila pyysi kansanedustajina työskentele-
vät toimittajat yhteispalaveriin, mutta kokous jäi pitämättä. Kaila sai sydänkohtauksen, 
josta toipuminen vei monta kuukautta. Vielä syyskuun alussa mies valitteli olevansa 
vain puoliksi työkykyinen.160 

Elokuussa Kaila uudisti päätoimittajille lähettämänsä tiedustelun. Vastaukset eivät ole 
säilyneet, mutta jo pelkästään se, että lehtimiesten mielipidettä tiedotusasioista kysyt-
tiin, epäilemättä lämmitti näiden sydäntä. Ja vaikka Kaila olikin taustaltaan suorastaan 
megaoikeistolainen, hän näyttää puolustusvoimien sanomakeskuksen johtajana toimi-
essaan piilottaneen poliittiset sympatiansa taitavasti.161 

Erityisen mielenkiinnon kohteena olivat sosiaalidemokraatit. Syyskuun 1934 alussa 
Kaila kirjoitti Väinö Voionmaalle ja pyysi tätä suosittelemaan puolustusvoimien sano-
makeskusta ryhmätovereilleen sanomalehtimiehille. ”Siten toivon saavani yhteistyön 
alkuun sosialistienkin kanssa. Muut, paitsi he ja IKL, ovat kirjoitelleet ja soitelleet 
tänne - -”162 

Puhelimitse tapahtuneesta yhteydenpidosta lehtiin ei ole jäänyt jälkiä, mutta kirjallinen 
tiedotustoiminta oli aktiivista. Esimerkiksi elo-syyskuussa 1934 sanomatoimisto kertoi 
lehdille useista armeijan urheilutapahtumista ja Santahaminan varuskunnan omaisten-
päivien peruuntumisesta. Syynä oli lapsihalvausepidemia, joka oli iskenyt muutamiin 
varusmiehiin. Muutakin kriisitiedotusta oli pakko harjoitella: elokuun 28. päivänä lai-
vaston ylpeys, panssarilaiva Ilmarinen, ajoi karille. Sanomatoimisto piti tapausta niin 
isona asiana, että lehdistötiedotteen allekirjoitti korkein mahdollinen viranomainen, 
puolustusministeri Arvi Oksala.163 

Kun Ilmarinen sitten jatkosodan ensimmäisenä syksynä, 13.9.1941, upposi Utön edus-
talla vieden mukanaan 271 miestä, onnettomuudesta ei saanut sotasensuurin takia kir-
joittaa mitään missään suomalaisessa lehdessä. Edes miesten kuolinilmoituksiin ei saa-
nut laittaa kuolintapaa eikä -paikkaa. Tapahtumasta tihkui silloin tietoa vain Ruotsin 
lehtien kautta.164 

 

                                              
158 Puolustusministeriön päätös puolustusvoimien sanomakeskuksen perustamisesta 26.4.1934, T 8357/1, 
KA.  
159 Puolustusvoimien sanomakeskuksen kirje päätoimittajille 27.4.1934; kutsut UR:n vuosipäiväjuhlaan, T 
8357/1, KA.  
160 Elmo E. Kailan kirje Väinö Voionmaalle 6.9.1934, T 8357/1, KA.  
161 Puolustusvoimien sanomakeskuksen kirje päätoimittajille 23.8.1934, T 8357/1, KA.  
162 Elmo E. Kailan kirje Väinö Voionmaalle 6.9.1934, T 8357/1, KA.  
163 Sanomakeskuksen tiedotteita vuodelta 1934, T 8357/1.  
164 Pilke, Helena: Julkaiseminen kielletty. TK-rintamakirjeenvaihtajat ja päämajan sensuuri. SKS Helsinki/Saarijärven 
Offset Oy Saarijärvi 2011, s. 77–81.  
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”Kaikkea ei kerrota, mutta totta puhutaan”  

Sanomakeskuksen alkuaikojen toiminnassa oli yllättävän moderneja piirteitä. Pitkille, 
kiinnostaville artikkeleille määriteltiin embargo eli aikaisin mahdollinen julkaisupäivä 
siten, että kaikki sanomalehdet – niin seitsemän-, viisi- kuin kolmipäiväisetkin – saivat 
halutessaan jutun ulos samana päivänä. Lehdillä oli lupa lyhentää lähetettyjä juttuja ja 
otsikoida ne oman mielensä mukaan, ja tätä vapautta ne myös käyttivät.  

Kööpenhaminan ilmailunäyttelyssä käyneen ilmavoimien kapteenin muistiinpanojen 
pohjalta sanomakeskuksessa kirjoitettu, otsikoimatta jätetty juttu alkoi ”Tapasimme 
juuri äsken Tanskasta kotiutuneen lentäjäkapteeni E. Granrothin ja vanhana ”lento-
tuttuna” käytimme tilaisuutta hyväksemme saadaksemme häneltä lehteämme varten 
kuulumisia - -” Tarkoitus oli tietenkin antaa lukijoille vaikutelma, että juuri oman sa-
nomalehden toimittaja oli tuo ”vanha lentotuttu”.165 

Osittain homma onnistui: esimerkiksi maalaisliiton Ilkka julkaisi koko kolmen liuskan 
tekstin sellaisenaan otsikolla ”Tanskan ilmailunäyttelyssä paljon mielenkiintoista näh-
tävää”. Sen sijaan sosiaalidemokraattinen Kansan Työ kelpuutti palstoilleen vain Neu-
vostoliiton näyttelyosastoa kuvailleen tekstinpätkän, jonka otsikoi: ”Neuvosto-Venä-
jän ilmailu korkeata luokkaa”. Lehti myös paljasti jutun lähteen: ”suomalainen lentä-
jäkapteeni” oli kertonut näyttelyvaikutelmiaan sanomakeskuksen edustajalle.166 

Sanomakeskuksen kokonaissuunnitelmaan kuuluivat varuskunnissa työskentelevät 
tiedotuksen yhdysupseerit. Nämä pitäisivät yhteyttä alueen sanomalehtiin, kutsuisivat 
toimittajia seuraamaan sotaharjoituksia, varuskunnan juhlia ja muita tilaisuuksia ja kir-
joittaisivat itsekin ajankohtaisista asioista. Idea oli hyvä, mutta sen toteutus kaatui by-
rokratiaan. Jutut olisi pitänyt aina tarkistuttaa sanomakeskuksessa ja puolustusminis-
teriössä, jolloin uutiset olisivat ehtineet auttamatta vanhentua. Se, kuinka paljon tie-
dotusupseereita todella nimitettiin eri varuskuntiin, ei sanomakeskuksen asiakirjoista 
näy.167 

Elmo E. Kailan kausi sanomakeskuksen johdossa jäi reilun vuoden mittaiseksi. Hän 
kuoli toukokuussa 1935 vain 47-vuotiaana. Seuraajaksi tuli puolustusministeriön sota-
asiainosaston järjestelytoimiston päällikkö, everstiluutnantti Lauri Leander. Hän oli 
taustaltaan jääkäri, työskennellyt puolustusministeriön eri tehtävissä vuodesta 1919, 
toiminut puolustusrevisionin sihteerinä 1923–1926, toimittanut pari puolustuskysy-
myksiä ja puolustusvoimien toimintaa käsittelevää kirjaa sekä istunut asiantuntijajäse-
nenä alan komiteoissa.168 

Leanderin mukana sanomakeskus sai kosolti kokemusta ja näkemystä; häntä voi hy-
vällä syyllä nimittää suomalaisen sotilastiedottamisen isäksi. Vuoden 1935 lopulla 
everstiluutnantti kirjoitti Upseeriliiton julkaisemaan Sotilasaikakauslehteen artikkelin 
Maanpuolustus ja sanomalehdistö. Artikkeli julkaistiin myös kirjasena, ja se viitoitti puo-
lustusvoimien tiedotuslinjat pitkäksi aikaa eteenpäin.  

Leander totesi, ettei mikään ensimmäiseen maailmansotaan osallistunut maa ollut va-
rautunut propagandasotaan. Saksassa, jonka tiedotusjärjestelmää hän lähinnä tarkas-
teli, oli armeijan palveluksessa sodan puhjetessa yksi ainoa majurin arvoinen upseeri, 

                                              
165 Selostus Kööpenhaminan ilmailunäyttelystä, lähetetty lehdille 28.8.1934, T 8357/1, KA.  
166 Tanskan ilmailunäyttelyssä paljon mielenkiintoista nähtävää, Ilkka 3.9.1934. Neuvosto-Venäjän ilmailu kor-
keata luokkaa, Kansan Työ 30.8.1934.  
167 Puolustusvoimien sanomakeskuksen ohjesääntö, T 8357/1, KA.  
168 Uratiedot Kansallisbiografia. Leanderista myös Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), s. 286.  



 
 

45 

joka oli jossain määrin perehtynyt lehdistön toimintaan ja kanssakäymiseen toimitta-
jien kanssa. Varsin nopeasti armeija kuitenkin loi suhteet lehdistöön; yhteinen neuvot-
telukokous pidettiin kolmantena sotapäivänä. Kysymys näyttää olleen pitkälti sensuu-
rimääräysten esittelystä, joskin sodanjohto samalla lupasi toimittaa lehdille päivittäin 
tiedonantoja eri rintamien tapahtumista.169 

 

Kuva 3. Jääkärieversti Lauri Leander 
(1893–1968) vaikutti 1930-luvulla 
erittäin keskeisesti puolustusvoimien 
tiedotuksen kehittämiseen. Hän 
työskenteli lyhyen aikaa sanomakes-
kuksen päällikkönä, mutta merkittä-
vämpiä ovat hänen kirjalliset työnsä 
kuten vuonna 1935 ilmestynyt Maan-
puolustus ja sanomalehdistö. Talvi-
sodassa Leander toimi rintamako-
mentajana, välirauhan ja jatkosodan 
aikana puolustusministeriön ja pää-
majan tehtävissä, sotien jälkeen ar-
meijasta erottuaan Liikesivistysra-
haston toimitusjohtajana. Sotamu-
seo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuvottelukokouksia, joissa eri puolueita edustavien lehtien päätoimittajat ja sotilas-
johto sekä eri ministeriöiden edustajat tapasivat toisiaan, pidettiin Saksassa jo ensim-
mäisen maailmansodan aikana. Suomessa ne tulivat tavaksi jatkosodan vuosina: näissä 
ns. informaatiotilaisuuksissa olivat läsnä päämajan tiedotusosaston ja Valtion Tiedoi-
tuslaitoksen johto sekä joku ulkoministeriön korkeimmista virkamiehistä ja kansan-
huollon edustaja. Tilaisuudessa annettua tietoa ei ollut lupa julkaista, mutta se antoi 
pohjaa lehtien omille tilannearvioille ja pääkirjoituksille. Pääkaupungin lehdet saivat 
informaatiota jopa viikoittain, maaseutulehdet harvemmin.170 

Artikkelissaan Leander selitti, että Saksalla oli ensimmäisen maailmansodan aikana 
joukoissaan laaja sotakirjeenvaihtajaverkosto, joka kertoi, mitä kaikkea tulilinjoilla ta-
pahtui. Tätä hän piti hyvänä ideana: ”Tärkeä merkityksensä havaittiin olevan sillä sei-
kalla, että kotiseutualueen väestö tunsi taistelevien joukkojen mielialoja, niiden olo-

                                              
169 Leander, Lauri: Maanpuolustus ja sanomalehdistö. Sotilasaikakauslehti 12/1935, s. 735–744.  
170 Leander (1935), s. 739–740. Suomen käytännöistä Jutikkala (1997), s. 40–41.  
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suhteita sotanäyttämöalueella ja elämää rintamaoloissa. Ja päinvastoin eli sodan pitkis-
tyessä oli kotiseutualueen väestön mielialojen ja olojen kehityksen tunteminen vuoro-
vaikutuksen kannalta yhtä tärkeätä taisteleville joukoille.”171 

Vastaava verkosto saatiin Suomeen jatkosodan alkaessa. Suomalaista TK-(tiedotus-
komppania)järjestelmää on pidetty Kalle Lehmuksen luomuksena, ja hän sen käytän-
nössä järjesteli kevään 1941 aikana, mutta ajatuksen rintamakirjeenvaihtajista esitti en-
simmäisenä everstiluutnantti Leander. Leanderin aloitteesta puolustusvoimat myös 
koulutti ensimmäiset niistä miehistä, jotka vastasivat siitä, että siviiliväestö sai – sen-
suurin sallimissa rajoissa – tietää sotatapahtumista ja rintamalla olevien miesten arjesta.  

Leander painotti kirjoituksessaan useaan otteeseen, että sotaa käytiin sekä sanalla että 
miekalla, ja sekä propaganda että sensuuri olivat sodan aikana välttämättömiä. Pohja 
puolustuslaitoksen ja julkisen sanan yhteistoiminnalle pitäisi Suomessakin luoda rau-
han aikana, sillä ”valtiovallan toimenpiteiden kannattajana yleensä, ja myöskin maan-
puolustusta koskevissa asioissa, sanomalehdistöä tuskin voidaan minkäänlaisin toisin 
keinoin korvata. Niiden vastustajana sillä taas on käytettävänään sellaiset aseet, joita 
sotalaitosten arsenaaleista ei ole löydettävissä ja joiden tehon voittaminen vaatii aivan 
erityisiä mahtitoimenpiteitä. Tukahdutettunakin sanomalehdistöllä on tehonsa sen 
kautta, että se juuri poissaolollaan positiivisesta toiminnasta vaikuttaa negatiiviseen 
suuntaan.”172 

Artikkeli esitteli lyhyesti myös Suomen puolustusvoimien sanomakeskuksen toimin-
taa. Kirjoittaja painotti, ettei se, että monista sotasalaisuuksiksi katsottavista asioista 
piti vaieta, ollut suinkaan sanomalehdistön toiminnan rajoittamista vaan ”positiivista 
työtä maanpuolustuksen hyväksi”. Hän ehdotti perustettavaksi lehdistön ja armeijan 
yhteiselintä, eräänlaista neuvottelukuntaa. Idea sellaisenaan ei toteutunut, mutta vajaat 
kaksi vuotta myöhemmin toimittajat pääsivät lausumaan mielipiteensä Leanderin laa-
timasta propagandamietinnöstä.173 

Merkityksellisin oli kuitenkin Leanderin omalle organisaatiolleen asettama velvoite: 
”Puolustusvoimain Sanomakeskuksen ohjenuorana meilläkin täytyy olla ohje, että se 
ei voi eteen sattuvissa tilanteissa sanoa kaikkea, mutta se minkä se sanoo, on totta.”174 

Tuo ”kaikkea ei kerrota, mutta totta puhutaan” -periaate on tätäkin kirjaa tehdessä 
tullut vastaan sekä haastateltavien sanomana että lukuisista kirjallisista lähteistä.  

Yhteistyötä ja välistävetoja 

Ennen kuin Lauri Leander siirtyi vuonna 1936 sanomakeskuksen johdosta muihin 
tehtäviin, hän ehti panna vireille uudistuksia, jotka toteutuivat vasta seuraajan, eversti 
Einar Mäkisen, tai seuraajanseuraajan, everstiluutnantti Eino Hongon kaudella. Mäki-
nen johti sanomakeskusta vuosina 1936–1937 ja Honko vuodesta 1938 talvisotaan.175  

Kauaskantoisin oli oivallus toimittajien käyttämisestä puolustusvoimien tiedotusteh-
tävissä mahdollisen sodan aikana. Kun armeijan rekistereistä ei näkynyt reserviläisten 
siviiliammatteja, Leander kirjoitti sanomalehtien päätoimittajille ja tiedusteli, ketkä 

                                              
171 Leander (1935), s. 744.  
172 ibid., s. 752.  
173 Suomen Sanomalehtimiesliiton lausunto 31.1.1937. T 8357/1, KA.  
174 Leander (1935), s. 760.  
175 Suomen puolustuslaitos 1918–1939 (1988), s. 509.  
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heidän alaisistaan kuuluivat puolustusvoimien reserviin. Nimen, iän ja sotilasarvon li-
säksi vastauksissa tuli selvittää miesten työhistoria ja suoritetut opinnot.176 

Kesäkuussa 1936 kirjoittamassaan mietinnössä ”Maanpuolustus ja propaganda-ase” 
Leander kaavaili tiedotuksen kertausharjoituksia, joihin kutsuttaisiin sanomalehtimie-
hiä ja muita julkisen sanan parissa toimivia. Suomen Sanomalehtimiesliiton johtokunta 
kannatti ajatusta ja ehdotti kertausharjoitukset toimeenpantavaksi mitä pikimmin. 
Muilta osin se suhtautui Leanderin suunnitelmiin melkoisin epäilyin. Sanomalehtiin 
kriisikausiksi ehdotettu ”sotasanomakeskuksen luottamusmies” oli toimittajien mie-
lestä mahdoton ajatus. Lehdistön itsemääräämisoikeutta tulisi sodankin aikana suo-
jella; päätoimittajalla pitäisi myös silloin olla valta päättää sekä lehtensä sisällöstä että 
toimituksen kokoonpanosta. 

Lehtimiehet huomauttivat lisäksi, että puolustusvoimien sanomakeskuksen toiminta 
ei edes rauhan aikana riittänyt tyydyttämään lehtien tiedontarvetta. Isona ongelmana 
oli henkilökuntapula: lehtimiesliiton mielestä puolustusvoimien sanomakeskukseen 
tulisi hetimiten palkata lisää väkeä, mieluiten henkilöitä, joilla olisi kokemusta käytän-
nön toimitustyöstä.177 

Jonkinmoinen ongelma lienee ollut myös sanomakeskuksen toiminnassa näkyvä pi-
dättyvyys ja sensuurimentaliteetti. 

Vuonna 1938, Eino Hongon aloittaessa työnsä, toimisto oli laajentunut jo yhdeksän 
hengen yksiköksi. Nimi oli muutettu puolustusministeriön sanomatoimistoksi, ja se 
toimi ministeriön kyljessä. Armeijalla oli omat tiedotusryhmät Helsingissä, Mikkelissä, 
Viipurissa ja Kankaanpäässä, ja se teki valtakunnallisella tasolla yhteistyötä suojelus-
kuntien sekä raja- ja merivartiolaitosten kanssa. Paikallisilla sotilasviranomaisilla oli 
lupa antaa lehdistölle tietoja vain juhlatilaisuuksista, urheilukilpailuista ja onnetto-
muuksista – viimeksi mainituista ilmeisesti siksi, että tapahtumat olisivat joka tapauk-
sessa vuotaneet toimitusten tietoon, mahdollisesti hyvinkin vääristyneinä. Kaikki 
muut uutiset olisi pitänyt hyväksyttää puolustusministerillä tai sotaväen päälliköllä, 
mikä hidasti niiden saantia lehtiin. Niinpä lehdet yksinkertaisesti jättivät tämän mää-
räyksen – sikäli kuin siitä edes tiesivät – omaan arvoonsa ja hankkivat tietonsa miten 
parhaaksi katsoivat.178 

Joskus heidän menetelmänsä olivat kyseenalaisia eikä niitä voi ainakaan sanoa hyvien 
lehtimiestapojen mukaisiksi. Helmikuussa 1939 tapahtui Santahaminan edustalla 
lento-onnettomuus, jossa lentäjä sai surmansa. Hufvudstadsbladetin reportteri, joka oli 
nähnyt liekkejä jäällä Santahaminan edustalla (siellä paloi pudonnut lentokone), kii-
rehti varuskuntaan, jossa haastatteli päivystysvuorossa ollutta luutnanttia ja muutamia 
varusmiehiä. Seuraavan päivän lehti teki selkoa onnettomuudesta ja siinä menehty-
neestä luutnantti Loikkasesta hänen suorittamiaan tutkintoja ja vaimon tyttönimeä 
myöten.  

Kaksitasoinen Ripon, suksilla varustettu tiedustelukone, oli ollut yöharjoituksessa yh-
dessä muutaman muun koneen kanssa, kun silminnäkijät havaitsivat koneen mootto-
rista lentävän kipinöitä. Pian se syttyi kokonaan tuleen, ja pakkolaskua jäälle yrittävän 
lentäjän nähtiin hyppäävän koneesta; hän sai ilmeisesti silmänräpäyksessä surmansa 
pudottuaan joidenkin kymmenien metrien korkeudesta. Mahdollisesta laskuvarjosta ei 

                                              
176 Puolustusvoimien sanomakeskuksen päällikön kirje päätoimittajille 9.4.1935. T 8357/1, KA.  
177 Suomen Sanomalehtimiesliiton lausunto 31.1.1937. T 8357/1, KA.  
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jutussa mainittu, mutta siinä kerrottiin että Loikkanen, joka tunnettiin rauhallisena ja 
taitavana lentäjänä, oli edelliskeväänä onnistunut pelastautumaan mereen syöksy-
neestä koneesta. Tuolloin onnettomuuden syynä oli ollut kahden koneen törmäys-
vaara, nyt epäiltiin räjähdystä.179 

Lehtikirjoituksesta nousi Erillisessä Lentolaivueessa melkoinen kohu. Santahaminassa 
kuulusteltiin viittä miestä, joista yksi oli päivystävä upseeri, toinen toimittajan tuttu 
luutnantti, kolmas avustanut aikaisemmin kyseistä sanomalehteä ja ottanut nytkin 
muutaman kuvan onnettomuuspaikalta. Neljäs oli vaihtanut muutaman sanan report-
terin kanssa, eikä viides, koneen jäännöksiä vartioinut sotamies, uskaltanut häätää toi-
mittajaa pois hylyn luota, koska tämän seurassa oli luutnantin arvoinen upseeri. Lo-
pulta selvisi, että tarinan konna oli toimittaja, joka oli varuskuntaan tullessaan sanonut 
päivystäjälle, että hänellä oli lentolaivueen komentajan lupa jutuntekoon. Tosiasiassa 
sen pyytäminen ei ollut tullut miehen mieleenkään.180 

Hyvässä uskossa toiminutta Santahaminan varuskunnan väkeä ei ilmeisesti rangaistu, 
mutta samantyyppisiä sotkuja jouduttiin selvittelemään muuallakin. Kesäkuussa 1938 
oli tykkivene Uusimaa Hangö-lehden mukaan ollut Hiittisissä vesilintuja jahtaamassa, 
vieläpä rauhoitusaikana. Lehden päätoimittaja vetosi lähdesuojaan, Uusimaan pääl-
likkö kertoi ammutun ainoastaan paukkupatruunoilla, ”joilla ei lintuja tapeta”, ja huo-
mautti että todistajaksi voisi pyytää vaikka harjoituksia laivalla seuranneen kenraalima-
jurin. Vartiolaivueen päällikkö sen sijaan pihisi kiukkua: hänen mukaansa Hangö oli 
julkaissut ”julkeita ja halpamaisia syytöskirjoituksia” aikaisemminkin. Hänen harmik-
seen juttu kuivui kasaan: Hangon poliisilaitokselta tulleet kuulustelupöytäkirjat mapi-
tettiin sanomatoimistossa ja sillä siisti.181 

Pääosin puolustusvoimien ja lehdistön yhteistyö sujui rauhallisesti ja hyvässä sovussa. 
Se oli molempien osapuolten etu: lehdet saivat juttunsa, armeija julkisuutta. Lauri 
Leander, joka oli todennut sensuurin olevan ”epäilemättä kaikissa muodoissaan pa-
hasta, mutta maan hädän hetkellä välttämätön paha”, oli ohjeistanut, että positiivinen 
valistus ja ohjaus olisi parasta. Eino Honko joutui puolestaan esimerkiksi vuonna 1938 
hyvin lyhyin väliajoin pyytämään, että lehdet eivät kirjoittaisi tietyistä puolustusvoi-
mien toimista, kuten lomien supistamisesta, kertausharjoitusten järjestämisestä, ase- ja 
kalustohankinnoista, rakennusprojekteista tai varastorakennuksia ja sotatarviketeh-
taita varten tehtävistä tonttikaupoista.182 

Mainonnan liikekannallepano 

1930-luvulla maanpuolustushenki nousi korkealle useissa kansalaispiireissä; tätä todis-
tavat suojeluskuntien ja Lotta-Svärdin nopeasti kasvaneet jäsenmäärät.  

Suojeluskunnilla oli ollut vuonna 1920 noin 94 000 jäsentä. Seuraavan vuosikymme-
nen alkupuolella tapahtui pieni notkahdus, mutta vuonna 1935 jäsenmäärä oli jo en-
nallaan, ja vuonna 1938 järjestössä oli yli 111 000 jäsentä. Lotta Svärd -järjestö kasvoi 

                                              
179 Santahaminan lento-onnettomuuden kuulustelupöytäkirjojen yhteenveto (”Luutn. Loikkasen lento-onnet-
tomuutta koskevien tutkintapöytäkirjojen johdosta”). T 8357/1, KA. 
180 ibid.  
181 Hangon poliisilaitoksella suoritetut kuulustelut (Köpmanskärin tapaus), T 8357/1, KA. 
182 Leander (1935), s. 756. Sanomatoimiston päällikkö Eino Hongon kirjeet päätoimittajille 22.9. ja 
15.11.1938, T 8357/1, KA.  
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suhteellisesti vielä enemmän: vuonna 1924 siihen kuului 34 000 naista, vuonna 1938 
jo 85 000. Jäsenmäärä siis enemmän kuin kaksinkertaistui 14 vuodessa.183 

Innostusta löytyi myös maanpuolustusjärjestöjen ulkopuolelta, etenkin talouselämän 
piiristä. Erityisen hanakasti lähtivät liikkeelle helsinkiläiset mainosmiehet. Heidän 
joukkoaan johti mainostoimisto Erva-Latvalan omistaja ja toimitusjohtaja W. K. 
(Wäinö Kauno) Latvala. Hän oli syntynyt Yhdysvalloissa pohjalaisten siirtolaisten poi-
kana, muuttanut Suomeen parikymppisenä nuorukaisena ja osallistunut valkoisten ri-
veissä sisällissodan taisteluihin haavoittuen Tampereella maaliskuun 1918 alussa. Ar-
meijan aktiiviupseereihin, Lauri Leanderiin ja Olavi Huhtalaan, hän lienee tutustunut 
joko sisällissodassa tai Vöyrin sotakoulussa.184 

Erityisesti Leanderin ja W. K. Latvalan yhteistyö näyttää olleen tiivistä. Leander esi-
telmöi Helsingin kauppakamarissa todennäköisesti juuri Latvalan kutsumana ja kir-
joitti tämän julkaisemaan kirjaan maanpuolustuspropagandasta. Latvala puolestaan 
puhui Leanderin ideoimilla ja järjestämillä puolustusvoimien tiedotuskursseilla. 

W. K. Latvalan maanpuolustusinto kasvoi taloudellisen menestyksen myötä. Erva-
Latvalan kustantamassa Mainostaja-lehdessä kirjoitettiin jatkuvasti propagandasta ja 
siitä, miten muissa maissa oli propagandaa tehty ensimmäisen maailmansodan aikana. 
Kielitaitoiset, ulkomaisia ammatti- ja aikakauslehtiä seuraavat mainosmiehet esittelivät 
alan tuoreimpia virtauksia suomalaisille lukijoille. Erva-Latvalan mainostoimittaja Ar-
mas J. Pulla kirjoitti vuonna 1935 Mainostaja-lehdessä propagandasta sodan palveluk-
sessa otsikolla ”Sana on terävämpi miekkaa”. Hän selosti Englannin, Ranskan ja Sak-
san propagandaa sekä kertoi, miten ympärysvallat olivat ensimmäisen maailmansodan 
aikana ottaneet propaganda-aseiden kohteeksi myös Euroopan pienet puolueettomat 
maat ja miten propaganda oli taivuttanut Romanian ja Italian lopulta liittymään Saksan 
vastaiseen rintamaan. Sen sijaan Saksa ei Pullan mukaan onnistunut kovinkaan hy-
vin.185 

Toivomisen varaa toki oli myös ympärysvaltojen propagandassa, sillä ”jos jommalla-
kummalla puolella olisi sodan syttyessä ollut käytettävissään muutamakin ammatti-
mainosmies, olisivat sotapropagandan tulokset olleet varmasti paljon tehokkaampia” 
ja sotakin ehkä päättynyt nopeammin. Mutta kokemuksista oli otettu opiksi; mahdol-
lisessa tulevassa sodassa useilla Euroopan valtioilla olisi jo käytettävissään kokonainen 
tottuneiden mainosmiesten armeija. ”Venäläisillä on tällä alalla suurin praktiikka ja 
runsaasti materiaalia”, mainosti Pulla ja ehdotti Suomeen ”mainonnan liikekannalle-
panosuunnitelmaa”, jota Ranskassa jo puuhattiin.186 

Seuraavinakin vuosina maanpuolustuspropaganda esiintyi Latvalan toimiston asiakas-
lehden palstoilla jatkuvasti ja tiheään. Erityisesti vuoden 1937 toinen numero näyttää 
lähes armeijan äänenkannattajalta: lehdessä julkaistiin selostus kolmiviikkoisesta sano-
malehtimiesten reserviläiskurssista, ja lisäksi siinä oli sivun mittainen lyhennelmä eng-
lantilaispoliitikko Norman Bowerin ”eräässä arvovaltaisessa kokouksessa” pitämästä 
esitelmästä. Se käsitteli sotapropagandaa ja sen tavoitteita – Bowerin mukaan tärkein 
niistä oli rauha. Lehdessä julkaistiin myös luento, jonka everstiluutnantti Leander oli 

                                              
183 Jäsenmäärät suojeluskuntien ja Lotta Svärdin perinnesivustolta, https://perinne.fi.  
184 Tiedotushenkilöstön kertausharjoitusten 21.2.–12.3.1937 henkilökortit, T 8357/1, KA. W. K. Latvalan elä-
mäkertatiedot Kansallisbiografiasta. 
185 A. J. P. (= Armas J. Pulla): ”Sana on terävämpi miekkaa”. Propaganda sodan palveluksessa. Mainostaja 
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pitänyt Suomen Mainosyhdistyksen kuukausikokouksessa. Kahdelle aukeamalle tai-
tettu teksti oli kuvitettu kahdeksalla upseerikarikatyyrillä, jotka oli tehnyt joku Erva-
Latvalan mainospiirtäjä – vaikka näillä eversteillä, majureilla ja kapteeneilla ei ollut 
mitään tekemistä mainonnan kanssa.187 

Mutta hepä olivat opettaneet kaikkien aikojen ensimmäisellä puolustusvoimien tiedo-
tushenkilöstön kurssilla, jolle toimitusjohtaja Latvalakin hilautui mukaan – pientä vip-
paskonstia käyttäen.  

Uusi aselaji – ammuksina sanat  

Mainostaja-lehden mukaan Suomen armeijalle saatiin uusi aselaji, kun ”autopataljoo-
nan komeaan funkiskasarmiin ilmestyi outoja, ei enää varsin nuoria ”alokkaita”, mie-
hiä jotka suuri kansa tuntee korkeintaan nimeltä mutta joiden hengentuotteita se lukee 
joka päivä”.188 

Kyseessä olivat kertausharjoituksiin kutsutut toimittajat, eivätkä he todellakaan olleet 
mitään poikasia. Vanhin miehistä oli täyttänyt 40 ja joukon kuopuksetkin olivat kol-
mikymppisiä. Suurin osa tuli sanomalehdistä, mutta joukossa oli myös Suomen Kuva-
lehden päätoimittaja Ilmari Turja ja kaksi mainosmiestä, joista toisen sotilasura oli vä-
hällä kariutua heti alkumetreillään.189 

W. K. Latvalalta oli kysytty, halusiko tämä kurssille mukaan, mutta muutaman päivän 
kuluttua ilmeni, ettei miestä voitu kutsua reservin harjoituksiin, koska hän oli Yhdys-
valtain kansalainen. Tällöin Latvala keksi ilmoittautua vapaaehtoisena nostoväkeen, 
olihan hän jo yli nelikymppinen. Ratkaisu oli epätavallinen. Seuraavan kerran vastaa-
vaa poikkeusmenettelyä sovellettiin jatkosodan aikana vapaaehtoiseksi rintamakirjeen-
vaihtajaksi lähteneen 59-vuotiaan Sakari Pälsin kohdalla.190 

Kahden tiiviin teoriaviikon luennoista valtaosa käsitteli propagandaa muodossa tai toi-
sessa. Käsitteet, keinot ja päämäärät, taktiikka ja tekniset välineet käytiin läpi, ja koska 
uhkan uskottiin tulevan idästä, tehtiin selkoa myös Neuvostoliiton (jota ohjelmaeh-
dotuksessa kutsutaan Venäjäksi) propagandatoiminnan sisällöstä ja menettelytavoista. 
Oman kansan mielialan merkitys ja sen ylläpitäminen olivat niin ikään esillä, samoin 
ulkomaihin kohdistuva propaganda. Armeijan johdon edustajat puhuivat sensuurista, 
vakoilusta ja vastavakoilusta sekä Suomen puolustusbudjetista. Ilmeisesti puolustus-
laitoksen organisaation ja erilaisten aseiden tuntemus oletettiin hieman heikoksi, sillä 
niistäkin riitti puhumista.191 

Kurssin johtaja Lauri Leander totesi heti alkajaisiksi, että tarkoitus ei ollut varsinaisesti 
kouluttaa tiedottajia, vaan pohdiskella yhdessä sotilastiedotuksen suuntaviivoja ja on-
gelmia. Luennoitsijoina toimivat Lauri Leanderin lisäksi Eino Honko sekä muutamat 
muut aktiiviupseerit, kuten kapteenit Wolf H. Halsti ja Olavi Huhtala, jotka molem-
mat saivat myöhemmin mainetta kirjailijoina. Päivät olivat pitkiä. Ensimmäinen luento 
alkoi aamukahdeksalta, viimeinen päättyi iltaseitsemältä. Varsinaista vapaa-aikaa jäi 

                                              
187 Sotapropagandan tavoitteena on rauha, Mainostaja 2/1937.  
188 Uusi ”aselaji” Suomen armeijalle. Mainostaja 2/1937. 
189 Tiedotushenkilöstön kertausharjoitusten 21.2.–12.3.1937 henkilökortit, T 8357/1, KA. 
190 Törmä (1978), s. 65–67; Pilke (2011), s. 32.   
191 Sanomalehtimiesten reserviharjoituskurssin opetussuunnitelma, T 8357/1, KA.  
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vain lauantaisin kello 16 jälkeen, mutta jossakin välissä ehdittiin hiukan ulkoilla, kos-
kapa Mainostaja-lehdessä on kuvia kurssin osallistujista sekä ratsailla että suksilla. Il-
mari Turjan mukaan Seurasaareen suuntautunut ratsastusretki oli kamalinta koko 
kurssilla.192 

Teoriaviikkojen päätteeksi kurssilaiset siirtyivät käytännön töihin, armeijan suuriin tal-
visotaharjoituksiin Jaakkiman-Sortavalan alueelle Laatokan Karjalaan. Harjoitusta 
seurasi myös joukko suomalaispoliitikkoja ja muita vaikuttajia sekä ulkomaisia sotilas-
asiamiehiä. Siitä tuli iso mediatapahtuma, josta kaikki valtakunnan päälehdet kirjoitti-
vat. Yleisradio selosti tapahtumia päivittäin. Julkisuuteen annettu kuva tosin oli todel-
lisuutta komeampi: miehet väsyivät äärimmilleen ja saivat paleltumavammoja, mutta 
lehdet kehuivat majoitustelttoja ja kaikkea muuta alueella nähtyä. Harvinaisen avoin 
tiedottaminen ihastutti lehtiväkeä, ja siitä oli vielä sekin hyöty, että ”Jaakkiman so-
dassa” kuvattua materiaalia voitiin käyttää talvisodan tiedotuksessa – silloin aitoja ti-
lannekuvia saatiin hyvin niukasti.193 

Tiedotuskurssilaiset nousivat armeijan arvoasteikossa ennätysmäisen nopeasti: kurssin 
päätyttyä sotamiehiä nostettiin korpraaleiksi, korpraaleja alikersanteiksi, kersantteja 
ylikersanteiksi. Kurssin johtaja, everstiluutnantti Eino Honko, ehdotti että reservin 
luutnantti Jaakko Leppo ylennettäisiin kapteeniksi, koska ”hänen monivuotisen asian-
harrastuksensa ja esitystensä ansiosta perustettiin aikoinaan puolustusvoimien sano-
makeskus ja aloitettiin sanomalehtimiesten kertausharjoituskoulutus propagandateh-
täviin”. Karjala-lehden toimitussihteerin paikalta kertausharjoituksiin tulleella Lepolla 
ei kylläkään asiakirjojen valossa näytä olleen merkittävää osuutta sanomakeskuksen 
synnyssä; säilyneet muistiot ja esitykset ovat puolustusvoimien omien miesten Heikki 
Nurmion ja Lauri Leanderin tekemiä.194 

Ylennys jäi saamatta: Leppo oli syksyllä 1939 edelleen reservin luutnantti, vaikka hän 
oli ehtinyt jo kirjoittaa yhden 1930-luvun loppuvuosien merkittävimmistä suomalai-
sista propagandakirjoista. Väitetään, että teos olisi jopa vakuuttanut marsalkka Man-
nerheimin propagandan tärkeydestä.195 

W. K. Latvala puolestaan siirtyi vuonna 1938 tiedotuskurssilaisesta luennoitsijoiden 
riveihin tekemään selkoa siitä, mitä propaganda on ja ennen kaikkea siitä, miten sitä 
tulisi käyttää maanpuolustuksen tukena: ”Nykymaailman rauhan- ja sodanaikaisista 
aseista mahtavin ei ole löydettävissä taloudellisesta puolustusvalmiudesta, ei markko-
jen, aseistettujen miesten, moottoroitujen tykkien, panssari- ja vedenalaisten laivojen, 
enempää kuin lentokoneidenkaan lukumäärästä, vaan sen muodostaa aselaji, jonka 
ammuksina ovat SANAT. Aseellisella ja taloudellisella puolustusvalmiudella, niin tär-
keitä kuin ne ovatkin, ei tehdä kerrassaan mitään, jos vihollisen propaganda on aikaan-
saanut sen, että miehet eivät edes halua puolusta maataan.”196 

                                              
192 Sanomalehtimiesten reserviharjoituskurssin viikko-ohjelmat ja opettajavoimien käyttö, T 8357/1, KA. Uusi 
”aselaji” Suomen armeijalle, Mainostaja 2/1937. Pitkänen, Ilkka: Kun muna ei ollut kanaa viisaampi (Ilmari 
Turjan haastattelu), Ruotuväki 7/22.4.1974.  
193 Lehto, Iisko: Jaakkiman sota – armeijakunnan talvisotaharjoitus 1937. Suomen puolustusvoimat 100 vuotta. 
Edita Helsinki/Otavan Kirjapaino Keuruu 2018, s. 254–256.  
194 Sanomalehtimiesten reserviharjoituskurssi 21.2.–12.3.1937, kurssinjohtajan päiväkäskyt, T 8357/1, KA.  
195 Päämajan propagandaosaston vahvuusilmoitus 6.11.1939. T 8357/2. Jaakko Lepon kirja Propaganda - ratkai-
seva ase ilmestyi 1939. Tieto Mannerheimin suhtautumisesta von Hertzen et al (2012), s. 34.  
196 W. K. Latvalan esitelmä tiedotushenkilöstön kertauskurssilla 2.6.1938. (Saman esitelmän Latvala piti Hel-
singin kauppakamarin kokouksessa 6.5.1938.) T 8357/2, KA.  
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Latvala piti tärkeänä myös sitä, että koulutusta nimenomaan maanpuolustuspropagan-
dan tekoon olisi saatavissa: ”Koska sotapropagandaa ei rauhan aikana tarvita, eikä sitä 
varten ole kouluja, on pidettävä huoli siitä, että ne miehet, jotka rauhan aikana am-
mattitaitoisesti muokkaavat julkista mielipidettä, tapahtukoonpa se sitten poliittisella 
tai kaupallisella alalla, siis journalistit ja mainosmiehet, huolellisesti valmennetaan rau-
han aikana tämän voimakkaan aseen käyttöön maanpuolustusnäkökohtia silmälläpi-
täen.”197 

 

 

Kuva 4. Mainostaja-lehti kirjoitti 
laveasti tiedotusalan kertaushar-
joituksista keväällä 1937. Tiedotta-
jan aseistuksena oli lehden piirtä-
jän mukaan sekä kynä että kirjoi-
tuskone, ja repusta leijaili propa-
gandalehtisiä. Uutisankan muka-
naolo vaikuttaa oudolta, kun mie-
hille kuitenkin teroitettiin, että jut-
tujen on oltava totta. Kansalliskir-
jasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puolustusvoimat koulutti ennen talvisodan alkua kaikkiaan noin 60–70 maanpuolus-
tustiedotukseen perehtynyttä toimittajaa, kirjailijaa ja mainosmiestä. Heidän oli aja-
teltu toimivan lähinnä eri joukko-osastojen sisäisessä tiedotus- ja valistustoiminnassa, 
ja talvisodan aikana useimmat kurssin käyneet komennettiin rintamajoukkojen valis-
tusupseereiksi. Kesän 1938 kurssi oli pidentynyt kuukauden mittaiseksi, ja melkein 
kaikki sille osallistuneet miehet palvelivat jatkosodan aikana TK-joukoissa. Poikkeuk-
sia oli: Matti Viherjuuresta tuli 14. divisioonan valistusupseeri. Olavi Paavolainen työs-
kenteli suurimman osan jatkosodan ajasta päämajassa TK-kirjoitusten tarkastajana ja 
kielenhuoltajana; sodan ensimmäisen puolen vuoden aikana hän toimi ”kulttuurikir-
jeenvaihtajana” Aunuksessa.198 

                                              
197 W. K. Latvalan esitelmä tiedotushenkilöstön kertauskurssilla 2.6.1938. T 8357/1, KA.  
198 Perko, Touko: TK-miehet jatkosodassa. Päämajan kotirintaman propaganda. Otava Helsinki/Keuruu 1974, s. 14–
15.  
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Ensimmäisen kurssin osallistujat julkaisivat kolmiviikkoisen yhdessäolonsa päätteeksi 
leikkisään sävyyn viritetyn kurssilehden, joka sai nimekseen Sotasanoma. Siinä hehku-
teltiin kurssilaisten iloista mielialaa ja reipasta toverihenkeä. Lehden mukaan kurssin 
oppilaina oleminen oli suuri kunnia, ja koulutusjakso antoisa niin mahdollisen tulevan 
sodan kuin oman siviiliammatin kannalta: 

”- - me tunnemme nyt, kurssin päätyttyä, entistä elävämmin oman paikkamme maan-
puolustajien riveissä. Meille sodan aikana lankeavat tehtävät ovat tavattoman moni-
puoliset ja mitä suurimmassa määrin velvoittavat. - - Mutta kurssin merkitystä me ar-
vostelemme myöskin siltä kannalta, mitä se on antanut meille rauhanaikaista toimin-
taamme varten. Meidän jokapäiväinen työmme on sen laatuista, että me alituisesti jou-
dumme kosketuksiin sellaisten seikkain kanssa, jotka joko suoranaisesti tai välillisesti 
liittyvät maanpuolustukseen. - - Tämän kurssin ansiosta me osaamme nyt suhtautua 
näihin kysymyksiin entistä paljon avarammasta näkökulmasta ja käsitellä niitä entistä 
läheisemmin omina asioinamme. Meille on kirkastunut maanpuolustuskysymys koko 
laajuudessaan. - - Me muodostamme nyt julkisen sanan kaaderin - -”199 

”Joka mies riveihin!” 

Tiedotusmiesten kertauskursseilla tehtyjen ryhmätöiden silmäily osoittaa, millaisena 
maanpuolustuspropaganda 1930-luvun lopulla nähtiin ja millaista julkisuutta toimitta-
jat ja mainosmiehet katsoivat Suomen puolustusvoimien tuolloin tarvitsevan. Kaik-
kien ideariihien papereita ei sanomakeskuksen arkistomapeista löydy, mutta kevättal-
ven 1937 kurssilaisten töistä suurin osa on säilynyt.  

Yksi ryhmä oli saanut tehtäväkseen miettiä siviiliväestölle sopivia sotilaallisia urheilu-
lajeja. Neljän miehen voimin päädyttiin luetteloon, jossa olivat uinti, hiihto, purjelento, 
pyöräily, miekkailu, soutu, ammunta, estejuoksu, ratsastus, nykyaikainen 5-ottelu sekä 
suunnistus. Mukana oli myös käsikranaatinheitto, jota näiden toimittajien tietämän 
mukaan Neuvosto-Venäjällä harrastettiin ahkerasti. Lajia varten ehdotettiin valmistet-
tavaksi visakoivuisia palloja, ellei aidomman näköisiä harjoitusvälineitä löytyisi. Pesä-
palloa, jota on usein pidetty eräänlaisena sotilaallisena harjoituksena, ei tässä listassa 
ollut.200 

Toinen porukka ideoi maanpuolustusaiheisia julisteita. Kuvitettuja luonnoksia ei 
tehty, mutta kuva-aiheet oli kyllä mietitty, samoin se, kenelle viestit kohdistettaisiin ja 
mihin julisteet sijoitettaisiin näkyviin. Perheenemännät ja asevelvolliset, maanviljelijät 
ja tehdastyöläiset, maalaiset ja kaupunkilaiset saivat omat julisteensa. Niissä korostui 
neljä teemaa: yleinen puolustustahto, talouselämän tukeminen, kurin ja järjestyksen 
säilyttäminen sekä vakoiluvaarasta varoittaminen. Julisteet oli tarkoitettu käytettäväksi 
sodan aikana.201 

Osa julisteideoista oli nykysilmin tarkasteltuna kovin suoraviivaisia ja kömpelöitä, ku-
ten esimerkiksi se, jossa kuvana olisi ollut huutava sotamies kivääri kädessään ja teksti 
julisti: ”Kimppuumme on hyökätty! Joka mies riveihin!” Muutamat taas olisi voinut 
tulkita usealla eri tavalla, ja ”Älkää uskoko huhuihin” ja ”Katkaiskaa huhuilta kieli” -

                                              
199 Sotasanomat-kurssilehden pääkirjoitus, Mainostaja 2/1937.  
200 Vuoden 1937 tiedotuksen kertausharjoitusten kurssityöt, T 8357/1, KA.  
201 ibid. 
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tyyppisiin julisteisiin ehdotettiin kuviksi pelkästään naisia. Koti, lapset ja idylliset maa-
laismaisemat loivat puolustustahtoa, talouselämää tukevissa julisteissa painotettiin 
säästäväisyyttä. Kansa esitettiin yhtenäisenä: lakikirjan ympärillä seisoivat työmies, 
maanviljelijä ja virkamies ”Yhteisen lain, kansan ja vapauden puolesta”.202 

Yleisradion käyttöä rauhan ajan maanpuolustuspropagandassa pohtinut kolmen mie-
hen poppoo päätyi toteamukseen: ”Propaganda on koetettava esittää sellaisessa muo-
dossa, että kuulija ei huomaa tarkoituksena olevan nimenomaan propagandaa, vaan 
että hän on siinä käsityksessä, että ohjelman tarkoitus on lähinnä tuottaa virkistystä tai 
huvia kuuntelijoille - -” Paraatien ja katselmusten selostaminen, joukko-osastojen 
vuosi- ja muut juhlat sekä reportaasit reserviläisten leireiltä ja harjoituksista lähentäi-
sivät radionkuuntelijoita puolustusvoimiin. Kyseessä ei ollut mikään pieni kohde-
ryhmä; kuuntelulupia oli Suomessa tuolloin jo 240 000 kappaletta, ja jokaisen radio-
vastaanottimen ääressä istui yleensä koko perhe, monissa talouksissa myös muutama 
naapuri.203 

Toimittajat, jotka edustivat isoja sanomalehtiä, huomauttivat, että ohjelmien tulisi eh-
dottomasti olla tasapuolisia: ”Leireillä olisi haastateltava rinnan siellä palvelevia, jota-
kin tunnettua julkisuuden miestä ja tavallista työmiestä, mikä selventäisi kuuntelijoille, 
mitenkä sotaväki lähentää tätä kansaa ja sen eri yhteiskuntaluokkia ja erilaisilla sivis-
tystasoilla olevia toisiinsa.” Sama vaatimus esitettiin sittemmin, jatkosodan puhjettua, 
armeijan rintamakirjeenvaihtajille. TK-miehiä kehotettiin nimenomaan hankkimaan 
haastateltavikseen sekä rintamalla palvelevia julkkiksia – näyttelijöitä, laulajia, urheili-
joita – että erityisesti tehdaspaikkakunnilta kotoisin olevia rintamamiehiä, mieluiten 
ammattiyhdistysaktiiveja.204 

Sodan mahdollisuus otettiin huomioon yhdessä työssä; se käsitteli sanomalehtien lii-
kekannallepanoa. Ehdotuksen mukaan mahdollisimman pienellä lehtien määrällä oli 
saavutettava mahdollisimman suuri levikki, jonka pitäisi jakautua tasaisesti yli koko 
maan. Yhtään lehteä ei kriisin tullen lakkautettaisi, vaan ne saisivat jatkaa ilmestymis-
tään niin kauan kuin se olisi taloudellisesti ja teknisesti mahdollista. Kirjapaino- ja toi-
mitushenkilöstön kutsumista sotapalvelukseen tulisi rajoittaa, jotta uutisvälitys turvat-
taisiin, ja lehtien puhelin- ja muut viestiyhteydet pitäisi varmistaa. Sotatoimialueen sa-
nomalehtien toimitukset ja kirjapainot evakuoitaisiin, etteivät ne jäisi vihollisen käsiin, 
vihollisen propagandassa käytettäviksi. Ehdotukseen sisältyi lista sanomalehdistä, joi-
den ilmestymisen valtiovalta turvaisi, mikäli henkilökunta- tai paperipulan takia lehtiä 
jouduttaisiin lakkauttamaan tai niiden ilmestymistä rajoittamaan. Tässä oli huomioitu 
paitsi maantieteellinen, myös poliittinen tasapuolisuus.205 

Ehdotus otti kantaa sensuuriinkin, ja se meni luultavasti eri viranomaisten tietoon, 
koska sotavuosien uutisvälitys toteutui suunnilleen kyseisessä asiakirjassa kaavaillulla 
tavalla. 

  

                                              
202 Vuoden 1937 tiedotuksen kertausharjoitusten kurssityöt, T 8357/1, KA. 
203 ibid. 
204 TK-miesten ohjekäsky 25, 4.7.1941, T 20680/2, KA.  
205 Vuoden 1937 tiedotuksen kertausharjoitusten kurssityöt, T 8357/1, KA. 
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Sotilaallisia sirkushuveja?  

Suurisuuntaisimman suunnitelman teki maanpuolustusnäyttelyä ideoinut nelimiehi-
nen ryhmä, jota veti mainosmies Matti Viherjuuri. Kohderyhmäajattelu oli kirkas: 
”Maanpuolustuspropagandankin on kohdistettava ideologisen hyökkäyksensä poltto-
piste sinne, missä puolustustahdon lujittamista eniten kaivataan (ehkä voisi sanoa: 
sinne, missä sitä ei edes kaivata). Hyvin järjestetty näyttely voi tuoda tuonkin osan 
kansastamme lähemmäksi puolustuslaitosta ja siten muodostua voimakkaaksi aseeksi 
maanpuolustuspropagandan palveluksessa.”206 

Herrat reserviläiset totesivat, että näyttelyn pitäisi ehdottomasti olla kiertävä, jolloin 
mahdollisimman monilla olisi tilaisuus tutustua siihen. Katsojilta pitäisi periä pieni 
pääsymaksu, noin 50 penniä tai yksi markka (nykyrahassa 20–40 senttiä), koska ”mak-
suton tilaisuus ”haisee” liian paljon propagandalle, eikä niin ollen herätä tarpeellista 
uteliaisuutta ja mielenkiintoa suurten massojen liikkeelle saamiseksi”.207 

Harmi kyllä, suosittu elokuvatrilogia oli jo ominut käsitteen ”Meidän poikamme”. 
Työryhmän mielestä se olisi ollut oivallinen näyttelyn nimi, ellei olisi ehtinyt kulua 
käytössä. Pikaisella ideoinnilla löytyi ”Kansanarmeija”, ”Aseeton kansa on kelvoton” 
ja ”Vapautemme vartijat”. Nämä olivat herrojen mielestä huomattavasti heikompia, 
mutta ideointiahan olisi mahdollista jatkaa. Joka tapauksessa esitystyylin tulisi olla 
”leppoisan humoristista, iskulausemaista. Kuvat puhuvat selvempää kieltä kuin sanat, 
tilastot selvempää kieltä kuin hempeät runot”. Äiti ja poika -aiheen ajateltiin vetoavan 
naiskatsojiin, eikä ”ryssänvihaa” haluttu korostaa, joskin ”Moskovasta johdettu puo-
lustusnihilistinen propaganda” tulisi ottaa huomioon.  

Näyttelysuunnitelma oli suorastaan henkeäsalpaavan monipuolinen. Tavanomaisen 
juliste- ja kuvakavalkadin rinnalla olisi runsaasti näkemistä ja kokemista: elokuvaesi-
tyksiä, musiikkia, sotilasosasto taistelunäytöksiä antamassa ja toinen leiriytyneenä telt-
toineen ja kenttäkeittiöineen (ei mainittu, olisiko yleisö saanut maistiaisia). Perustelu 
oli vastaansanomaton: ”Sirkusluonne kaikkein parhaiten vetoaa suureen yleisöön, sillä 
kaikki mikä liikkuu, rätisee ja paukkuu, on parasta mitä suuren yleisön mielenkiinto 
voi vaatia”.  

Jos työryhmän ehdotus olisi toteutunut, olisi suhdetoimintaa harjoitettu myös osallis-
tumalla paikkakunnan rientoihin, esimerkiksi viljankorjuuseen. Tiettävästi kuitenkaan 
tuollaista katetuilla kuorma-autoilla kulkevaa sotilaallista sirkusseuruetta tai talkoopo-
rukkaa ei suomalaisilla maanteillä vuoden 1937 aikana nähty.208 

Propagandaliiton reipas aloitus 

Tiedotuksen reservikurssilaiset perustivat vuonna 1937 Propagandaliitto ry:n. Sen teh-
tävänä oli maanpuolustustahdon vaaliminen ja kehittäminen; kantavia voimia olivat 
puheenjohtaja W. K. Latvala sekä liiton asiamies ja hallituksen jäsen Jaakko Leppo. 
Liiton yhteistyö puolustusvoimien ja puolustusministeriön kanssa näyttää alkaneen 

                                              
206 Vuoden 1937 tiedotuksen kertausharjoitusten kurssityöt, T 8357/1, KA. 
207 ibid. 
208 ibid.  
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viimeistään syyskuussa 1938, jolloin Latvala ja Leppo lähettivät ministeriölle liiton pe-
rustaman Finlandia Uutistoimiston säännöt ja pyysivät hyväksyntää niille.209 

Finlandia Uutistoimiston oli määrä työskennellä niin, ettei Propagandaliiton nimi nä-
kyisi julkisuudessa. Sen tehtäviä olivat sääntöehdotuksen mukaan ”Suomelle edullis-
ten uutisten levittäminen ja väärien tietojen oikaiseminen ulkomailla ja Suomea vahin-
goittavan propagandan torjuminen”. Liitto halusi varata puolustuslaitokselle ja ulko-
asiainhallinnolle tilaisuuden valvoa ja ohjata toimiston työtä. Niinpä toimiston johto-
kuntaan kuuluivat kahden Propagandaliiton edustajan lisäksi sotaväen päällikkö, puo-
lustusministeri ja ulkoasiainministeri tai heidän edustajansa. Puolustusministeri Juho 
Niukkanen hyväksyi oitis ehdotuksen.210 

Finlandia Uutistoimisto aloitti työt reippaasti: sen ensimmäiset ulkomaanjakeluun 
menneet artikkelit on tehty ja julkaistu jo vuoden 1937 puolella, jolloin virolainen 
Sõdur-lehti teki erikoisnumeron Suomen tasavallan 20-vuotispäivien kunniaksi. Osa 
artikkeleista lähti lehdille sanomatoimiston nimissä. Esillä olivat joukko-osastojen his-
toriat, yleinen puolustusvalmius ja uudet kasarmialueet, joista komein oli valmistunut 
1936 Kankaanpäähän, Niinisalon kylän läheisyyteen. Alueella oli kolmikerroksinen ka-
sarmi, johon voitiin majoittaa 3600 miestä eli Joensuun tai Tammisaaren kaupungin 
silloinen asukasmäärä, useita ampumaratoja ja talousrakennus, jonka huikein uutuus 
olivat muonittajien vaivoja säästävät astianpesukoneet. Jutussa kehaistiin, miten Kan-
kaanpään kertausharjoitusalueen rakentaminen oli piristänyt koko kylää: sinne oli 
noussut monta kaksi- ja kolmikerroksista kivistä liikerakennusta, kahviloita oli avattu 
ja elokuvateatterikin toimi jo.211 

Loppukesällä 1938 Finlandia Uutistoimisto ja puolustusministeriön sanomatoimisto 
puhalsivat edelleen yhteiseen hiileen. Kumpikin lähetti sanomalehdille artikkeleita, joi-
den sisältö oli suunnilleen sama: tulevien Helsingin vuoden 1940 olympialaisten kisa-
kylä tulisi rakentaa siten, että rakennukset voitaisiin muuttaa kasarmeiksi, kuten Sak-
sassa oli vuoden 1936 Berliinin kisojen jälkeen tehty. Sopivana paikkana pidettiin Mal-
mia, jossa oli hyvää tonttimaata ja lentokenttä lähellä.212 

Vuoden 1939 helmikuussa W. K. Latvala lahjoitti Propagandaliiton kautta puolustus-
voimille kelpo summan eli 100 000 silloista markkaa (nykyrahassa noin 34 000 euroa) 
kirjoituskilpailun palkinnoiksi. Tehtävänä oli kirjoittaa referaatteja propagandakirjojen 
sisällöstä puolustusvoimien käyttöä varten. Myös referoitavat kirjat olivat Latvalan 
lahjoittamia – valitettavasti Sanomakeskuksen arkistosta ei löydy kyseisiä kilpakirjoi-
tuksia eikä edes luetteloa lahjoitetuista teoksista. On mahdollista, että osa niistä oli 
uutta ulkomaista tuotantoa.213 

Samaan aikaan Propagandaliitto tarjoutui kustantamaan kaksi tiedotuksen kertaus-
kurssia reserviin kuulumattomille sanomalehtimiehille. Toinen oli tarkoitettu helsin-
kiläisille, toinen maaseudulta tuleville ja ne olisivat olleet lyhempiä kuin puolustusvoi-
mien aiemmin järjestämät; maaseutulehtien toimittajakurssi olisi ollut vain kolmepäi-
väinen. Liitto lupasi maksaa opettajien palkat ja kurssilaisten muonituksen sekä ulko-
paikkakuntalaisten majoituskustannukset. Se arvioi näihin kuluvan yhteensä noin 

                                              
209 Propagandaliiton kirje ja Finlandia Uutistoimiston säännöt. T 8357/1, KA.  
210 ibid. 
211 Finlandia Uutistoimiston artikkeleita, lehtileikkeitä, T 8357/2, KA.  
212 Artikkeleita ja kuvamatriiseja, T 8357/1, KA. 
213 W. K. Latvalan kirje Propagandaliitolle, helmikuu 1939, T 8357/1, KA.  
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18 000 markkaa (nykyrahassa 6200 euroa) ja huomautti kirjeessään melko suorasukai-
sesti, ettei valtiolla kuitenkaan olisi tähän varoja. Ministeriö kiitti ja lupasi järjestää 
kurssinjohtajan, muutaman apuhenkilön, kansliatarvikkeita ja kurssihuoneiston. Mis-
tään ei näy, toteutuivatko kurssit.214 

Talvisodan aikana mainosmiehet tukivat maanpuolustusta runsaskätisesti. Syksyllä 
1939 Suomen Mainosyhdistyksen jäsenet ryhtyivät toimittamaan komeaa kokoomate-
osta Suomen puolesta. Tunnettujen politiikan, talouselämän, kulttuurin ja urheilun edus-
tajien kirjoituksia sisältävän kirjan oli tarkoitus ilmestyä saman tien, mutta se valmistui 
vasta talvisodan jälkeen. Kirjan myyntitulot, puoli miljoonaa markkaa, luovutettiin 
puolustusvoimille.215 

W. K. Latvala ja hänen liikemieskollegansa Veikko Vaali kävivät talvisodan aikana 
Tukholmassa pyytämässä raha-avustuksia pohjoismaisilta kollegoilta. He saivat sieltä-
kin yli puoli miljoonaa markkaa (nykyrahassa miltei 150 000 euroa). Sanomatoimiston 
niukkoja määrärahoja säästi myös se, että YH:n eli syksyn 1939 ylimääräisten kertaus-
harjoitusten (jotka sittemmin muuttuivat liikekannallepanoksi) aikana julkaistujen Ase-
veli-lehtien painatuslaskuja maksoivat eri yritykset kuten Kuusinen Oy, Maakauppiait-
ten Osakeyhtiö sekä suojeluskuntajärjestön omistama aseliike Skoha Oy.216 

Tiedotustukea puolustusvoimille tuli muistakin suunnista. Matti Kuusi kirjoitti AKS:n 
vuosikirjaan pitkähkön artikkelin ”Maanpuolustuksemme kolmas rintama”. Siinä hän 
visioi tulevaisuuden totaalista sotaa, mikä ei hänen mukaansa ollut enää kaukana, ja 
totesi sitä käytävän kolmella rintamalla: aseellisella, taloudellisella ja ”psyykillisellä”. 
Kuusi todisteli, miten taistelevien joukkojen ja siviiliväestön moraalinen luhistuminen 
oli aiheuttanut Venäjän ja Saksan tappiot ensimmäisessä maailmansodassa, ja miten 
propaganda – tai pikemminkin villeinä laukkaavat huhut – olivat ratkaisseet Mänty-
harjun taistelun Suomen sisällissodassa.217 

Artikkelissaan Kuusi vetosi ylioppilasjärjestön jäseniin kansallisen yhtenäisyyden ja 
keskinäisen luottamuksen luomiseksi, ja siihen sisältyi myös ehdotus, jonka mukaan 
AKS:n tuli vapaaehtoisesti luoda ”sotalaitokseltamme puuttuva propagandamiehistö, 
joka on käytettävissä silloin, kun valtiovaltamme välttämättömästi on terästyttävä tais-
televaksi valtioksi ja järjestettävä maanpuolustuksemme kolmas sektori. Kehitettävä 
tulevia radiopuhujia, sotilaspuhujia, matkapuhujia, ulkomaan propagandan tekijöitä, 
päätoimittajia, pakinoitsijoita, paloartikkelien ja lentolehtisten kirjoittajia, psykotek-
nikkoja, pilapiirtäjiä, julisteiden maalaajia j.n.e. - -”218 

Huhtikuun 1939 propagandakurssien ohjelma poikkesi edellisistä vuosista. Ilmeisesti 
toimittajien maastossa liikkumistaidot oli katsottu vaatimattomiksi, sillä uutena ai-
neena mukana oli suunnistus. Tuntimääriä oli lisätty; ilmeisesti päiviä oli tarkoitus ve-
nyttää sillä kurssit olivat kuukauden mittaiset kuten edellisvuonnakin. Henkilökortit 
eivät ole säilyneet, mikä tietysti herättää epäilyn, järjestettiinkö koko kurssia lainkaan. 
Se, mistä suunnasta mahdollinen uhka oli tulossa, näkyy kyllä kurssisuunnitelmista: 
Neuvostoliiton poliittisten ohjesääntöjen selvittäminen ja sen puolustuslaitoksen ku-

                                              
214 Propagandaliiton kirje puolustusministeriölle 9.2.1939. T 8357/1, KA.  
215 Törmä (1978), s. 77–79. 
216 Pilke (2012), s. 48. 
217 Kuusi, Matti: Maanpuolustuksemme kolmas rintama. AKS:n tie, Akateemisen Karjala-Seuran vuosikirja. Hel-
sinki 1938, s. 118–123.  
218 Kuusi (1938), s. 138–139.  
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vaileminen olivat keskeisessä roolissa. Muu ohjelma vaikuttaa monipuoliselta: luen-
noitsijat kertoivat Suomen sotilaspoliittisesta asemasta, sotilaslainsäädännöstä, sotata-
loudesta, nykyaikaisista taisteluvälineistä, vakoilusta ja vastavakoilusta sekä väestön-
suojelusta. Pääpaino oli tietenkin propagandan teoriassa ja käytännön harjoituk-
sissa.219 

Kannaksen sotaharjoitus kuului ja näkyi 

Vaikka 1930-luvun puolustusmäärärahat olivat yleisesti ottaen varsin niukkoja, oli 
vuoden 1939 menoarvioon otettu määräraha suurta sotaharjoitusta varten. Se pidettiin 
Kannaksella 7.–12.8.1939 ja harjoituksessa oli mukana kaikkiaan 20 000 miestä.  

Sotaharjoitusta olivat edeltäneet kesäkuussa Kannaksella tehdyt linnoitustyöt. Niitä ei 
organisoinut puolustuslaitos, vaan suojeluskunnat ja ylioppilasnuoriso. Hakkapeliitan 
kuvissa näkyikin sekä valkolakkisia nuorukaisia että suojeluskuntapukuisia miehiä.220 

Linnoitustöiden ja kiristyvän maailmanpoliittisen tilanteen myötä maanpuolustusasiat 
saivat sanomalehdissä runsaasti huomiota. Uusi Suomi kertoi kesäkuun alkupäivinä, 
että Kannaksen asukkaat olivat tervehtineet linnoittajia riemuiten. Ensimmäisten va-
paaehtoisten saapuminen Kannakselle oli lehdelle etusivun uutisaihe, ja myöhemmin 
lehti julkaisi jutut sekä linnoittajista että heitä muonittaneista lotista. Helsingin Sanomissa 
oli heinäkuun alussa kevyehköön pakinatyyliin kirjoitettu juttu ”Kannasta kaiva-
massa”, jonka tekijä ilmoitti olleensa itsekin lapiotöissä. Suomen Sosialidemokraatti jul-
kaisi niin ikään linnoittamiseen osallistuneen vapaaehtoisen kirjoittaman jutun. Siinä 
korostettiin, että Kannaksella oli väkeä kaikkialta Suomesta, kaikista ammateista ja yh-
teiskuntaluokista. Yhteistä oli suuri innostus, ja kirjoittaja totesi, että ”niin kuin sota-
väessä ja suojeluskunnissa eri piirit ja luokat lähenevät toisiaan”.221 

Lehdet olivat pitkin kesää kirjoittaneet myös Akateemisen Karjala-Seuran alullepa-
nemasta Rajan Turva – Maan Turva -keräyksestä, jossa osallistujia pyydettiin luovut-
tamaan toukokuun 16. päivän eli armeijan lippujuhlapäivän palkkansa puolustusvoi-
mien hyväksi. Se herätti kiinnostusta ja uhrimieltä eri kansalaispiireissä, ja elokuun 
1939 puoliväliin mennessä oli saatu kokoon yli 11 miljoonaa markkaa (nykyrahassa 
noin 4 miljoonaa euroa), jotka luovutettiin puolustusministeriölle.222 

Elokuun suurta sotaharjoitusta seurasivat sanomalehtimiehet, valokuvaajat ja Yleisra-
dion selostajat. Radio välitti tietoa ja tunnelmia kaikkina harjoituspäivinä; 15 minuutin 
ja puolen tunnin mittaiset ohjelmat oli sijoitettu myöhäisiltaan, jotta mahdollisimman 
monilla kuuntelijoilla olisi mahdollisuus seurata niitä työtehtävien estämättä. Ohjel-
milla oli yhteinen otsikko; suomenkielisissä radiolähetyksissä ne kuultiin nimellä 

                                              
219 Tiedotushenkilöstön kertauskurssin ohjelma 1.4.–30.4.1939. T 8357/1, KA. (Ohjelmassa käytetään Neu-
vostoliitosta sen vanhaa nimeä Neuvosto-Venäjä.) 
220 Kameran saalista kotimaasta, Hakkapeliitta 22/13.6.1989. Ko. sivun kuvat ovat Pieksämäeltä ja Helsingistä.  
221 Lauluin ja eläköönhuudoin karjalaiset ottivat vastaan linnoitusväen, Uusi Suomi 5.6.1939. S-E: Kannaksen 
linnoittajista pääosa tavallisia ”lapiojääkäreitä”, Uusi Suomi 1.7.1939. Kannaksen linnoittajien muonitus erin-
omaista harjoitusta lotille, Uusi Suomi 18.7.1939. T.V.P.: Kannasta kaivamassa, Helsingin Sanomat 1.7.1939. 
Pika: Linnoitustyömailla on monenlaista väkeä moninaisissa töissä, linnoittajan kirje lehdellemme, Suomen So-
sialidemokraatti 2.7.1939. 
222 Uutisia keräyksen alkamisesta mm. Aamulehti 3.5.1939, 4.5.1939 ja 14.6.1939, Helsingin Sanomat 6.5.1939, 
8.5.1939, 13.5.1939, 15.5.1939, 17.5.1939 ja 18.5.1939, Uusi Suomi 4.5.1939, 7.5.1939, 13.5.1939, 14.5.1939, 
15.5.1939 ja 16.5.1939. Rajan Turvan keräyksellä saatu 11.210.329 mk, Maakansa 16.8.1939.  
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”Isänmaan vartijat valvovat”, ja ruotsiksi vastaavasti ”Fosterlandets försvarare vaka”. 
Lähetyksiä kuultiin uusintoina vielä reilu viikko harjoitusten päättymisen jälkeen.223 

Sotaharjoitus nousi uutisaiheeksi jo ennen käynnistymistään. Pääkaupungin päiväleh-
det kertoivat jo edellisellä viikolla ennakkotietoja näyttävin, monipalstaisin otsikoin. 
Helsingin Sanomat esitteli lukijoilleen neljä päivää ennen harjoituksen alkua sen mitta-
kaavaa: 20 000 miestä varten oli varattu 30 000 kilon muona-annokset päivää kohti. 
Sama määrä rehua oli varattu hevosille, joita harjoituksiin tulisi noin 3000, ja polttoai-
neita 400 moottoriajoneuvoa varten oli laskettu tarvittavan 25 000 litraa päivässä. Osa 
miehistä kuljetettaisiin Viipurin pohjois- ja itäpuolelle autoilla ja lähiseuduilta marssit-
taisiin jalan, mutta silti kuljetuksiin tarvittaisiin 30–40 junaa. Kyseessä oli siis todella 
iso operaatio.224 

Kuva 5.Tiedotusjoukot ja jalkaväki kohtaavat elokuun 1939 sotaharjoituksissa Kannaksella. Sotamuseo.  

Sekä Uuden Suomen että Helsingin Sanomien lukijat saivat hyvissä ajoin tietää myös, keitä 
koti- ja ulkomaisia arvohenkilöitä oli tulossa harjoitusta seuraamaan. Presidentti 
Kyösti Kallio oli estynyt saapumasta, mutta pääministeri Cajander oli luvannut tulla 
katsomaan sunnuntaina 13.8. pidettävää päättäjäisparaatia. Itse harjoituksissa vierailisi 
Ruotsin puolustusministeri, tanskalainen ja ruotsalainen kenraalimajuri, eri maiden so-
tilasasiamiehiä sekä joukko ulkomaisia lehtimiehiä. Kotimaisista arvovieraista lehdet 
mainitsivat suojeluskunnan ja rajavartiolaitoksen päälliköt sekä Viipurin läänin maa-

                                              
223 Suomen Yleisradion viikko-ohjelma ajalla 4.8.–12.8.-39, Uusi Suomi 4.8.1939. Radio-ohjelma, Helsingin Sano-
mat 20.8.1939.  
224 20 000 miestä sotaharjoituksessa, Helsingin Sanomat 3.8.1939.  
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herran. Lisäksi paikalle oli tulossa useita kansanedustajia, ja puolustusneuvoston pu-
heenjohtaja, sotamarsalkka Mannerheim seuraisi harjoitusta koko ajan yhdessä puo-
lustusvoimien johdon kanssa.225 

Itse sotaharjoitusta lehdet kuvailivat päivittäin laajasti. Sävyssä on jotain samaa kuin 
urheilukilpailujen selostuksissa tai muutamaa vuotta myöhemmin kirjoitetuissa jatko-
sodan hyökkäysvaiheen TK-artikkeleissa. ”Aitoa sodan tuntua ja jännitystä saa taiste-
lujen tuoksinassa todeta selvästi”, ilmoitti yhdessä jutussaan tamperelainen Kansan 
Lehti, joka oli aikaisemmin suhtautunut puolustusvoimiin vähintään välinpitämättö-
mästi, ellei peräti kielteisesti. Elokuussa 1939 se nielaisi nyreytensä ja aloitti raportoin-
nin kertomalla tulevista radiolähetyksistä. Seuraavana päivänä lehti nosti aiheen etusi-
vulleen, esitteli harjoitusten suuruusluokan ja lähtötilanteen: ”Joukot jakaantuivat kah-
teen puolueeseen, valkoisiin ja keltaisiin. Ennen sotaharjoitusten alkua on oletettu kel-
taisten edenneen kaakosta käsin Muolaanjärven molemmin puolin ja Äyräpäänjärven 
itäpuolitse ja valkoisten vetäytyneen nopeasti luoteen suuntaan - - ”226 

Pari päivää myöhemmin Kansan Lehti selosti harjoitusten etenemistä mainiten, että 
miehistön terveydentila oli hyvä ja mieliala helteisestä säästä ja kiivaista taisteluista 
huolimatta reipas. Pääministeri Aimo Cajanderin päättäjäisparaatissa pitämä puhe ja 
erityisesti Uuden Suomen siitä esittämä kritiikki sai kuitenkin lehden nokittelunhalun 
nousemaan. Uusi Suomi näet arvosteli Cajanderin puolustusmenoihin ja armeijan va-
rusteluun kohdistuvia säästöhaluja ja ilmoitti omana kantanaan, että ”- - meidän su-
kupolvemme tärkein velvollisuus on luovuttaa Suomi itsenäisenä ja vapaana valtakun-
tana jälkeentulevillemme.” ”Kenen kannettavaksi sitten jäävät ne suuret velat, joita 
oikeisto neuvomasta päästyäänkin neuvoo puolustuslaitoksen tarpeisiin käytettäväksi 
ottamaan? Eikö olisi totuudenmukaisempaa sen vuoksi sanoa: - - luovuttaa Suomi 
vapaana, itsenäisenä, mutta velkaisena - -? kysyi Kansan Lehti.227 

Se, että Uusi Suomi oli innokkain elokuisen sotaharjoituksen seuraaja, ei ole mitenkään 
yllättävää. Keltaisten ja valkoisten yhteenotto Kannaksen maisemissa hallitsi lehden 
etusivua koko viikon. Yleensä kolmipalstaisiksi taitetut jutut jatkuivat lehden sisäsi-
vuilla, ja niihin liittyi joka päivä useita valokuvia. Paitsi ”taistelujen” etenemisestä, lehti 
kertoi myös miesten vähäisen vapaa-ajan käytöstä ja siitä, miten joukkojen tulo oli 
muuttanut maalaispitäjien rauhallisen elämäntahdin täydellisesti. Heinjoen kirkonky-
lässä jopa liputettiin harjoitusten kunniaksi.228 

Seuraavina päivinä lehden lähettämä erikoiskirjeenvaihtaja paneutui harjoituksen var-
sinaisiin tapahtumiin, joiden kuvailu runsaimmillaan vei puolet etusivusta ja jätti var-
joonsa muun Euroopan ja koko maailman tapahtumat. Juttujen otsikot ja alaotsikot 
olivat sen tyyppisiä, että jutuissa olisi hyvin voinut olla kyse todellisesta sodasta: vas-
tarinta tiukkeni, taistelut jatkuivat edelleen ankarina, lisäjoukkoja tuotiin vesitse etu-
linjoille. Tapahtumia selostettiin yksityiskohtaisesti, toimittaja haastatteli niin joukko-
jen johtajia kuin rivimiehiäkin. Hänen mukaansa kaikkien kasvoilta paistoi ylpeys 
oman osapuolen menestyksestä, eikä väsymykselle annettu valtaa. Erityishuomiota 
Uudessa Suomessa sai keltaisten komentaja, kenraalimajuri Taavetti Laatikainen, joka 

                                              
225 Sotaharjoitusta seuraamaan tulossa useita ulkomaalaisia, Helsingin Sanomat 4.8.1939. Huomattavia vieraita 
suurta sotaharjoitusta seuraamaan, Uusi Suomi 4.8.1939.  
226 Radioselostuksia armeijan sotaharjoituksesta, Kansan Lehti 7.8.1939. Suurimmat tähänastiset taisteluharjoi-
tukset alkoivat eilen klo 21 Viipurin pohjois- ja itäpuolella, Kansan Lehti 8.8.1939.  
227 Joukkojen terveys hyvä armeijan sotaharjoituksissa, vaikka helle rasittaakin, Kansan Lehti 10.8.1939. Sota-
harjoitus (pääkirjoitus), Uusi Suomi 13.8.1939. Lehtikatsaus, Kansan Lehti 15.8.1939.  
228 Keltaisten hyökkäys Karjalan rintamalla, Uusi Suomi 9.8.1939.  
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lyhyen taukonsa aikana ehti poseerata valokuvaajille ja vaihtaa muutaman ystävällisen 
sanan toimittajien kanssa.229 

Myös Helsingin Sanomat oli lähettänyt Kannakselle erikoiskirjeenvaihtajan, mutta kun 
kolmekymmenluvun sanomalehdissä ei juuri koskaan mainita kirjoittajien nimiä, on 
mahdoton tietää varmasti, olivatko kyseiset toimittajat puolustusvoimien kouluttamia 
tiedotusmiehiä. Luultavaa se tietenkin on.  

Helsingin Sanomat seurasi sotaharjoitusta yhtä tiiviisti kuin Uusi Suomikin eli tyyliin juttu 
päivässä, kaksi parhaassa. Otsikot olivat näyttäviä, kuvia lehti käytti runsaasti, ja sil-
miinpistävintä oli se, että harjoituksen päättäjäisparaati nousi etusivulle. Tätä tapahtui 
vain todella suurten uutisten kohdalla, tavallisesti lehden etusivu täyttyi mainoksista.230 

Suurimman mediahuomion keräsi sunnuntaina 13.8.1939 pidetty harjoituksen päättä-
jäisparaati. Se alkoi kenttäjumalanpalveluksella, ja joukkojen ohimarssi kesti peräti 
kolme ja puoli tuntia. Uudessa Suomessa paraati hallitsi etusivua kuten kaikki harjoituk-
sista kertovat uutisetkin olivat tehneet, mutta vihdoin myös Suomen Sosialidemokraatti 
katsoi aiheen etusivun arvoiseksi. Suomen Kuvalehti ei tietenkään voinut kilpailla päivä-
lehtien kanssa uutisoinnin nopeudessa, mutta se mikä nopeudessa menetettiin, kor-
vattiin komeilla kuvilla. Lehden kannessa olivat kenttäjumalanpalvelukseen osallistu-
neet sotamarsalkka Mannerheim sekä kenraaliluutnantit Hugo Österman, Karl Len-
nart Oesch ja Harald Öhquist ratsujensa selässä. Sisäsivuilla oli kuva-aukeama Kan-
nakselta ja aukeama kuvia Kotkan edustalla heinäkuun lopussa pidetystä laivastonäy-
töksestä.231 

Harjoitusten päätyttyäkin Uusi Suomi ihaili sitä puolustustahtoa, jota olivat osoittaneet 
suojeluskunnat, Lotta Svärd ja vapaaehtoiset Kannaksen linnoittajat. Samassa pääkir-
joituksessa saivat kehuja myös puolustusvoimien henkilökunta ja varusmiehet: ”- - on 
syytä muistaa, että sitä [puolustustahtoa] todistaa yhtä kauniisti se uhrautuvaisuus ja 
velvollisuudentunto, jolla armeijan upseeristo ja aliupseeristo suorittaa raskasta ja huo-
nosti palkattua työtään maanpuolustuksen palveluksessa. Ja se innostus, kestävyys ja 
kuri, jolla asevelvollisen miehistön viime viikon harjoituksissa nähtiin uhmaavan ras-
kaita ponnistuksia, on kaunis todistus oikeasta sotilashengestä ja elävästä puolustus-
tahdosta. - -”232  

Puolustusvoimien sanomakeskuksen arkistosta ei selviä, laskettiinko palstamillimet-
rien määriä tai tilastoitiinko lehtien käyttämiä adjektiiveja, joista yleisimpiä näyttävät 
olleen suuri ja valtava. Ilmeisesti kuitenkin sanomakeskuksen johtaja, everstiluutnantti 
Eino Honko, joka oli johtanut myös harjoituksen tiedotustoimintaa ja isännöinyt pai-
kalle saapuneita lehtimiehiä, saattoi olla sangen tyytyväinen. Mutta päättäjäisparaatia 
seuranneiden päivällisten puhujat, pääministeri A. K. Cajander ja puolustusneuvoston 

                                              
229 Keltaisten hyökkäys Karjalan rintamalla, Uusi Suomi 9.8.1939. Valkoisten vastarinta tiukkenee, lisäjoukkoja 
vesitse etulinjoille. Uusi Suomi 10.8.1939. Valkoisten voitokas vastahyökkäys Kannaksella, Uusi Suomi 
11.8.1939. Ankara taistelu Kämärän maastossa, Uusi Suomi 13.8.1939.  
230 Kannaksen ”sota” alkoi (kuvakooste) ja Suuri sotaharjoitus on alkanut, Helsingin Sanomat 8.8.1939. Kame-
ran saalista Kannakselta (kuvakooste) ja Keltaiset etenevät Kannaksella, Helsingin Sanomat 9.8.1939. Valtava 
sotilasparaati eilen Viipurissa, Helsingin Sanomat 14.8.1939. 
231 Puolustusvoimien suuri katselmus Viipurissa, Uusi Suomi 14.8.1939. Yli 20 000 miehen paraati sunnuntaina 
päätti armeijan sotaharjoituksen, Suomen Sosialidemokraatti 14.8.1939. Kuntoa maalla ja Kuntoa merellä, Suomen 
Kuvalehti 33/19.8.1939.  
232 Puolustustahto (pääkirjoitus), Uusi Suomi 15.8.1939.  
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puheenjohtaja, sotamarsalkka Mannerheim. muistuttivat molemmat kuulijoita siitä, 
että maailmantilanne oli uhkaava erityisesti pienten kansojen kannalta.233 

Epävarmuuden aika 

Elokuun 1939 lopussa puolustusministeriön sanomatoimisto lähetti sanomalehtien 
päätoimittajille kirjeen, jossa se totesi valtiovallan ryhtyneen ”vallitsevan poliittisen 
tilanteen epävarmuuden vuoksi” erinäisiin kulutustarvikkeiden kaupan vapaaehtoisiin 
säännöstelytoimiin. Tarkoituksena oli hamstrauksen estäminen, jotta ruokatavaroita ja 
muuta tarpeellista riittäisi kansan ostettavaksi jatkossakin, jos tilanne kiristyisi. Sano-
matoimisto pyysi, etteivät lehdet kiinnittäisi minkäänlaista huomiota säännöstelytoi-
menpiteisiin, ”koska julkiset tiedot niistä epäilemättä synnyttäisivät juuri sen paniikin, 
joka tahdotaan saada vältetyksi”. Varoittava esimerkki tuli Ruotsista, jossa valtiovalta 
oli yleisön rauhoittamiseksi ryhtynyt laajasti ja julkisesti selostamaan toimenpiteitään, 
jolloin tulos oli päinvastainen kuin tarkoitus: ruotsalaiset ryntäsivät paniikissa kaup-
poihin ja ostivat ne lähes tyhjiksi.234 

Seuraavina päivinä ei säännöstelystä juuri kirjoitettukaan, sillä lehdillä oli uutisaineistoa 
muutenkin ihan riittämiin: Hitlerin joukot marssivat Puolaan syyskuun ensimmäisenä 
päivänä, Pohjoismaat antoivat puolueettomuusjulistuksen, Iso-Britannia ja Ranska ju-
listivat Saksalle sodan. Se oli sen kokoluokan uutinen, että Helsingin Sanomat omisti 
asialle koko etusivunsa, jonka tavallisesti jo kolmekymmenluvun vuosina täyttivät mai-
nokset. Myös Varsovassa käydyt taistelut ja Neuvostoliiton (jota lehdessä nimitettiin 
Venäjäksi) joukkojen mobilisointi sekä Neuvostoliiton suorittama Itä-Puolan miehitys 
olivat kirjaimellisesti etusivun uutisia.235 

Puolustusvoimien kantahenkilökunta oli ollut lomakiellossa elokuun lopusta lähtien. 
Syyskuun aikana laivasto keskitettiin Saaristomerelle, Kannaksen suojajoukkoja lisät-
tiin ja elokuussa kotiutetut varusmiehet kutsuttiin takaisin palvelukseen. Bensiiniä alet-
tiin säännöstellä, samoin eräitä elintarvikkeita. Postia ja puhelinliikennettä alettiin tark-
kailla. Poikkeuksellinen aika näkyi kaikilla elämänaloilla.236 

Samaan aikaan sanomatoimisto valmisteli liikekannallepanotoimia omalla sektorillaan. 
Lokakuun alussa se kartoitti maan elokuvatoiminnan: kysyi kuka tai mikä taho toimin-
nasta vastasi, millaista kalustoa kussakin teatterissa oli ja kuinka paljon väkeä katso-
moon kerrallaan mahtui. Elokuvateattereita oli tuolloin runsaasti – Helsingissä peräti 
49, ja pienilläkin paikkakunnilla vähintään yksi. Maaseudulla elokuvia esitettiin tyypil-
lisesti suojeluskuntien tai nuorisoseurojen taloilla, jolloin nämä tahot myös vastasivat 
toiminnasta.237 

Se, että elokuva oli huomattavan tehokas propagandaväline, oli kolmekymmenluvun 
mittaan käynyt täysin selväksi niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Sanomatoi-
miston muistio totesi filmin olevan suurten joukkojen ajanvietettä, varsinkin kaupun-
geissa. ”Näyttämön pimeys ja suurten ihmismäärien kokoontuminen rinta rinnan ovat 

                                              
233 Ajankohtaisia sanoja (pääkirjoitus), Maakansa 15.8.1939.  
234 Puolustusministeriön sanomatoimiston kirje päätoimittajille 31.8.1939, T 8357/1, KA.  
235 Englanti ja Ranska sotatilassa Saksaa vastaan eilisestä lähtien, Helsingin Sanomat 4.9.1939. Kiivaita taisteluja 
Varsovassa, Helsingin Sanomat 11.9.1939. Venäjä miehittää Itä-Puolan, Helsingin Sanomat 18.9.1939.  
236 Talvisotaa edeltäneet tapahtumat aikajanalla Suomen kunnian päivät, Talvisodan pikkujättiläinen (toim. Juuti-
lainen, Antti ja Leskinen, Jari). WSOY Helsinki/WS Bookwell, Porvoo 1999, s. 156–159.  
237 Puolustusministeriön sanomatoimiston kirje elokuva-alan laitoksille 2.10.1939, T 8357/1, KA.  
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omiaan luomaan propagandavetoomusten omaksumiselle suotuisaa joukkomielialaa.” 
Muistio piti hyvänä välineen joustavuutta: katsauksia ja muuta aineistoa saatiin kasaan 
lyhyessä ajassa, vanhoista materiaaleista voitiin tehdä uusia koosteita, kaitafilmikoneet 
oli helppo siirtää ”paikasta toiseen sellaisiin kohtiin, missä maanpuolustuksellista va-
listusta katsotaan erikoisesti tarvittavan”. 

Muistioon liitetty ”filmialan lkp-organisaatio” -kaavio antaa ymmärtää, että tiukan pai-
kan tullen puolustusministeriön sanomatoimisto olisi valjastanut palvelukseensa Suo-
men Filmikamarin ja jokseenkin kaikki alan toimijat: valmistamot, vuokraamot, teat-
terit ja elokuva-alan tekniset liikkeet. Näin ei käynyt sen enempää talvi- kuin jatko-
sodankaan aikana. 

Järkevää kyllä, sanomatoimisto huomautti, ettei pelkästään propagandafilmien esittä-
minen riittäisi kriisiaikoina, vaan myös ”puolueettomia”, huvittavia ja viihdyttäviä fil-
mejä tulisi esittää runsaasti. Pahinta olisi, jos vakavan ajan tultua elokuvateatterit sul-
jettaisiin. Tällöin ”herää väestössä helposti levottomuutta ja rauhattomuutta ja ajatuk-
set vapautuvat ehkä liian suuressa määrin pohtimaan syntyjä syviä. Jatkuvat elokuva-
esitykset estävät mielenkiihkoa ja estävät ajatusten suuntautumista liian voimakkaasti 
negatiivisiin asioihin.”238 

 

  

                                              
238 Promemoria ”Maailman silmä ja korva – filmi propagandavälineenä”, T 8357/1, KA.  
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4 

TALVISOTAAN VÄHIN EVÄIN, VAPAAEHTOISTEN   
TUKEMANA 

”Aina ei voitu tehdä sitä, mitä olisi pitänyt, sillä olosuhteet olivat usein hankalat.” (R. W. 
Palmroth huhtikuussa 1940)239 

” - - Aseveljen lukijakunnan ja sen toimituksen välinen vuorovaikutus vahvisti entistä voi-
makkaammin sen tunnetun tosiasian, että suomalainen ei siedä läheskään niin voimakasta 
ja siekailematonta propagandaa kuin eräissä poliittisen propagandan edelläkävijämaissa 
harrastetaan - -” (Päämajan propagandaosasto 1940)240 

 

uolustusvoimien tiedotuksen valmiustaso ja voimavarat olivat talvisodan syt-
tyessä suoraan verrannolliset muun armeijan resursseihin. Suomalainen soti-
lastiedotus oli oikeastaan koko sodan ajan enemmän improvisoitua kuin orga-

nisoitua. Ideat ja toimintamallit, joita 1930-luvulla oli kehitelty puolustusvoimien sa-
nomakeskuksessa ja puolustusministeriön sanomatoimistossa, konkretisoituivat vasta 
jatkosodassa. Mutta kun talvisodan tiedotuksen tilinpäätöstä tehtiin, sen havaittiin on-
nistuneen vähintään kohtuullisesti.  

Keväällä 1939 sodanuhka näytti Suomen osalta vähäiseltä; seuraavan kesän olympia-
laisia odotettiin innolla. Huhtikuun puolivälissä Suomen Kuvalehti julkaisi Armas J. Pul-
lan kirjoittaman artikkelin, joka oli otsikoitu komeasti: ”Maailma vaatii tietoja Suo-
mesta”. Kirjoittaja kertoi, että ”lehdet joiden sivut ovat miljoonien arvoisia ja joihin 
tavallisissa oloissa vain äärettömin vaikeuksin voi saada jotain niin pientä maata kuin 
meitä koskevia tietoja, ovat nyt suorastaan ihastuksissaan saadessaan jonkin Suomea 
käsittelevän hyvän artikkelin tai kuvasarjan.”241 

Mielenkiintoa riitti vielä syksylläkin. Suomen Kuvalehden haastattelema nuori suomalais-
diplomaatti – jonka nimeä tai asemamaata ei artikkelissa mainittu – kertoi, että aiem-
min suomalaiset olivat ulkomaalaisten mielestä olleet ”epätodellista, legendamaista 
kansaa, jonka satumaiset kaunottaret kasvattavat majavia, jotka sitten leikkivät kar-
hunpenikoitten tai sudenpoikasten kanssa Helsingin kaduilla.” Nyt asiat olivat toisin: 
kertojan mukaan kansan rohkeus, ylpeys, päättäväisyys ja vapaudenrakkaus tunnettiin 
maailmalla. Olipa joku ”poliittiseksi reportteriksi ryhtynyt urheilulehtimies” kehunut 
että Suomen armeija voisi kutsua aseisiin enemmän kuin miljoona miestä.242 

Jutut liioittelivat. Toki olympialaisten järjestäminen tuotti Suomelle jonkin verran en-
nakkojulkisuutta, mutta maan armeijan koko oli arvioitu reilusti yläkanttiin. Suurim-
millaan eli helmi-maaliskuussa 1940 talvisodan armeijaan kuului vain noin 340 000 
miestä.243 

                                              
239 Puoli vuotta puolustusvoimain radiopropagandaa. Puolustusvoimain suomen- ja ruotsinkieliset radiolähe-
tykset ajalla 13.10.1939–13.4.1940 -selostus, T 8357/2, KA.  
240 Propagandaosaston kotimainen tiedoitustoiminta ja lehdistöpalvelu -selostus, T 8357/2, KA.  
241 Pulla, Armas J.: Maailma vaatii tietoja Suomesta, Suomen Kuvalehti 15/15.4.1939.  
242 Mikä on Suomi? Vapaa maa! (artikkelissa ei kirjoittajan nimeä), Suomen Kuvalehti 44/4.11.1939.  
243 Talvisodan armeijan koosta Talvisodan pikkujättiläinen (1999), s. 822.  
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Heidän varusteissaankaan ei ollut kehumista. Suojeluskuntalaisilla oli asepukumaiset 
sarkavaatteet, ja järjestöllä oli myös aseita, joita otettiin kenttäarmeijan käyttöön noin 
90 000 kappaletta. Niiden joukossa oli jopa konepistooleja ja konekiväärejä. Ulkotyös-
kentelyyn tottuneilla maalaismiehillä oli yleensä omasta takaa lämpimät vaatekerrat, 
joiden päälle saattoi vetäistä lumipuvun, mutta moni joutui tyytymään armeijan anti-
miin jolloin pahimmassa tapauksessa sai käteensä vain karvalakkiin kiinnitettävän ko-
kardin.244 

Varusteiden vähyys ei ollut armeijan vika. Maan hallitus oli koko 1930-luvun ajan nuu-
kaillut puolustusmenoissa, vaikka tuorein tutkimus onkin kyseenalaistanut ”malli Ca-
janderin” eli asevelvollisille annetun vähäisen varustuksen. Suomi sijoitti maailmanso-
tien välisenä aikana maanpuolustukseen jopa enemmän kuin moni muu Euroopan 
pikkuvaltio. Eri asia sitten on, olisiko köyhänpuoleisen maatalousmaan pitänyt satsata 
puolustukseensa vieläkin enemmän.245 

”Malli Cajander” oli perua kolmekymmenluvun puolessavälissä tehdystä puolustus-
voimien perushankintasuunnitelmasta. Sen mukaan vain puolet kenttäarmeijasta tar-
vitsi sotilasasun. Reserviläisille kertausharjoituksissa tehtyjen kyselyjen perusteella 
puolet miehistä omisti jo itse sotilaskäyttöön soveltuvan vaatetuksen.246 

Sanomatoimistosta propagandaosastoksi 

Tiedotuksen kertausharjoitukset olivat toimineet oivallisena aivoriihenä; toimittajien 
ja mainosmiesten pohdinnoissa oli pohjustettu sanomalehdistön toimintajärjestelyjä, 
propagandan sisältöä ja muitakin myöhemmin tarpeellisiksi osoittautuneita teemoja. 
Mutta kun talvisodan kaltainen, uhkaavista ennusmerkeistä huolimatta kuitenkin yl-
lättäen syttynyt kriisi vyöryi päälle, puolustusvoimat joutui turvautumaan vapaaehtois-
ten apuun. Siinä missä naiset kautta maan neuloivat sotilaille sukkia, kintaita ja muuta 
villavaatetta tai ompelivat perheen lakanat lumipuvuiksi, tiedotusta tukivat Propagan-
daliiton miehet.  

Päämajan propagandaosasto perustettiin ylimääräisten kertausharjoitusten alkaessa lo-
kakuussa 1939. Jo tätä ennen, syyskuun alussa, oli puolustusministeriön sanomatoi-
mistoon kutsuttu kahdeksan reservinupseeria ylimääräisiin harjoituksiin. Heidän teh-
tävänään oli suunnitelmien teko: ennen muuta piti miettiä, millaisia kanavia pitkin 
propaganda saataisiin parhaiten leviämään ja miten sanomalehtien ilmestyminen so-
dan aikana turvattaisiin.247 

Erityisesti vuoden 1940 puolella, kun yhä uusia ikäluokkia kutsuttiin palvelukseen, sa-
nomalehtien ja kirjapainojen toiminnan jatkuvuus tuotti huolta. Tällöin propaganda-
osasto neuvoi, miten lehtien tulisi tehdä kirjapainomiesten ja toimittajien vapautus-
anomukset. Propagandaosasto myös puolsi näitä suojeluskuntapiirien kautta pääma-
jan järjestelyosastolle lähetettyjä anomuksia lähes poikkeuksetta.248 

                                              
244 Palokangas, Markku: Suomalaisjoukkojen aseistus ja varustus. Talvisodan pikkujättiläinen (1999), s. 299–335. 
245 Nummela, Ilkka: Haupitseilla ja haulikoilla. Historian kosto: Suomen talvisota kehyksissään. Siltala, Hel-
sinki/Bookwell Oy, Porvoo 2015, s. 41–54.  
246 1930-luvun hankintaprojekteista Jouko, Petteri: Suomalaisen turvallisuuspolitiikan kehitys – viisi ensim-
mäistä vuosikymmentä. Puolustusministeriö 100 vuotta. Edita Helsinki 2018, s. 96–101.  
247 Propagandaosaston kotimainen tiedoitustoiminta ja lehdistöpalvelu -selostus. T 8357/2, KA.  
248 ibid.  
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Marraskuun alkupäivinä päämajan propagandaosastolle alistettiin Finlandia Uutistoi-
misto, jonka nimeksi tuli Puolustusvoimain Tiedotuslaitos. Julkisuudessa toimisto 
käytti entistä nimeään, koska sen yhteyttä armeijaan ei haluttu korostaa eikä oikeastaan 
edes mitenkään ilmaista. Maan hallitus puolestaan perusti Valtioneuvoston Tiedotus-
keskuksen, joka huolehti talvisodan siviilitiedotuksesta.249 

Kuva 6. Sanomatoimiston henkilöstöä 1.11.1939. Istumassa everstiluutnantti Eino Honko ja hänen ta-
kanaan vasemmalta luutnantti Jahnukainen, kapteeni Reino Palmroth, kapteeni Larko, luutnantti 
Jaakko Leppo ja luutnantti Ilmari Turja. SA-kuva.  

 

Näiden yhteistyö oli tiivistä; päämajan propagandaosastolla työskennellyt Kalle Leh-
mus kyllä totesi jälkeenpäin kaikkien kolmen organisaation toimineen välillä toisistaan 
tietämättä ja päällekkäin. Yhteistyötä haittasi lähinnä maantieteellinen etäisyys: Puo-
lustusvoimain Tiedotuslaitos eli Finlandia Uutistoimisto siirtyi marraskuun lopussa 
Vaasaan, propagandaosasto muutti joulukuun alkupäivinä muun päämajan mukana 

                                              
249 Juutilainen, Antti: Tiedotustoiminta. Talvisodan pikkujättiläinen (1999), s. 278–279.  
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Mikkeliin, kun taas Valtioneuvoston Tiedotuskeskus toimi koko talvisodan ajan Hel-
singissä.250 

Finlandia Uutistoimisto oli siis päämajan propagandaosaston käsikassara, joka hoiteli 
nopeasti ja ammattitaidolla mitä moninaisimmat toimeksiannot. Se auttoi, oli sitten 
kyseessä kenttäpostikorttien painattaminen, viranomaisiin kohdistuvan kiukun ja 
moitteiden vaimentaminen, Kuusisen hallitusohjelman nurinkurisuuden osoittami-
nen, kaikinpuolisen säästäväisyyden tähdentäminen tai villavaatteiden keräys palele-
valle armeijalle.251 

Maan Turva rientää apuun 

Viranomaistiedottajien rinnalle ja heidän tuekseen syntyi talvisodan alla nopeassa tah-
dissa pari muutakin vapaaehtoisjärjestöä. Ne tulivat enemmän kuin tarpeeseen, sillä 
joukkojen sodanajan määrävahvuuksiin ei ennen lokakuun 1939 ylimääräisiä kertaus-
harjoituksia kuulunut lainkaan tiedotushenkilöstöä.252 

Akateeminen Karjala-Seura oli jo 1934 osoittanut maanpuolustustahtonsa järjestä-
mällä ”Lentokoneita armeijalle” -keräyksen. Sen tuotolla ilmavoimat saivat yhden har-
joituskoneen. Lokakuun 1939 alussa AKS:n puuhamiehet ehdottivat ulkoministeri El-
jas Erkolle ja puolustusministeri Juho Niukkaselle valtakunnallisen propagandajärjes-
tön perustamista. Ministerit hyväksyivät ajatuksen, AKS pani toimeksi, ja Maan Turva 
oli pystyssä jo ennen kuun puoltaväliä. Talvisodan syttyessä järjestöllä oli koko maassa 
noin 10 000 asiamiestä; heidän tehtävänään oli kotirintaman mielialojen tarkkailu ja 
kansan mielialan kohottaminen.253 

Propagandaosaston mukaan Maan Turvan raportit kotiseudun mielialoista paljastivat 
erityisesti kielteiset ilmiöt kuten huhut, nurkumiset, siirtoväen huonon kohtelun ja vi-
ranomaisiin kohdistetut moitteet. Samoja tehtäviä hoiti jossakin määrin myös armeijan 
oma yksikkö, Kotijoukkojen Valistustoimisto, joka sai mielialaraporttinsa suojelus-
kuntapiirien esikunnilta.254 

Ruotsinkielisillä ylioppilailla oli Maan Turvaa vastaava järjestö Hembygdsfronten, 
jonka toiminta oli suunnilleen samanlaista. Lisäksi viranomaisia tukivat useat yksityiset 
kulttuurihenkilöt, jotka tekivät ulkomaanpropagandaa omien henkilökohtaisten suh-
teidensa turvin. Nimekkäin heistä oli arkkitehti Alvar Aalto.255 

Maan Turva otti suurelta osin hoitaakseen myös talvisodan aikaisen rintamajoukkojen 
viihdytystoiminnan. Sitä aloiteltiin jo YH:n aikana, jolloin viihdytyskiertueet liikkuivat 
Kannaksella. Syksyn mittaan järjestö keräsi asevelvollisten tarpeisiin suuren määrän 

                                              
250 Lehmus, Kalle: Kokemuksia henkisen sodankäynnin edellytyksistä ja organisaatiosta Suomessa. Werner Hacklinin 
säätiön stipendityö 1946 (StietNK-1/43, KA), s. 7. Vuorenmaa, Anssi – Ylikoski, Pekka: Päämaja ja eräät eri-
tyisalat. Talvisodan historia 4. Sodasta rauhaan, puolustushaarat ja eräät erityisalat. Sotatieteen laitoksen julkaisuja 
XVI:4. 3. painos. WSOY Helsinki/Porvoo 1991, s. 229–230.  
251 Propagandaosaston kotimainen tiedoitustoiminta ja lehdistöpalvelu -selostus, T 8357/2, KA.  
252 Ylirisku, O. E.: Miten henkinen sodankäyntimme viime sodissamme oli järjestetty ja miten se saadut kokemukset huomi-
oon ottaen olisi tulevaisuuden sotaa silmälläpitäen järjestettävä. Sotakorkeakoulun diplomityö SKK-1:448, 1950, s. 3.  
253 Mertanen, Tomi: Maan Turva – henkisen maanpuolustuksen voimatekijä. Historiallinen Aikakauskirja 4/ 
2005, s. 466–470.  
254 Propagandaosaston kotimainen tiedoitustoiminta ja lehdistöpalvelu -selostus, T 8357/2, KA.  
255 Vapaaehtoisista propagandisteista ulkomaanpropagandassa esim. Melgin, Elina: Propagandaa vai julkisuusdip-
lomatiaa? Taide ja kulttuuri Suomen maakuvan viestinnässä 1937–1952. Helsingin yliopisto/Unigrafia, Helsinki 
2014, s 83–90.  
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erilaisia viihdytysvälineitä: radioita, soittimia ja ajanvietepelejä. Taistelujen alkaessa 
kiertuetoiminta lakkasi, mutta käynnistyi vuodenvaihteen jälkeen uudelleen. Maan 
Turvan ja puolustusministeriön sanomatoimiston yhteistyönä syntyi sotilaille tarkoi-
tettu kirjanen Kenttälauluja, josta otettiin huikea 200 000 kappaleen painos.256 

Talvisodan jälkeen järjestö toimitti kuvateoksen Kunniamme päivät. Kesäkuussa 1940 
ilmestyneen teoksen sisällön muodostivat eri lähteistä kootut valokuvat lyhyine kuva-
teksteineen sekä päämajan päivittäiset tilannetiedotukset, jotka sodan alkupäivinä kul-
kivat puolustusvoimien sanomatoimiston tiedonantojen ja päämajan sotakatsauksen 
nimillä. Kirjasta otettiin viisi painosta, yhteensä noin 50 000 kappaletta.257 

Vaikka Maan Turva (ja ruotsinkielisillä paikkakunnilla Hembygdsfronten) toimivat yh-
teistyössä enemmän Valtioneuvoston Tiedotuskeskuksen kuin päämajan propaganda-
osaston kanssa, niiden apu puolustuslaitokselle oli merkittävä. Päämajan propaganda-
osasto olisi tuskin omin voimin pystynyt lyhyessä ajassa luomaan Maan Turvan asia-
miesverkoston kaltaista, suurta ja tiheää maanpuolustuspropagandan levitysorganisaa-
tiota. Myöhäissyksyllä 1939 Maan Turva järjesti lukuisia maanpuolustusjuhlia, joissa 
henkeä nostattivat hyvät esiintyjät ja puhujat.  

Mittavin tempaus, yli 400 juhlaa samanaikaisesti eri paikkakunnilla aina Petsamoa 
myöten, toteutettiin sunnuntaina 12.11.1939. Juhlien järjestelyissä olivat mukana pai-
kalliset suojeluskunnat ja lotat, nuorisoseurat ja työväenjärjestöt. Puhujina oli kymme-
niä kansanedustajia ja muita johtavia poliitikkoja kaikista poliittisista ryhmittymistä – 
pääkaupungissa puhui mm. toinen sosiaaliministeri, sosiaalidemokraattien Karl Au-
gust Fagerholm. Yleisömenestys oli kaikkialla erinomainen: tilaisuuksissa arvioitiin ol-
leen yhteensä noin 100 000 kuulijaa. Maaseudulla väkeä saapui pitkien ja hankalien 
taipaleitten takaa, ja mielenkiinto oli suuri myös työläiskaupunginosissa. Helsingissä 
juhlia pidettiin Ylioppilastalon lisäksi Kalliossa, jossa elokuvateatteri Tenhon lavalle 
nousivat vuorotellen puhumaan tunnettu AKS-läinen maisteri Matti Kuusi ja vasem-
mistorunoilija Jarno Pennanen.258 

Talvisodan alla ja sen aikana maanpuolustus oli koko kansan asia, ja propagandante-
koonkin oli helppo saada avustajia ja yhteistyökumppaneita. Valistusmateriaalia puo-
lustusvoimille teki muiden muassa Helsingin yliopiston psykologian laitos.259 

Kohteina kotirintama ja kenttäarmeija 

Sodan aikana armeijan tiedotustoiminta jakautui kahtia: osa suunnattiin siviileille eli 
kotirintamalle, osa asevelvollisille eli kenttäarmeijalle. Koulutettuja propagandisteja, 
siis tiedotuksen kertausharjoituksissa käyneitä miehiä, ei talvisodassa aina pantu tie-
dottamaan vaikka he olisivat olleet siihen mitä pätevimpiä. Osa komennettiin rinta-
majoukkojen valistusupseereiksi kuten esimerkiksi vuoden 1937 kurssilla ollut sano-
malehti Ilkan toimittaja Sameli (Samuel Ilmari) Alkio. Osa toimi edelleen rauhan ajan 
tehtävissään, osa soti rintamalla ase kädessä.260 

                                              
256 Maan Turvan toiminnasta Mertanen (2005), s. 478–480 sekä Vuorenmaa – Ylikoski (1991), s. 230–231. 
257 Kunniamme päivät -teoksen kustansi Werner Söderström Oy. Kirjan tekemisestä ja vastaanotosta Pilke, He-
lena: Etulinjan kynämiehet. Suomalaisen sotakirjallisuuden kustantaminen ja ennakkosensuuri kirjojen julkaisutoiminnan 
sääntelijänä 1939–1944, SKS/Hakapaino Oy, Helsinki 2009, 123–124.  
258 100 maanpuolustusjuhlaa eilen eri puolilla maata, Helsingin Sanomat 13.11.1939.  
259 Vuorenmaa–Ylikoski (1991), s. 231.  
260 Pilke (2018), s. 22.  
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Olavi Paavolainen, kesän 1938 tiedotuskurssilainen, sai reservin ylimääräisten kertaus-
harjoitusten alkaessa määräyksen puolustusministeriön sanomatoimistoon. Hän laati 
Suomea esitteleviä pieniä tiedotteita, sensuroi elokuvakatsauksia, juoksenteli järjestä-
mässä rintamalle menevien propagandalehtisten painatusta, opasti ulkomaisia sano-
malehtimiehiä ja -naisia. Joulukuussa hän sai komennuksen jalkaväenkenraali Martin 
Wetzerin adjutantiksi; kaksikko kierteli sotilassairaaloissa kunniamerkkejä jakamassa. 
Tammikuun 1940 alussa Paavolainen haavoittui Mikkelin pommituksessa.261 

Päämajan propagandaosastoon sijoittui kaikkiaan kymmenkunta tiedotuksen kertaus-
kursseilla käynyttä miestä. Suurin osa heistä työskenteli yleisessä propagandatoimis-
tossa, jonka tehtävänä oli sotapropagandan johdon lisäksi armeijan julkaisujen toimi-
tustyö ja mahdollisten muiden rintamajulkaisujen valvonta. Tämä yksikkö myös otti 
vastaan rintamajoukoilta tulevan aineiston ja jakoi sen edelleen.  

Talvisodan aikaista päämajan propagandaosastoa komensi everstiluutnantti Eino 
Honko. Jatkosodan tiedotuksen päällikkö Kaarlo ”Kalle” Lehmus oli tuolloin vielä 
rivimies; hänen paikkansa oli kapteeni Reino Palmrothin vetämässä sisäpropaganda-
toimistossa. Sille kuuluivat kotimaan siviiliväestöön suunnattu propaganda ja lehtiseu-
ranta, armeijan radiolähetykset sekä kotimaisten rintamakirjeenvaihtajien opastaminen 
sotatoimialueella. Ulkomaisia reporttereita isännöi Jaakko Lepon johtama ulkopropa-
gandatoimisto.262 

Useat talvisodan propagandan tekijöistä päätyivät myöhemmin jatkosodan tiedotus-
joukkoihin; heistä tuli TK-rintamakirjeenvaihtajia, valokuvaajia ja radioselostajia. Eikä 
aiemmin ongelmalliseksi osoittautunut W. K. Latvalan kansalaisuuden puute haitan-
nut enää ollenkaan: entinen vapaaehtoinen nostomies ahersi sotilasvirkamiehen titte-
lillä päämajan propagandaosastossa.263 

Ylimääräisiksi kertausharjoituksiksi naamioitu liikekannallepano alkoi, kun joukkoja 
alettiin kutsua koolle 7.10.1939. Ensimmäinen YH-päivä oli tiistai 10.10. Keskiviik-
kona 11.10. alkoivat keskityskuljetukset itärajan tuntumaan ja loput kenttäarmeijasta 
kutsuttiin kertausharjoituksiin. Seuraavan viikon maanantaina, 16.10., hekin olivat 
matkalla itään.264 

YH:n aikana päämajan propagandaosasto alkoi jakaa lehdistölle uutisia, viranomaisten 
tiedotuksia ja artikkeleita, jotka oli tehty ”julkisen mielipiteen rauhoittamiseksi ja 
muokkaamiseksi vallinnutta tilannetta silmälläpitäen sekä puolustustahdon ylläpitä-
miseksi ja kasvattamiseksi”.265 

Artikkeleissa selostettiin kertausharjoituksiin kutsuttujen reserviläisten oloja; erityis-
huomion saivat miesten muonitus ja varustilanne. Kenttäpostin toiminta herätti run-
saasti kiukkuista arvostelua, joten sitä pyrittiin selventämään ja selittämään parhain 
päin. Myös harjoituksiin kutsuttujen miesten omaisten toimeentulo eli erilaisten avus-
tusten saantiedellytykset ja niiden hakeminen olivat tärkeitä aiheita, samoin keräystoi-
minta jonka turvin talvisodan aikana kansa osin vaatetti armeijansa, rintamamiehet 

                                              
261 Päämajan propagandaosaston sisäinen työjärjestys; propagandaosaston vahvuusilmoitus 6.11.1939. T 
8357/2, KA. Paavolainen, Olavi: Synkkä yksinpuhelu. WSOY, Porvoo 1946, s. 65–83.  
262 Päämajan propagandaosaston sisäinen työjärjestys; propagandaosaston vahvuusilmoitus 6.11.1939. T 
8357/2, KA. Päämajan propagandaosaston organisaatiosta myös Vuorenmaa–Ylikoski (1991), s. 213.  
263 Päämajan propagandaosaston vahvuusilmoitus 6.11.1939, T 8357/2, KA.  
264 Talvisodan pikkujättiläinen 1999, s. 158.  
265 Propagandaosaston kotimainen tiedoitustoiminta ja lehdistöpalvelu -selostus, T 8357/2, KA.  
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saivat joulupaketteja ja puolustusvoimat pystyi tekemään monenlaisia hankintoja. Ta-
vara- ja rahalahjoituksia tuli lotta- ja suojeluskuntajärjestöjen kautta, niitä osoitettiin 
väestönsuojeluviranomaisille ja suoraan puolustusvoimille.266 

Jo lokakuun loppupuolella lehdet kertoivat satojentuhansien markkojen lahjoituksista, 
joita oli tullut sekä puolustuslaitokselle että suojeluskunnille. Eikä lahjoitusten tulva 
tyrehtynyt sodankaan aikana, päinvastoin. Päämajan propagandaosaston papereihin 
sisältyvät, maaliskuun 1940 puolenvälin tilanteesta kertovat tilastot paljastavat, miten 
sekä yksityiset ihmiset että yritykset olivat ottaneet armeijan asiat sydämelleen. Iittiläi-
nen sisaruskolmikko lahjoitti 60 000 silloista markkaa (nykyrahassa vähän yli 17 000 
euroa), angelniemeläinen maanviljelijäpariskunta miltei saman verran. Viitasaaren 
manttaalikunta sai omista varoistaan kokoon 200 000 markkaa; lisäksi se otti 500 000 
markan lainan, joka niin ikään lahjoitettiin maanpuolustustarkoituksiin. (Nykyrahassa 
manttaalikuntalaisten lahjoituksen yhteissumma olisi 202 300 euroa.)267 

Rahaa kerättiin kaikkialla: lottaosastoissa, sotilassairaaloissa, vankiloissa, työporu-
koissa, väestönsuojissa. Ne, joilla ei ollut paljoa, antoivat vähästään: eräs alikersantti 
koko palkkansa 1300 markkaa (vajaa 400 euroa), nimettömäksi jäänyt karjakko 700 
markkaa (hiukan yli 200 euroa) ja 11-vuotias Eija T. 130 markkaa (noin 38 euroa). 
Ulkomailta tuli rahaa pääkonsulinvirastojen, suurlähetystöjen ja yhteistyöpankkien vä-
lityksellä. Osa lahjoittajista jätti rahat ”puolustusministeriön vapaasti maanpuolustuk-
sen hyväksi käytettäväksi”, osa toivoi lahjoituksensa kohdistuvan erityisesti ilmapuo-
lustukseen, joka oli kotialueitten kannalta merkityksellinen.268 

Kannaksen kierroksella YH:n aikaan  

Viihdytyskiertueita on usein pidetty jatkosodan – lähinnä asemasodan vuosien – il-
miönä, mutta Maan Turva -järjestö aloitti kiertueet jo silloin, kun joukot olivat vasta 
ryhmittyneet rajan pintaan eli myöhäissyksyllä 1939. Kiertuetta johtaneen sotilasvir-
kamies Unto Seppäsen raportti on hetkittäin hykerryttävä, mutta sen todenmukai-
suutta ei liene syytä epäillä.269 

Kiertueohjelma ei ole säilynyt, mutta raportin mukaan mukana oli kahdeksan lottaa ja 
saman verran suojeluskuntalaisia. Esitettiin Lapatossu-elokuva, laulettiin ja lausuttiin. 
Seppänen totesi näytännöstä poistuvan katselijajoukon muistuttaneen alakansakoulun 
välitunnilla olevaa lapsikatrasta. Kiitollisuus oli kuitenkin ”vilpitön ja vakuuttava”. 
Siitä kertoivat myös esitysten jälkeiset runsaat suosionosoitukset, vaikka ennakkosuh-
tautuminen oli ollut viileää.  

”Kuvaavana esimerkkinä mainittakoon, että eräässä paikassa otettiin sot.virk. Seppä-
nen vastaan nimityksellä kirpputeatterin tirehtööri. Hän voitti kuitenkin hymyllään tä-
män nimityksen siinä määrin että esityksen jälkeisessä teekaronkassa asianomainen 
julkisesti pyysi anteeksi nimitystä. Upseeristo, ja varsinkin korkeampi, oli erinomaisen 
ystävällistä ja avuliasta, esityksiämme oli melkein joka paikassa seuraamassa korkein 

                                              
266 Propagandaosaston kotimainen tiedoitustoiminta ja lehdistöpalvelu -selostus, T 8357/2, KA. Keräysuutisia 
Karttuisa kansan käsi -otsikolla mm. Helsingin Sanomat 17., 18., 19. ja 20.10.1939. 
267 Karttuisa kansan käsi, Helsingin Sanomat 21.10.1939. Puolustusministeriön tilastot rahalahjoituksista 12.–
19.3.1940. T 8357/2, KA.  
268 Puolustusministeriön tilastot rahalahjoituksista 12.–19.3.1940, T 8357/2, KA.  
269 Sotilasvirkamies Unto Seppäsen kiertueselostus 26.10.–3.11.1939, T 8357/2, KA.  
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paikallinen sotilashenkilö. Lopussa aina upseeriston taholta tee- tai kahvikaronkka, 
missä pöytälaulujen lainehissa ajelehdittiin hetken unohdukseen.” 

Myös miehistöä muistettiin; kiertueen miesesiintyjät hajaantuivat esitysten jälkeen het-
keksi yleisön pariin tarinoimaan, ja joskus näissä porukoissa virisi spontaani yhteis-
laulu. Ohjelman aikana oli laulettu yhdessä vähintään Karjalaisten laulu ja Oi kallis Suo-
menmaa tai muuta yhtä isänmaallista, kotiseutuhenkistä ja juhlavaa.  

Lausuntakuoro oli kiertueen todellinen valttikortti, sillä ”rajarunouden esitykset pu-
ristivat miehen kuin miehen kananlihalle s.o. isänmaalliseen innostukseen”. Lausunta 
ja yksinlaulut olivat kuulijoiden mielestä miellyttäviä, ”tavanomaisia iltamairvailuja” ei 
kuultu. Seppänen huomautti, että ”naisia ei saa päästää puhumaan partasuille uroille. 
Katselevat vain nilkkoja ja rintoja. Vaihetellaan puoliääneen ajatuksia niiden laadusta. 
Tosin kouran sisässä, ei häiritsevästi.”  

Kannaksen siviiliasukkaat olivat loka-marraskuun vaihteessa vielä osin paikoillaan. 
Muutamia paikkakuntia oli evakuoitu, osa väestöstä lähtenyt vapaaehtoisesti evak-
koon. Koska kiertueen osallistujat tapasivat myös paikallisväestöä, he tekivät huomi-
oita näidenkin tilanteesta. Seppänen ihaili karjalaisten luontaista huumoria, avuliai-
suutta ja optimismia. ”Paniikki-ituja siellä täällä evakuoimattomillakin alueilla, varsin-
kin silloin, kun lehmäkarjat alkoivat vaeltaa idästä länteen. - - Hiukan tietysti pelkoa, 
mutta se vihjaistaan vain ystävälle.” Ihmiset pitivät silmällä tuntemattomia kulkijoita; 
vakoiluvaara oli rajan pinnassa otettu tosissaan ja vieraat kyselijät annettiin heti ilmi 
suojeluskunnan paikallisosastolle tai sotapoliiseille.  

Pahinta oli uutispimento 

Kiertueen vetäjä haastatteli joukoissa toimivia valistusupseereita silloin, kun näitä ta-
pasi. Valistusupseerien puheista ja omista havainnoista Seppäselle hahmottui kuva 
siitä, millainen mieliala Kannakselle ryhmittyneissä suomalaisjoukoissa vallitsi loka-
marraskuun vaihteessa, kun jännittynein mielin odotettiin Moskovassa käytävien neu-
vottelujen tuloksia.  

Valistusupseerit kertoivat, miten ”maa vajosi heidän jalkojensa alta kenttäpostin mah-
dottomuuden tähden”. ”Se tuo jokaiselle parhaimman lohdutuksen. Kun se toimii, 
voi valistusupseerin toiminta muodostua aivan toisenlaiseksi, kun kotiasiat ovat kai-
kille n:o 1. Nyt jokainen mies murjottaa tästä seikasta, siitä saa valistusupseeri ansait-
semattoman osansa.” Seppäsen mukaan valistusupseerien ”mielet ovat huokausta 
täynnään”, mutta he yrittivät parhaansa ja olivat ihailtavan innostuneita. ”Paskantär-
keyttä vain juuri ja juuri havaittavissa. Mutta ei niissä, jotka ovat olka olassa miesten 
keskuudessa.”270 

Varusteiden puute oli suorastaan huutava. Valistusupseerit kaipasivat monistusväli-
neitä, joukot parranajovehkeitä, hammasharjoja ja -tahnaa, alusvaatteita, yskänlää-
kettä, hiertymäsalvaa, jalkineita ja villavaatteita. Turkitkin olisivat olleet tarpeen, sillä 
”it-vartiossa olevien miesten täytyy eräin paikoin juosta vartiotuntinsa pienessä kehyk-
sessä pysyäkseen lämpiminä. Ovat juoksemisesta aivan uupuneita.”271 

                                              
270 Sotilasvirkamies Unto Seppäsen kiertueselostus 26.10.–3.11.1939. T 8357/2, KA.  
271 ibid. 
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Pahinta oli uutispimento, valmiusjoukkojen tietämättömyys maailmanmenosta: siitä 
mitä tapahtui Moskovan neuvotteluissa, mitä eri puolilla Eurooppaa, kuinka olivat 
asiat koti-Suomessa. Koska sanomalehtiä ei tullut tai niitä ei ollut tarpeeksi, kuten ei 
radioitakaan, miehistö toivoi iltahartauksien yhteyteen upseerien selostusta ”päivän 
tilanteesta ja politiikan osoittimen asennosta”. Mielialat vaihtelivat äärimmäisyydestä 
toiseen: ”Puhutaan sellaista, mikä on Suomen miehen vastamyrkky jännitystilanteessa: 
hieman ylitse lyövää isänmaallista röyhkeyttä, kaikesta hempeydestä eliminoitua kans-
sakeskustelua, kiroilua eli miehen itkua, ylimalkaisuutta kotiasioissa (koska ne ovat jo-
kaiselle kallein salaisuus). Tuntolevyjen kaulaanripustamisissa tapahtunut suistumisia 
mielenvikaisuuteen. Niistä puhutaan. Samoin itsemurhista. Näiden puheiden naatit 
taitettava. Huhut, joita olen kuullut, ovat pääasiassa olleet positiivisia. Ylvästelyä.”272 

Uutisten puute ja uutistoiminnan hitaus madalsivat rintamajoukkojen mielialoja ja ki-
ristivät hermoja talvisodan aikana. Radio havaittiin toimivaksi ja nopeaksi välineeksi; 
asiaa ja viihdettä kaipasivat ja saivat sekä kotiväki että rintamajoukot. Sanomalehtien 
kulku rintamalle oli hidasta, mutta useat joukko-osastot ja sotatoimiyhtymät tekivät 
omia monistettuja lehtiään. Niiden aineisto saatiin pitkälti juuri radion uutisista. 273 

Ruotukaveri vai herrojen metku?  

Ylimääräisten kertausharjoitusten alkaessa puolustusvoimat alkoi julkaista reserviläi-
sille tarkoitettua lehteä sekä suomeksi että ruotsiksi. Aseveli ja sen ruotsinkielinen ver-
sio Vapenbrodern lähtivät liikkeelle liike-elämältä saatujen ja mahdollisesti tulevaisuu-
dessa saatavien avustusten varassa, sillä lehtiin ei ollut budjetoitu penniäkään. 

Suomenkielinen versio ilmestyi loppuvuoden ajan kolmesti viikossa ja sen painos oli 
aluksi 25 000 kappaletta. Vuodenvaihteen jälkeen lehden ilmestymiskerrat supistettiin 
kahteen. Levikki nousi kaiken aikaa, etenkin sen jälkeen, kun helmikuun 1940 alussa 
Aseveljeä alettiin jakaa myös sotatarviketeollisuuden työläisille näiden maanpuolustus-
hengen kohottamiseksi ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Suurimmillaan painosmää-
rät olivat maaliskuussa 1940, peräti 90 000 kappaletta. Rauhanteon jälkeen lehteä alet-
tiin ajaa alas ja sen viimeinen numero ilmestyi 16.4.1940. Aseveljen lisäksi talvisodan 
aikana ilmestyi 11 armeijakuntien ja pienempien yksiköiden rintamalehteä. Näiden 
taso, sisältö ja ilmestymistiheys vaihteli, samoin merkitys tiedotusvälineenä.274 

YH:n aikana Aseveli tarjosi miehille lähinnä lukemista ja ajanvietettä. ”Hauskalla ja ke-
vyellä sisällöllä tuntuikin tässä vaiheessa olevan eniten kannatusta lukijakunnan kes-
kuudessa. Mieliala joukoissa oli yleensä sellainen, että propagandan oli oltava mie-
luummin hillitsevää kuin taisteluhalua lietsovaa. Tätä edellytti myös hallituksen omak-
suma, kaikkea ärsytystä välttävä rauhanpolitiikka”, linjasi propagandaosasto talvisodan 
päätyttyä. Viihteen lomassa oli toki vakavaakin asiaa: kirjoituksia isänmaan historiasta 
ja sotilaskurista sekä sotilaan velvollisuuksista ja oikeuksista.275 

                                              
272 Sotilasvirkamies Unto Seppäsen kiertueselostus 26.10.–3.11.1939. T 8357/2, KA. 
273 Vuorenmaa-Ylikoski (1991), s. 231–232.  
274 Annala, Sakari: Tiedotustoiminta sodissa 1939–1944, sen päämäärät, keinot ja saavutetut tulokset sekä niistä tehtävät 
johtopäätökset. Sotakorkeakoulun diplomityö SKK-1:1429, 1960, s. 21–23.  
275 Propagandaosaston kotimainen tiedoitustoiminta ja lehdistöpalvelu -selostus, T 8357/2, KA.  
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Kuva 7. Puolustus-
voimien julkaise-
man Aseveli-lehden 
ensimmäinen nu-
mero ilmestyi loka-
kuussa 1939, yli-
määräisten kertaus-
harjoitusten alka-
essa. Lehteä rahoit-
tivat useat liikeyri-
tykset, ja se oli talvi-
sodan aikana tärkeä 
tiedotusväline ja 
mielialojen hoitaja. 
Kansalliskirjasto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samalla kun Seppänen, joka oli itsekin sanomalehtimies, jakeli joukoissa Aseveljeä, hän 
kuunteli mitä lehdestä sanottiin. Haaviin jäi sekä positiivisia että negatiivisia komment-
teja. Lehden sotilashuumorista, kuvituksesta ja siinä julkaistuista laulujen sanoista pi-
dettiin. Tunnetut kirjoittajanimimerkit lisäsivät luottamusta, ja lehden toivottiin sisäl-
tävän ”kaikkea sellaista, missä nähdään kotiseudun hakeutuminen kentällä olijoiden 
luokse.” 

Lehden jakelu ei kaikkialla toiminut, ja sisällössäkin oli parantamisen varaa. Uutisia 
kaivattiin. ”Myyränkoloissa asuvat miehet tarvitsevat suhteellisesti enemmän kuin ne, 
jotka saavat käsiinsä muitakin lehtiä. Hurskastelua vähennettävä. Äidillisiä asioita vä-
hennettävä. Karskiutta puuttuu. Enemmän todellisuudentajua ja käsitystä, millaisissa 
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tunnelmissa ja olosuhteissa miehet lehden lukevat. Lehden sisällys on oltava ruotuka-
veruutta eikä harjoituspaukuttelua.” 

Seppäsen mukaan ”paikka paikoin Aseveljeä pidettiin ”herrojen metkuna”. Niinpä hän 
esitti propagandaosastolle painokkaan vaatimuksen: ”Aseveli olkoon siis ruotukaveri 
eikä herrojen metku.”  

”Ei pidä salata mitään eikä kaunistella mitään”  

Suomalaisten sotilaiden ruotukaveruus Aseveljen kanssa syntyi siis jo YH:n aikana. 
Vaikka porukoissa tokaistiin jaettavaksi tulleiden lehtinippujen saavuttua, että ”taas 
tuli propagandaa”, kyseessä oli enemmän lempeä herja kuin vakavasti otettava vastus-
tus. Jatkosodankin aikana muutamat rintamalehdet, kuten Rukajärven suunnalla soti-
neen 14. divisioonan Korven Kaiku, tunnettiin joukkojen keskuudessa pelkästään ni-
mellä Ropakanta.276 

Aseveljen toimitus sai sodan aikana valtavasti postia. Arviolta noin neljännes lehden 
sisällöstä oli lukijakirjeitä. Valitettavasti suurin osa kirjeistä eli ne kolme neljäsosaa, 
jotka eivät syystä tai toisesta olleet julkaisukelpoisia, meni toimituksen paperikoriin. 
Rintamajoukkojen hengen ja mielialojen kuvastajina ne olisivat olleet myöhemmälle 
tutkimukselle varsinainen aarre!  

Kirjeistä nousi selvästi esiin rintamajoukkojen toive, ettei tiedottamisessa saisi salata 
mitään eikä kaunistella asioita, koska miehillä ”on rauhallisempi olla, kun tietää totuu-
den, vaikka se olisi pahakin”. Lehti, jonka tehtäviksi sodan aikana oli määritetty tais-
telutahdon ylläpitäminen ja kansallisen yksimielisyyden sekä kotirintaman uhrivalmiu-
den ja kestävyyden korostaminen, erehtyi alussa tekemään liian voimakasta propagan-
daa. Pian havaittiin, että ylevä isänmaallisuus ja korkealentoinen paatos eivät lainkaan 
miellyttäneet lukijoita. He elivät keskellä sodan karua todellisuutta, ja siitä he halusivat 
lukeakin. Taistelukuvauksista ja rintamatarinoista pidettiin. Myös uskonnollista sisäl-
töä toivottiin. Päämajan tilannetiedotukset, jotka olivat aluksi muodostaneet lehden 
uutisten rungon, ehtivät vanhentua jakelun takkuillessa: lehden matka kirjapainosta 
lukijoille kesti parhaassa tapauksessa pari kolme päivää, pahimmillaan toista viikkoa. 
Ilmestymiskertojen vähentäminen kolmesta viikoittaisesta numerosta kahteen tehtiin-
kin pitkälti juuri jakeluvaikeuksien takia.277 

Rauhan tultua lehden tehtävät muuttuivat jälleen kerran, koska olosuhteet olivat uu-
denlaiset. Maailman poliittisen tilanteen epävarmuus heijastui Suomeen, eikä oman-
kaan maan tilanne ollut vakaa. Joukot olivat uupuneita ja herpaantuneita, monet mie-
het sekä fyysisesti että psyykkisesti jaksamisensa äärirajoilla. Aseveli yritti piristää hei-
dän mieliään ja samalla luoda uskoa siihen, että elämä kaikesta huolimatta jatkuisi ei-
vätkä kärsimykset olleet turhia. 

Lehdestä esitetty loppuarvio totesi: ”- - kaikkeen ylhäältäpäin tulevaan suomalainen 
sotilas suhtautuu luonteensa mukaisesti epäillen. Kestetty sota kuitenkin jonkin verran 

                                              
276 Pilke (2012), s. 168.  
277 Propagandaosaston kotimainen tiedoitustoiminta ja lehdistöpalvelu -selostus, T 8357/2, KA. Aseveljeä pai-
nettiin aluksi Helsingissä, sitten 11.12.1939 alkaen Kuopiossa ja 8.1.1940 jälleen Helsingissä. Myös Annala 
(1960), s. 21–23.  



 
 

76 

muutti tätä asennetta luodessaan lujan ja luottavaisen aseveljeyden rivimiesten ja pääl-
lystön välille.”278 

Erityisesti heitä varten suunniteltua propagandaa kohdistettiin sotatarviketeollisuu-
dessa työskenteleviin miehiin. Tässä päämajan propagandaosaston yhteistyökumppa-
nina oli puolustusvoimien sotatalousosasto, joka oli havainnut että pian sodan alka-
misen jälkeen ”ilmeni miespuolisten työntekijäin keskuudessa jonkinlaista alemmuu-
den tunnetta ja työn aliarvioimista, heidän verratessaan omaa tehtäväänsä rintama-
miesten osuuteen. Tästä johtui taasen varsin yleisesti esiintynyttä pyrkimystä rinta-
malle.”279 

Miesten toivomuksiin voitiin suostua vain harvoin, sillä aseteollisuuden erikoistehtä-
vät vaativat tekijänsä siinä missä vihollisen hyökkäysten torjuntakin. Työpaikoille le-
vitettiin julisteita, työntekijöille järjestettiin juhlia joissa puhuivat sekä ammattiyhdis-
tysjohtajat että puolustusvoimien edustajat. Kaksi suurinta tilaisuutta, Helsingin ja 
Tampereen juhlat, radioitiin ja sanomalehdet selostivat niitä laajasti. Aseveli ja Vapen-
brodern tekivät erikoisnumeron sotataloudesta. Erityisesti tässä teollisuuteen suunna-
tussa propagandassa korostettiin, miten kaikki maanpuolustusta tukeva työ oli osa sa-
maa yhteistä sotaponnistusta.280 

Vähästä on vaikea jakaa  

Sodan sytyttyä rintamilta alkoi saapua erilaista aineistoa: taistelukuvauksia, sankarita-
rinoita, tunnettujen miesten haastatteluja. Valistusupseerit, sotilaspapit, lotat ja sairaa-
loissa makaavat haavoittuneet sotilaat halusivat kertoa, millaista sodassa oli ja mitä 
tulilinjoilla tapahtui. Kotijoukkojen esikunnan valistustoimisto kirjoitti rintamanta-
kaisten kaupunkien pommituksista, mutta niistä sanomalehdet saivat kyllä helposti 
tietoa omin avuinkin.281 

Päämajan propagandaosaston miehet muokkasivat tätä monenkirjavaa aineistoa luet-
tavaan muotoon. Materiaaliksi sopivat myös sotavankien kuulustelupöytäkirjat sekä 
kaatuneiden tai vangeiksi joutuneiden venäläissotilaiden taskuista löytyneet kirjeet ja 
päiväkirjat. Vihollisen väheksyntä ja mustamaalaaminen kuuluu sotapropagandan 
luonteeseen; niinpä talvisodan aikana lehdille jaettujen Neuvostoliittoa koskevien ar-
tikkelien joukossa oli useita maan maataloutta ja maatalousväestön surkeaa asemaa 
sekä elintason alhaisuutta ja siitä johtuvaa kurjuutta käsitteleviä juttuja.  

Valtaosa teksteistä koski kotimaista arkea: sotakuukausipalkkojen maksamista, kent-
täpostin toimintaa, vakoiluvaaraa ja varustarvikekeräyksiä, kehotuksia joulupakettien 
lähettämiseen rintamalle ja sotasairaaloihin. Lisäksi jaettiin lyhyitä uutisia, ylipäällikön 
ylennys- ja kunniamerkkipäiväkäskyjä, päämajan eri osastojen tiedotteita ja silloin täl-
löin katsauksia sotatapahtumien kehitykseen.  

Päivittäiset sodanjohdon tilannetiedotukset olivat niin niukkasanaisia, että lukijoille 
lienee tuskin selvinnyt mitään muuta kuin että taisteluja oli käyty usealla eri suunnalla 
ja eräitä paikkakuntia oli pommitettu. Lehdet kyllä julkaisivat tiedotukset hyvillä pai-
koilla; huomioarvoa lisäsi se, että vihollisen tappiot nostettiin näyttävästi otsikkoihin. 

                                              
278 Propagandaosaston kotimainen tiedoitustoiminta ja lehdistöpalvelu -selostus, T 8357/2, KA.  
279 ibid. 
280 ibid. 
281 ibid.  
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Talvisodan päätyttyä päämajan propagandaosasto laski lähettäneensä lehdille Suomen 
Tietotoimiston kautta hieman yli kaksisataa lähetystä. Useimmissa oli paljon erilaista 
materiaalia: lyhyitä uutisia, hajatietoja ja pienehköjä rintamakuvauksia. Vähemmän 
päiväntärkeät ja pitemmät kirjoitukset jaettiin suoraan lehdille siten, että saman paik-
kakunnan lehdet saivat hieman erilaista aineistoa. Tehtävä ei ollut helppo: joulukuussa 
jaettavana oli 15, tammikuussa 37, helmikuussa 20 ja maaliskuun kahden ensimmäisen 
viikon aikana 10 kirjoitusta. Siitä, miten kysyttyä tuo vähäinenkin materiaali oli, kertoo 
julkaisemistilasto: nuo vajaat sata kirjoitusta julkaistiin kaikkiaan yli 1900 kertaa eli jo-
kainen kirjoitus ilmestyi parissa kymmenessä lehdessä eri puolilla maata.282 

Sanomalehdet nurkuivat kaiken aikaa, että aineistoa oli kovin vähän ja että se oli kai-
kille lehdille yhteistä. Närkästystä herätti myös se, että ulkomaiset sanomalehdet, joita 
toimituksissa seurattiin, saivat enemmän ja mehevämpiä juttuja – kaiken lisäksi Suo-
men puolustusvoimien suosiollisella avustuksella.  

Propagandaosasto tähdensi, että ”meille myötämielisen ulkomaisen opinionin luo-
miseksi ja ylläpitämiseksi sekä ulkomaisen avun saamiseksi oli oltava mahdollisimman 
huomaavaisia” ulkomaisille kirjeenvaihtajille. Heitä oli alkanut saapua Suomeen heti 
lokakuun alussa, Neuvostoliiton tekemän neuvottelutarjouksen jälkeen.  

Kolmekymmenluvulla vain harvoilla ulkomaisilla lehdillä tai tietotoimistoilla oli ollut 
edustajia Suomessa. Maata koskevia uutisia oli välitetty lähinnä Kööpenhaminasta ja 
Tukholmasta. Mutta kun maailman muilla sotanäyttämöillä oli vuoden 1939 lopulla 
suhteellisen rauhallista, eri maista tulleita reporttereita pakkautui Helsinkiin kymme-
nittäin. Suomesta kirjoitettiin talvisodan aikana ulkomaisessa lehdistössä erittäin pal-
jon. Juttujen sävy oli ihaileva ja myötätuntoinen, olihan kyse Daavidin ja Goljatin tais-
telusta, pienen ja suuren maan yhteenotosta, jossa pienempi vieläpä näytti pärjää-
vän.283 

Niillä vähäisillä voimilla, joita propagandaosastolla oli käytettävissä, pyrittiin palvele-
maan ulkomaisia lehtimiehiä ja valokuvaajia mahdollisimman hyvin. Heidän rintama-
matkojaan varten perustettiin opaskeskuksia, joita talvisodan loppuvaiheessa oli kuusi. 
Ne sijaitsivat Helsingissä, Viipurissa, Sortavalassa, Kajaanissa, Rovaniemellä ja Torni-
ossa. Ylipäällikkö Mannerheim otti päämajassaan Mikkelissä vastaan ulkomaisia lehti-
miehiä, joiden tulon hänen lähin apulaisensa, yleisesikuntapäällikkö Karl Lennart 
Oesch, oli aikonut kieltää.284 

Suomalaislehdet käänsivät tekstejä Ruotsin lehdistä ja marisivat, että nämä olivat kyllä 
päässeet rintamakierroksille ja vaikka mihin sillä aikaa kun suomalaiset purivat kynän-
päätä sen ainoan jutunpätkänsä ääressä. Ulkomaiset tarinat olivat suomalaistoimitta-
jien mielestä vauhdikkaampiakin kuin propagandaosaston puisevat artikkelit. Propa-
gandaosasto vastasi, että ”ulkomaalaisten kirjeenvaihtajien tehtävä oli tehdä mahdol-
lisimman värikästä journalistiikkaa ja vauhdikkaita sotareportaaseja välittämättä siitä, 
oliko se Suomelle edullista tai ei.” Sen sijaan suomalaislehdet tunsivat vastuunsa ja 
vaikenivat monesta asiasta. Tästä propagandaosasto jälkeenpäin kehui lehtiä.  

                                              
282 Propagandaosaston kotimainen tiedoitustoiminta ja lehdistöpalvelu -selostus, T 8357/2, KA. Kirjoitusten 
määrästä ja julkaisemistiheydestä myös Annala (1960), s. 16.  
283 Ulkomaisista lehtimiehistä talvisodan Suomessa esim. Julkunen, Martti: Talvisodan kuva. Ulkomaisten sotakir-
jeenvaihtajien kuvaukset Suomesta 1939–40. Weilin+Göös, Helsinki 1975, s. 47–53 ja passim.  
284 Vuorenmaa – Ylikoski (1991), 230. Pitkänen, Ilkka: Kun muna ei ollut kanaa viisaampi (Ilmari Turjan haas-
tattelu), Ruotuväki 7/22.4.1974.  
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Ovatko asiat niin kuin ne koetaan vai niin kuin ne tosiasiassa ovat? Tätä voi miettiä 
tässäkin yhteydessä. Siviilejä ei voitu lähettää taistelujen keskelle turvallisuussyistä – 
osa ulkomaistenkin lehtien värikkäistä rintamatarinoista oli syntynyt muualla kuin var-
sinaisilla tapahtumapaikoilla. Olavi Paavolainen totesi jo hieman ennen talvisodan 
puhkeamista, että ”Helsingin ravintolat tarjoavat kansainvälisille tarkkailijoille ja sen-
saatiohyeenoille parhaat aitiopaikat”. Kun kotimaisille toimittajille järjestettiin matka 
rintamalle, kaikki eivät halunneet lähteä rintamien tuntumassa maastoon.285 

Sitä paitsi: kaikilla maaseutulehdillä ei edes ollut ketä lähettää. Toimitusten miehitykset 
olivat pieniä, osa väestä kutsuttu sotapalvelukseen. Liikenneyhteydetkin saattoivat olla 
heikot. Ja kun toimittajien rintamavierailut talvisodan jälkeen tilastoitiin, havaittiin, 
etteivät suomalaiset sanomalehdet suinkaan olleet jääneet osattomiksi. Jo ylimääräis-
ten kertausharjoitusten aikana Kannaksella oli käynyt lehtimiesretkikunta, jossa oli yh-
deksän sanomalehtien ja kolme aikakauslehtien toimittajaa. Hieman ennen joulukuun 
puoltaväliä, heti kun rintamatilanne sen salli, kävi samoja maisemia katsomassa viisi 
helsinkiläistä ja kolme viipurilaista lehtimiestä. Poliittinen tasapuolisuus näkyi siinä, 
että retkellä oli mukana edustaja sekä Isänmaallisen Kansanliikkeen että Suomen So-
sialidemokraattisen puolueen lehdistä.286 

Vuodenvaihteen jälkeen Suomussalmen taistelukentillä kävi peräti 16 toimittajan 
joukko. He tulivat Helsingistä, Tampereelta, Mikkelistä, Kuopiosta, Vaasasta, Oulusta 
ja Kajaanista. Kannakselle ja Lieksaan sekä Kajaanin ja Rovaniemen suunnille järjes-
tettiin myös yksittäiskäyntejä. Maaliskuun puolessavälissä, sodan jo päätyttyä, suoma-
laistoimittajat saivat seurata Kaakkois-Suomen luovutettujen alueiden sekä Neuvos-
toliitolle tukikohdaksi vuokratun Hangon kaupungin evakuointia. Yksitoista lehti-
miestä vietti huhtikuun alussa miltei kaksi viikkoa Petsamossa, ja kun propaganda-
osasto laski kaiken tämän yhteen, se totesi järjestäneensä yli sata suomalaista lehti-
miestä eripituisille rintamavierailuille sotatoimialueen eri puolille.287 

Näiltä matkoilta kirjoitettujen juttujen tarkastusmenettelykin oli tavanomaista jousta-
vampi. Periaatteessa tekstit olisi pitänyt esittää päämajan propagandaosastolle, mutta 
kun niiden postitus olisi vienyt liikaa aikaa, tyydyttiin puhelinkuunteluun. Toiminta-
selostuksen mukaan osastolla kuunneltiin tällöin yhden illan aikana kymmeniä juttuja 
– joita tietysti joiltakin osin jouduttiin myös sensuroimaan.288 

Melkein tunti radio-ohjelmaa joka päivä 

Yleisradio oli kolmekymmenluvulla suhtautunut myönteisesti maanpuolustushenki-
siin ohjelmiin, ja tiedotuksen kertausharjoituksissa oli pohdiskeltu radion käyttömah-
dollisuuksia ja ohjelmasisältöjä mahdollisen sodan aikana. Radion parhaaksi puoleksi 
oli todettu sen nopeus, ja lisäksi radion avulla ”voitiin saattaa kotiseutu välittömään 
kosketukseen joukkojen ja rintamatapahtumien kanssa ja tällä tavoin innostaa kotiseu-
dun väestöä yrittämään parhaansa samalla tavalla kuin rintamajoukot tekivät.”  

                                              
285 Paavolainen 1946, 67 ja 75.  
286 Propagandaosaston kotimainen tiedoitustoiminta ja lehdistöpalvelu -selostus, T 8357/2, KA. 
287 ibid. 
288 ibid. 
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Mutta kun oltiin tosipaikan edessä eli elettiin syksyä 1939, lähetysajan saaminen oli 
nihkeää. Yleisradion johto taipui vasta pitkien neuvottelujen jälkeen – siitä huolimatta, 
että ohjelmatoiminnasta oli olemassa sopimus, jonka sisältö oli yksiselitteinen.289 

Kyseinen sopimus jakoi toiminnot kolmeen tilannevaiheeseen. Se, mikä vaihe oli me-
nossa, oli puolustusministeriön päätettävissä.  

Ykkösvaiheessa Yleisradion toiminta olisi täysin rauhanaikaista, paitsi että puolustus-
voimien ohjelmille olisi varattava tavallista enemmän tilaa. Kakkosvaiheessa valtio-
neuvoston tiedotuskeskus tai puolustusministeriön sanomatoimisto olisivat saaneet 
tarkastaa kaikki muut ohjelmat paitsi paikallislähetysten jumalanpalvelukset ja musiik-
kiohjelman. Kolmosvaiheessa radio, siis myös lähetysasemat ja koko ohjelmatoiminta, 
olisi ollut armeijan hallussa. Ohjelmisto olisi pitänyt koota päämajan propagandaosas-
ton vaatimusten mukaan ja puolustusvoimien omille ohjelmille olisi annettu se tila 
minkä propagandaosasto katsoi tarpeelliseksi. Asemien toiminnassa olisi ollut rajoi-
tuksia, ja ylimpänä valvojana olisi toiminut päämajan valvontaosasto.290 

Käytännössä sekä talvi- että jatkosodan aikana elettiin ykkös- ja kakkosvaiheen välissä. 
Puolustusvoimien ohjelmatoiminta päästiin aloittamaan jonkinasteisen kädenväännön 
jälkeen perjantaina 13.10.1939. Ensimmäisen puheenvuoron sai sisäpropagandatoi-
mistoa eli kotimaahan suunnattua tiedotustoimintaa johtanut kapteeni R. W. Palm-
roth, joka käytti lähetyksissä kirjailijanimeään Reino Hirviseppä. Hän selvitti kuunte-
lijoille kenttäpostin käyttöä, puhui huhujen torjunnasta ja perusteli, miksi miehet oli 
pitänyt kutsua aseisiin. Seuraavana päivänä Kalle Lehmus kertoi ulkomaiden osoitta-
masta myötätunnosta ja vakuutti, että armeija kyllä pitäisi huolta reserviläisten viihty-
vyydestä, ja sitä seuraavana Unto Seppänen kohdisti sanansa Kannaksen asukkaille.  

YH:n aikana ohjelma-anti oli kirjavaa; lähetyksissä kuultiin uutisia ja erilaisia tiedotuk-
sia, joukossa jopa yksittäisten perheiden tapahtumia kuten lasten syntymiä ja muuta 
vastaavaa. Kun puhelimia ei joukoissa juuri ollut, oli radiossa luettu tiedotus ainoa 
tapa edes yrittää halutun henkilön tavoittamista. Toisaalta propagandaosasto arvioi, 
että iloisesta perhetapahtumasta kertominen virkisti paitsi tuoretta isää, myös hänen 
asetovereitaan, ja kotiseudulta lähetetyt terveiset piristivät miesten mieltä. Sama vai-
kutus oli tietysti myös ”sieltä jostakin” tulevilla terveisillä, joita onnekkaimmat sotilaat 
pääsivät huutelemaan rintamareportterien mikrofoneihin.  

Parinkymmenen minuutin mittaiset lähetykset sijoitettiin aluksi siihen kellonaikaan, 
mistä Yleisradio onnistui heivaamaan pois jotain vähemmän tärkeää. Lokakuun lo-
pussa puolustusvoimien puolituntisen iltaohjelman ajaksi vakiintui 19.15–19.45. Sitä 
pidettiin hyvänä ajankohtana: kuuntelijaperheissä oli tuolloin päivän työt tehty ja päi-
vällinen syöty, joten kansa pystyi istahtamaan vastaanottimien ääreen. Aamupäivisin 
armeijalla oli 20 minuutin ohjelma-aika.  

Radio toimi kaksisuuntaisena viestimenä: päivittäin tervehdyskirjeitä tuli useita satoja. 
Kaikkia ei tietenkään pystytty lähetyksissä lukemaan. Samalla välineellä hoitui sekä ko-
tiseudun että tulilinjojen uutispalvelu: kun taistelujen alettua ohjelmakoosteen loppu-
numeroksi vakiintui päämajan päivittäinen tilannetiedotus, kuuluttaja luki sen sanelu-
vauhtia. Rintamajoukkojen valistusupseerit kirjoittivat tiedot muistiin ja välittivät ne 
edelleen yksikkönsä miehille joko monistettuina tai ääneen luettuina.  

                                              
289 Puoli vuotta puolustusvoimain radiopropagandaa. Puolustusvoimain suomen- ja ruotsinkieliset radiolähe-
tykset ajalla 13.10.1939–13.4.1940 -selostus, T 8357/2, KA.  
290 ibid.   
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Talvisodan radio sai nopeasti rinnalleen valemedian: Neuvostoliitto lähetti suomen-
kielistä propagandaohjelmaa päivittäin samoihin aikoihin ja samoilla aallonpituuksilla. 
Niinpä Reino Hirviseppä, Untamo Utrio, Pekka Tiilikainen, Enzio Sevón, Martti Ju-
kola ja Tauno Majuri sekä muut suomalaiset kuuluttajat alkoivat ilmoittaa lähetyksen 
alussa nimensä, jolloin äänetkin tulivat tutuiksi.  

Radio oli luja yhdysside koti- ja tulirintaman välillä aikana, jolloin etenkään naiset ”ei-
vät voineet tehdä muuta kuin neuloa ja rukoilla isänmaan puolesta”, kuten muuan 
sanomalehti asian ilmaisi. Mutta se oli myös vahva propagandaväline: Neuvostoliiton 
propaganda oli paksuhkoa, mutta kyllä Suomessakin osattiin tehdä vihollinen naurun-
alaiseksi, nostattaa taistelumieltä ja vihaa ”barbaarista vihollista” kohtaan. Vuoden 
1939 lopussa annettua sensuuriohjetta, jonka mukaan kaikissa tiedotusvälineissä tuli 
välttää ”vihollisen ja sen varusteiden aiheetonta aliarvioimista ja omien saavutusten 
liioiteltua kuvausta”, ei toimituksissa otettu ihan tosissaan.  

Häirintälähetykset, jolloin vihollinen ajoi jotakin vinkuvaa, rätisevää tai muuten vain 
puheen peittävää ääntä samalla radiotaajuudella, olivat talvi- ja jatkosodan arkipäivää. 
Osa lähetyshäiriöistä tai radion täydellisestä mykkyydestä johtui pommitusten aiheut-
tamista sähkövirran tai ohjelmansiirtolinjojen katkeamisista. Erityisesti silloin, kun 
Lahden radioasema 12.1.1940 tapahtuneen rajun pommituksen seurauksena vaikeni 
yhdeksän päivän ajaksi, Moskovan propagandistit pääsivät ääneen. Tämä edisti suo-
malaisen tiedotuksen avoimuutta – päämaja halusi nitistää valemedian oikeaa tietoa 
jakamalla.291 

Kovimmilla olivat kahdella ääniautolla liikkuvat, rintamaselostuksia tekevät komen-
nuskunnat, joiden raportit noista pisimmillään 1500–2000 kilometrin mittaisista ja 
jopa kolmiviikkoisista retkistä ovat karua luettavaa. Niiden mukaan äänityskoneistot 
toimivat keskimäärin joka kolmas päivä, ja autoa joutui pitämään käynnissä koko yön, 
jotta aamulla pääsisi liikkeelle. Päivisin taas ilmahyökkäykset estivät liikkumista, ja 
muutamat rintamakomentajat väittivät autojen kiinnittävän turhaan vihollisen huo-
mion. ”Sitä paitsi esikunnat nykyisin muuttavat sijoituspaikkaa yhtä mittaa. Niiden 
hakeminen ja niissä ilmoittautuminen vie aikaa tuntikaupalla joka päivä”, valitti ilmei-
sen turhautunut reportteri.  

Kaikesta huolimatta sekä selostajat että kuuluttajat onnistuivat vähintään kohtuul-
liseksi katsottavalla tavalla: Pekka Tiilikainen teki kolmessa kuukaudessa yli 130 radio-
selostusta ja hänen aisaparinsa Enzio Sevón noin 90. Selostukset, joiden pituudet vaih-
telivat muutamasta minuutista noin kolmeen varttiin, muodostivatkin puolustusvoi-
mien radio-ohjelman rungon. Ja lopulta Oy Suomen Yleisradio Ab:n ohjelmapäällikkö 
Ilmari Heikinheimo taipui tunnustamaan, että armeijan ohjelmat olivat olleet korkea-
tasoisia ja niissä oli kuultavissa ”tunnusmerkillisenä koruton ja miehekäs isänmaalli-
suus”.292 

 

                                              
291 Vuorenmaa–Ylikoski (1991), s. 232. Vihavainen, Timo: Sodan ja vaaran vuodet. Yleisradion historia 1926–
1949. Yleisradio Oy, Helsinki/WSOY painolaitokset 1996, s. 157.  
292 Puoli vuotta puolustusvoimain radiopropagandaa. Puolustusvoimain suomen- ja ruotsinkieliset radiolähe-
tykset ajalla 13.10.1939–13.4.1940 -selostus, T 8357/2, KA.  
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Propagandaopas valmistuu  

En ole onnistunut löytämään talvisodan aikaista, armeijan valistusorganisaatiolle tai 
propagandantekijöille tarkoitettua opaskirjasta painettuna. Ehkä sitä ei ehditty edes 
viedä kirjapainoon muiden kiireiden takia, mutta luonnosteksti valmistui tammikuun 
1940 lopulla ja lähti lausuntokierrokselle päämajan propagandaosaston eri toimistoi-
hin. Lausunnot eivät ole säilyneet eikä oppaan tekijästä ole varmuutta, mutta luulta-
vasti Finlandia Uutistoimistolla oli sormensa pelissä. Ainakin luonnoksen pitkä listaus 
propaganda-aseen eri muodoista, keinoista ja välineistä, käyttömahdollisuuksista ja 
kohderyhmistä on kirjoitettu Finlandia News Servicen kirjelomakkeelle.293 

Kuva 8. Aseveli-lehdessä oli uutisia, mielialoja muokkaavia kirjoituksia ja ajanvieteaineistoa. Kuva on 
YH:n ajalta; miesten käsissä olevassa numerossa kerrotaan Pohjolan valtionpäämiesten tapaamisesta 
sekä siitä, että ruotsalaisia vapaaehtoisia oli jo tarjoutunut Suomen avuksi. SA-kuva.  

  

                                              
293 Sakari Annalan mukaan propagandaopas ei ehtinyt valmistua ennen talvisodan loppua (Annala 1960, s. 14).  
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Itse opastekstiin oli koottu se, mitä sotapropagandasta tuolloin tiedettiin ja ajateltiin. 
Teksti rakentui pitkälti 1930-luvulla esitettyjen käsitysten ja näkemysten pohjalle, 
mutta koska elettiin sota-aikaa, se oli kovempaa ja kärjistetympää. Toiminta tuli aloit-
taa jo ”sotaa edeltävissä vaiheissa, ja se kiihtyy aseellisen toiminnan alkamishetkeen 
hyvin aggressiiviseksi, kaikki soveltuvat välineet samanaikaisesti käyttöön ottavaksi 
propagandahyökkäykseksi. - - Aivan kuten sota on rajattoman väkivallan aluetta, ei 
sotilaallisia päämääriä palvelevassa propagandassakaan keinoja valittaessa ole häikäile-
mättömyydellä rajoja.”294 

Loppujen lopuksi neljäkymmenluvun propagandahyökkäyksillä ja nykyaikaisella in-
formaatiosodalla – tai herjauksen rajoja hipovalla ja jopa ne ylittävällä räyhäkällä so-
mekeskustelulla – ei taida olla oleellista eroa? Opas nimittäin neuvoi, että propagan-
danteossa piti pelata tunnereaktioilla eli pyrkiä herättämään vihaa tai myötätuntoa. Vi-
han kohteeksi oli parasta valita sellainen henkilö tai asia, jota itse propagandan kohde 
(yksilö tai ihmisryhmä) ei entuudestaan tuntenut tai johon se suhtautui jo ennakolta 
epäilevästi. Sen sijaan tutuista, luotettaviksi koetuista tai pyhinä pidettävistä asioista ei 
saanut puhua halveksivasti tai loukkaavasti.  

Propagandaoppaan sävy lieventyi tuntuvasti, kun kirjoittaja pääsi teorian tasolta käy-
täntöön ja alkoi kertoa, miten nimenomaan suomalaiselle yleisölle – erityisesti suoma-
laisille sotilaille – suunnattua propagandaa olisi tehtävä. Käytetty termikin muuttui: ei 
ollut kyse varsinaisesta propagandasta, joka oppaan mukaan oli ”aatteiden, mielipitei-
den ja oppien tarkoituksellista levittämistä”, vaan valistustyöstä. Se tarkoitti ”yleisesti 
hyväksyttyjen tietojen ja taitojen levittämistä. Joukkojen keskuudessa, ylimmän joh-
don ohjeiden mukaan harjoitettu propaganda on valistustyötä.”295 

Rintamien valistusorganisaatio oli tässä vaiheessa kehitteillä. Oppaan mukaan armei-
jakunnassa tuli olla kokonainen valistustoimisto, divisioonassa ja rykmentissä päätoi-
minen valistusupseeri. Pataljoonan valistusupseeri hoiti tehtäviä muun toimensa 
ohella, ja komppanialle kelpasi valistajaksi aliupseerikin. Talvisodan aikana tällaiseen 
miehitykseen ei ilmeisesti missään päästy, mutta jatkosodan alettua järjestelmä kasvoi 
täyteen mittaansa suhteellisen nopeasti, kunnes se kesän 1944 puolustustaistelujen ai-
kana hajotettiin.296 

Valistustyön tarkoituksena oli ”ylläpitää uskoa lopulliseen voittoon ja herättää taiste-
lutahtoa epäsuotuisimmissakin tilanteissa. - - Valistustyössä on ehdottomasti kartet-
tava korulauseita ja turhaa paatosta. Sen sijaan luonteva vetoaminen kaikkeen siihen, 
minkä jokainen suomalainen tuntee yhteiseksi omaisuudekseen, antaa oikean tunne-
pohjan valistustyölle.” Kirjoittaja painotti myös, että joukot tuli jatkuvasti pitää tietoi-
sina sotatapahtumien yleisestä kulusta, kotiseudun oloista ja muun maailman tapahtu-
mista. Valistuksen lomaan sovitettava viihdytys puolestaan antaisi ”vapaahetkinä mie-
histön ajatuksille virkistävän ja positiivisen suunnan”. 

Totuudellisuuden vaatimus painottuu tässäkin yhteydessä: ”Tosiasioitten peittely, 
semminkin vääristely, vaikuttaa paljastuessaan tuhoisasti suomalaisen sotilaan taiste-
lumoraaliin.”  

Opas neuvoi, että koska vihollinen joka tapauksessa kohdistaisi rintamajoukkoihin 
omaa propagandaansa, se oli tehtävä tehottomaksi osoittamalla sen valheellisuus. 

                                              
294 Propagandaoppaan luonnos, T 8357/2, KA. 
295 ibid. 
296 Salminen (1976), s. 25–27; Pilke (2018), s. 16–17.  
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”Milloin vihollisen propaganda on laadultaan heikkoa, on edullista antaa miehistön 
itsensä määrätä siihen asenteensa ja rajoittua vain huolelliseen valvontaan. Tällöin on 
kiinnitettävä erikoista huomiota heikkoihin ja yhteiskunnan vastaisuuteen taipuviin 
luonteisiin pyrkien saattamaan heidät kestävälle pohjalle.”  

Kieltoja, rajoituksia, ohjeistusta  

Suomalainen joukkotiedotus perustui rauhan aikana sananvapauteen, ei ennakkosen-
suuriin. Sekä vuoden 1919 hallitusmuoto että samana vuonna säädetty painovapaus-
laki sisälsivät kumpikin ennakkosensuurin kiellon. Viranomaisilla oli kyllä mahdolli-
suudet rajoittaa julkista keskustelua poliittisesti epävakaiden 1920–1930-lukujen val-
tuuslakien perusteella, ja oikeusistuimissa voitiin jälkikäteen pohtia, oliko lehdissä kir-
joitettu jotain lainvastaista. Elokuvatarkastus toimi periaatteessa vapaaehtoisella poh-
jalla, käytännössä valtion valvomana.297 

Sodan aikana tai sodan uhatessa asiat olivat toisin: vuonna 1930 säädetty sotatilalaki 
ja lokakuussa 1939 annettu tasavallan suojelulaki antoivat valtion johdolle mahdolli-
suudet ennakkosensuuriin. Osa sensuuritoiminnoista keskitettiin talvisodan sytyttyä 
päämajan propagandaosastolle, osasta taas huolehti siviiliviranomainen, Erillinen Sen-
suurivirasto.298 

Päämajan propagandaosasto pyrki siihen, ettei se ainoastaan kieltäisi, vaan myös oh-
jaisi ja opastaisi. Yhteydenpito oli tiheää ja jatkuvaa; yksittäiset lehdet kyselivät neu-
voja, ja talvisodan aikana osasto ehti julkaista kaksi koostetta sensuuriohjeistuksesta. 
Vaikka kyse oli tosiasiassa käskyistä, koosteissa niitä kutsuttiin pehmeästi ”ohjeiksi”.  

Ensimmäisen, joulukuun 1939 lopussa annetun ohjeiston tärkein määräys oli kielto 
ilmapommitustuhojen yksityiskohtaisesta kertomisesta. Aihe oli tietysti journalistisesti 
houkutteleva, ja lisäksi lehdet pystyivät hankkimaan tiedot itse, ilman puolustusvoi-
mien tiedotuskoneiston apua. Kiellettyjä uutisaiheita olivat myös ulkomainen sotilaal-
linen apu, suomalaisjoukkojen siirrot, suuruudet ja aseistus sekä kaatuneiden ja haa-
voittuneiden määrät. Myöskään saatujen vankien lukumäärää ei saanut kertoa eikä vi-
hollisen toimintaa tai sen varusteita vähätellä. Omien saavutusten liioitteleva kuvaus, 
joka kuuluu aina sotapropagandaan, oli niin ikään kiellettyä.299 

Helmikuun 1940 alussa päämajan propagandaosasto antoi lisää ohjeita. Tuolloin ke-
hotettiin ”välttämään sellaista vihollisen toiminnan arvostelua tai ivailua (esim. vihol-
lisen suojautumisessa ja maaston käytössä havaittuja puutteita, kyvyttömyys liikkua 
suksilla, tulokseton tykistötuli ja ammusten tuhlaus), josta vihollinen saattaa hyötyä. 
Ei arvailuja operatiivisista suunnitelmista eikä sotatoimien kehityksestä, ei yksityiskoh-
taisia paikanmäärittelyjä, ei komentajien nimiä, ei sairaaloiden sijaintia.”300 

Samalla propagandaosasto kehotti lehtiä rohkaisemaan yleisöä, jota pommitukset her-
mostuttivat. Hiukan ennen helmikuun loppua se huomautti, että koti- ja ulkomaan-
propagandassa oli tietty ero, joka toimittajien oli hyvä pitää mielessä. Ulkomaiset leh-
det saivat ja niiden pitikin sanoa, että pikainen apu oli tarpeen Suomen pelastamiseksi 
tuhosta. Propagandaosaston mukaan tämä oli pelkkää ulkomaiden painostamista, jotta 

                                              
297 Pilke (2009), s. 67–68.  
298 ibid., s. 69–76.  
299 Ohjeita sanomalehdille 1. T 8357/2, KA.  
300 Ohjeita sanomalehdille 2; PM propagandaosaston kirje sanomalehdille 25.2.1940, T 8357/2, KA.  
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sotilaallista apua saataisiin. Todellisuudessa tilanne ei päämajan mukaan ollut paha; 
Kannaksella tapahtunut vetäytyminenkään ei merkinnyt puolustusmahdollisuuksien 
vähenemistä.301 

Liiallinen optimismi tosin johti siihen, että rauhanehdot koettiin epäoikeudenmukai-
sina, jopa häpeällisinä. Jos asiat olisivat olleet niin hyvällä tolalla kuin päämaja väitti, 
ei viholliselle olisi tarvinnut antaa lainkaan periksi, oli monien mielipide. 

Sodan jälkeenkin sensurointi- ja ohjeistustoimet jatkuivat: lehtiä pyydettiin karttamaan 
sellaisia lausumia, jotka antaisivat käsityksen miesten pikaisesta kotiuttamisesta. Myös-
kään sotatoimien ja -tapahtumien jälkiselostukset eivät saaneet ulottua yksityiskoh-
tiin.302 

Jälkipuintia riitti pitkälle kesään  

Luonnollisesti miehet olisivat halunneet sotatoimien päätyttyä palata kotiin ja rauhan 
ajan askareisiin mahdollisimman pikaisesti. Kotiutus ei kuitenkaan käynyt käden kään-
teessä. Maaliskuun lopussa aseissa oli noin 245 000 sotilasta, ja vielä kesäkuussa ka-
sarmeissa ja erilaisissa tilapäisissä majoituspaikoissa oleili yli 152 000 miestä.  

Heidän mielialansa olivat matalalla. Lomauttamisperusteita ja -järjestelyjä pidettiin 
epäoikeudenmukaisina. Asunto-olojen kehnous, muonan määrä ja sen yksipuolisuus 
sekä tupakka-annosten pienentäminen rauhan tultua olivat kotiuttamistaan odotta-
vissa joukoissa kirpeän arvostelun kohteena. Miehet kaipasivat myös sopivaa ajan-
vietettä, liikuntaa ja valistusta, arvioi maavoimien esikunta päämajaan lähettämässään 
propagandatilanneselostuksessa. Se huomautti, että ennen pitkää reserviläisten tyyty-
mättömyys tarttuisi samoissa tiloissa majaileviin asevelvollisiin.303 

Valvontaosaston päällikkö epäili, että joukoissa alettaisiin pian harjoittaa kommunis-
tista kiihotusta, mikä lankeaisi hyvin suotuisaan maaperään. Päämajan sensuuritoi-
misto puolestaan oli takavarikoinut suuren määrän sekä joukoista että kotiseuduilta 
lähetettyjä kirjeitä. ”Joukoista kotiin lähetetyissä kirjeissä valitetaan ruoan huonoutta, 
tupakkapulaa, huonoa majoitusta, kenttäpostia, elämän yksitoikkoisuutta joka tylsis-
tyttää mielet - - Kirjeistä, joita ovat lähettäneet vieläpä reserviupseeritkin, käy ilmi, että 
kaikenlaisia kurittomuustapauksia sattuu lukuisasti. Myös epävarmuus palvelusajan pi-
tuudesta vaikuttaa erikoisesti perheellisten miesten mielialaan. Vaimot suorastaan ke-
hoittavat kirjeissään miehiä karkaamaan joukko-osastostaan. - -”304 

Se, saatiinko maavoimien esikunnan kaipaamia pieniä teatteri-, orkesteri- ja elokuva-
kiertueita kasarmeille ennen kuin suurin osa talvisodan taistelijoista ehti kotiutua, ei 
näy asiakirjoista.  

Siviilipuolellakin nuristiin, ja erityisen äänekkäitä olivat lehtimiehet, jotka olivat mie-
lestään joutuneet pahaan uutispimentoon ja sensuurin kohteiksi. Tyytymättömyys ei 
kohdistunut ainoastaan päämajan propagandaosastoon; Valtioneuvoston Tiedotus-
keskus ja Erillinen Sensuurivirasto saivat kuulla kunniansa Sanomalehtimiesten Liiton 

                                              
301 Ohjeita sanomalehdille 2; PM propagandaosaston kirje sanomalehdille 25.2.1940, T 8357/2, KA. 
302 PM propagandaosaston kirje sanomalehdille 1.4.1940. T 8357/2, KA.  
303 Puolustusministeriön sanomatoimiston muistio 27.5.1940. T 8357/2, KA.  
304 ibid. 
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vuosikokouksessa toukokuussa 1940. Kokouksen pääpuhujana oli Suomen Sosialidemo-
kraatin päätoimittaja Eino Kilpi.  

Kilpi otti esille jokseenkin kaikki ne epäkohdat, joista sanomalehdet olivat hänen mu-
kaansa saaneet sodan aikana kärsiä. Sensuuri ei ollut samanlaista kaikkialla, koska eri 
paikkakuntien sensorit tulkitsivat sääntöjä oman käsityksensä mukaan. Maaseudun ja 
pääkaupungin lehtien eriarvoisuus johtui Kilven mukaan pitkälti juuri sensuurin eri-
laisuudesta, ja lisäksi häntä kiukuttivat kotimaisten lehtien uutistappiot ulkomaisten 
rinnalla. Hän sanoi tietävänsä, että Valtioneuvoston Tiedotuskeskus ja Puolustusvoi-
mien Sanomakeskus eivät sodan aikana ”tuntuneet olevan kaikkein sydämellisimmissä 
väleissä keskenään” ja syytti sanomakeskusta siitäkin, että se oli siirtynyt muun pää-
majan mukana Mikkeliin ja ”oli siten kokonaan tavoittamattomissa”.305 

Paitsi ristiriitaisia ohjeita, joita olivat lehdille lähettäneet muut propagandan ja sensuu-
rin toimijat, ”jotka myöskin olivat jollakin tavoin sotilaallisia elimiä”, esitelmöitsijää 
korpesi viranomaisten ”omituisen komentava sävy”, jossa ei luottamuksellisesta neu-
votteluasenteesta näkynyt häivettäkään.306 

Kilven ärhentelyssä oli kyllä jonkin verran perääkin: siviilisensuuria eli Erillistä Sen-
suurivirastoa johtanut Kustaa Vilkuna kertoo muistelmissaan päämajan pommitta-
neen kyseistä virastoa nuhteilla ja ohjeilla lähes päivittäin ja olleen linjanvedoissaan 
sangen ankara. Vilkunan mukaan kyse ei kuitenkaan ollut virkavaltaisuudesta tai pa-
hasta tahdosta, vaan lähinnä siitä, että kaikki talvisodan propagandan ja sensuurin osa-
puolet joutuivat uusien, yllättävien tilanteiden eteen valmistautumattomina.307 

Kilpi totesi, että toimituksista oli vastoin ennakko-odotuksia kutsuttu talvisodan alka-
essa aseisiin runsaasti miehiä, joita olisi tarvittu lehdenteossa. ”Eivätkä asianomaiset 
suinkaan läheskään aina joutuneet edes minkäänlaisen tiedoituspalvelun tehtäviin vaan 
sotilasarvonsa mukaisesti suoraan joukko-osastoihin. Tavallisiksi sotilaiksi komennet-
tiin varsin kielitaitoisia lehtimiehiä samalla kuin lukuisissa virallisissa ja puolivirallisissa 
tiedonantotoimistoissa valitettiin sekä kielitaitoisten että sanomalehtityöhön perehty-
neiden henkilöiden puutetta.”308 

Sanomakeskuksen vanhatkin synnit nousivat esitelmässä esiin: Puolustusvoimien Sa-
nomakeskus oli alkuaikoinaan epäonnistunut Kilven mukaan lähes täydellisesti. ”Mai-
nittu elin käsitti tehtäväkseen ainoastaan propagandaluontoisten kirjoitelmien lähette-
lemisen lehdille, mutta varsinaisia puolustuslaitoksen piiriin kuuluvia uutisia se ei saa-
miensa määräysten mukaisesti voinut antaa. Sitä läheistä yhteistyötä sotilasjohdon ja 
maan sanomalehdistön välillä, jota oli tarkoitus tavoitella, ei aikaansaatu.” Everstiluut-
nantti Leander sai kuitenkin Kilveltä puoltolauseen, koska ”hän pyrki erikoisesti luo-
maan ne olosuhteet, joissa sanomalehdistön olisi työskenneltävä mahdollisen sodan 
aikana”. Kilpi kiitteli sitä, että Leander oli pitänyt tiivistä yhteyttä lehtimiehiin jo 
vuonna 1935 ja pyytänyt myöhemmin lehtimiesliitolta lausuntoa tiedotussuunnitel-
mastaan.309 

Osittain Kilven ansiosta, osittain talvisodan aikana saatujen kokemusten vauhditta-
mana pääministeri Risto Ryti asetti kesällä 1940 komitean valmistelemaan mahdollisen 

                                              
305 Kilpi, Eino: Sotasensuurin sekä valtion propaganda- ja tiedotustoiminnan järjestämisestä. Suomen Sanomalehtimies-
ten Liitto/Helsingin Uusi Kirjapaino, Helsinki 1940, s. 6–11.  
306 Kilpi (1940), s. 6.  
307 Vilkuna, Kustaa: Sanan valvontaa. Sensuuri 1939–1944. Otava, Helsinki/Keuruu 1962, s. 12–13.  
308 Kilpi (1940), s. 5.  
309 ibid., s. 3–4.  
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tulevan sodan tiedotus- ja sensuuritoimintaa. Puolustusvoimat nimesi siihen edusta-
jikseen päämajan sensuuritoimintaa johtaneen majuri Taavi Patoharjun sekä propa-
gandaosastossa työskennelleen reservin kapteeni Jaakko Lepon.310 

Toukokuun 1940 lopussa päämajan propagandaosasto lähetti lehdille talvisodan tap-
pioita käsittelevän ja liikkeellä olleita huhuja oikovan pitkähkön artikkelin. Siinä esite-
tyt kaatuneiden ja haavoittuneiden määrät ovat myöhemmänkin tutkimuksen valossa 
erittäin tarkkoja. Raskaimpien taistelupaikkojen – artikkelin mukaan niitä olivat Tai-
paleen lohko, Muolaanjärven itäpuoli, Kollaanjoki, Laatokan saaret ja Pitkäranta, 
Summa, Tolvajärvi ja Viipurinlahden saaret – nimet ilmoitettiin. Sodan aikanahan 
paikkakuntia ei läheskään aina mainittu, vaan taisteluja käytiin jollakin ”suunnalla”.311 

Jutun haastateltavana oli eversti Harald Roos, joka oli sodan ajan toiminut päämajan 
huoltopäällikkönä. Hänen mukaansa taistelut Kirvesmäen ja Terenttilän tukikohdista 
olivat ”suomalaisen sisun ja hellittämättömän sitkeyden mestarinäytteitä” ja aivan eri-
tyisesti Roos halusi mainita Ässärykmentin, joka kuului kymmenen eniten tappioita 
kärsineen rykmentin joukkoon.312 

Artikkeli otti kantaa myös upseeritappioihin. Julkisuudessa oli väitetty – sen kum-
memmin perustelematta tai todisteita esittämättä – että reserviupseerien tappioluvut 
olivat huomattavan suuret, koska aktiiviupseerit istuivat sodan aikana esikunnissa, re-
serviläiset johtivat joukkoja taisteluissa. Roos torjui väitteet napakasti: päämajankin 
upseerivahvuudesta noin 40 % oli aktiivi- ja 60 % reservinupseereita. Jos taas laskettiin 
vain päämajassa palvelevat luutnantit ja vänrikit, heistä vain 9 % oli aktiiviupseereita 
ja 91 % reserviläisiä. Suunnilleen sama suhdeluku oli Kannaksella toimineissa sotatoi-
miyhtymissä.  

”Tosiasia, että etulinjassa oli kovin vähän aktiiviupseeristoa, johtui siitä, että rauhan-
aikainen upseerikaaderi oli niin pieni, ettei aktiivipäällystöä ylipäänsä ollut riittävästi. 
Oikeampaa on sanoa, että kun tuo vähäinen kaaderi totaalisen sodan vaatimusten mu-
kaisesti sijoitettiin sotanäyttämön eli koko maamme syvyydelle ja leveydelle, ei sitä 
paljoakaan riittänyt kuhunkin paikkaan. Tämä koskee erityisesti nuorta päällystöä eli 
juuri sitä, jonka paikka on etulinjassa ja joka nyt oli suurimmaksi osaksi korvattava 
reserviupseereilla,” totesi Roos ja huomautti, että kantahenkilöstöön kuuluvien luut-
nanttien ja vänrikkien sekä vastaavien reservinupseerien tappioluvut olivat prosent-
teina suunnilleen samat, vieläpä niin että reservinupseerien tappioluku oli hieman pie-
nempi.313 

Sodan päätyttyä sekä siviili- että sotilaspuolen propagandakoneistot palasivat vähitel-
len rauhanaikaan. Tällöin puolustusvoimia talvisodan aikana tukeneen Maan Turvan 
toiminta hiipui. Keväällä 1940 perustettu Suomen Aseveljien Työjärjestö (SAT) kor-
vasi sen siviiliväestön mielialojen tarkkailijana, mutta kun puolustusvoimat pystyi vä-
lirauhan aikana kehittämään oman tehokkaan tiedotus- ja valistusorganisaationsa, ei 
ulkopuolista apua kaivattu enää niin paljon.314 

                                              
310 Pilke (2009), s. 76–81.  
311 Otsikoimaton, 30.5.1940 sanomalehdille lähetetty artikkeli. T 8357/2, KA. Artikkelissa ilmoitetaan koko-
naistappioiksi 66406 miestä, joista kaatuneita ja kadonneita 22849. Talvisodan pikkujättiläisen mukaan talviso-
dassa menehtyi kaikkiaan 26662 henkilöä, mutta luvussa ovat mukana myös sodassa saatuun vammaan vuo-
den 1940 aikana kuolleet. Talvisodan pikkujättiläinen 1999, s. 825 ja 828.  
312 Otsikoimaton, 30.5.1940 sanomalehdille lähetetty artikkeli, T 8357/2, KA.  
313 ibid. Aktiiviupseerien tappioprosentti oli artikkelin mukaan 7,5 % ja reservinupseerien 7,2 %. 
314 Mertanen (2005), s. 480–482. 
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Propaganda-Aseveljet jatkoi toimintaansa ja sen suhteet puolustusvoimiin olivat edel-
leen läheiset. Eversti Leander kirjoitti keväällä 1941 Suomen Kuvalehden pääkirjoituk-
sessa siitä, miten talvisodan armeija oli ammentanut henkisen voimansa kotiseudun 
tuesta ja vuorovaikutuksesta. Hän muistutti, että rauhankin aikana oli erittäin tärkeää 
saada kaukaisiin korpivaruskuntiin radioita, sanoma- ja aikakauslehtiä, elokuvaesityk-
siä sekä muuta viihdytys- ja virkistystoimintaa. Armeijan omat voimat eivät tähän riit-
täisi, mutta apuna olivat Propaganda-Aseveljet ja Yleisradio. Näiden järjestämien ase-
miesiltojen Leander toivoi muodostuvan koko kansan ja sotilaitten yhteisiä vuorovai-
kutustilaisuuksia. ”Siksi on kansalaisten täytettävä lähetystilaisuudet viimeistä sijaa 
myöten ja muiden ohjelmanumeroiden ohessa on sieltä voimakkain yhteislauluin po-
jille kotiseudun tervehdykset lähetettävä. Muu osa kansasta hankkiutukoon radiovas-
taanottimien ääreen ja ilomielin kantakoon kortensa yhteiseen kekoon luovuttamalla 
vapaaehtoisen kuuntelumaksun lotille - -”315 

 

  

                                              
315 L. Leander: Lukijan pääkirjoitus, Suomen Kuvalehti 17/25.4.1941.  



 
 

88 

  



 
 

89 

5  

JATKOSODAN TIEDOTUS TOIMI TK-MIESTEN        
VOIMIN  

”Sodanaikaista tiedoitustoimintaa organisoitaessa on ennakolta koetettava arvioida niitä 
olosuhteita, joissa mahdollinen ensi sotamme tullaan käymään. Tällöin on heti todettava, 
että vuosien 1939–1940 sodastamme olosuhteet tulevat suuressa määrin muuttumaan.” 
(Pääesikunnan sanomatoimiston päällikkö Kalle Lehmus tammikuussa 
1941)316 

”Voi sanoa, että tiedoituskomppaniamme luotiin tyhjästä aivan sodan puhkeamisen edelli-
sinä päivinä kesäkuussa 1941. Jos ottaa huomioon tämän, niin niiden työsuoritukset ovat 
monessa kohdassa ihmeteltävät.” (Olof Enckell 1943)317 

”Tiedotustoiminnan luonteesta johtuu, että sen ollessa onnistunutta ei sitä eikä sen tuloksia 
useinkaan huomata, vasta kun siinä tehdään virheitä tai se puuttuu kokonaan, on asia 

toinen.” (Sakari Annala 1960)318 

 

ropagandasta ei talvisodan aikana muodostunut sellaista ratkaisevaa asetta kuin 
kolmekymmenluvun loppuvuosien innokkaat mainosmiehet ja muut palava-
sieluiset propagandan puolestapuhujat olivat kuvitelleet. Tiedotuksen arvo ja 

merkitys ymmärrettiin kyllä, mutta varsinaisia varautumissuunnitelmia alettiin tehdä 
vasta sodan päätyttyä. Talvisodan tiedotus, joka oli koko sodan ajan enemmän impro-
visoitua kuin organisoitua, onnistui siitä huolimatta vähintään kohtuullisesti, mutta 
menestys ei ollut yksin tiedottajien ansiota.  

Erityisesti ulkomaisen tiedotuksen onnistumiseen vaikutti joukko onnenkantamoisia. 
Vuoden 1940 olympiakisojen isäntämaaksi valittu Suomi oli ollut yleisen mielenkiin-
non kohteena jo kesällä 1939, ja Daavidin ja Goljatin otteluksikin luonnehdittu talvi-
sota vetosi niin lehtien tekijöiden kuin niiden lukijoiden tunteisiin: kamppailua seu-
raava yleisö halusi olla pienemmän puolella. Lisäksi maailman muilla sotanäyttämöillä 
oli vuosien 1939–1940 vaihteessa suhteellisen rauhallista, joten reporttereilla oli aikaa 
matkustaa Helsinkiin, josta saattoi olettaa saavansa edes jotain uutisaineistoa. 

Kalle Lehmus, joka oli talvisodan ajan palvellut päämajan propagandaosastolla ja josta 
tuli jatkosodan tiedotuksen keskeinen toimija, totesi myöhemmin, että vaikka talviso-
dan alla ei mihinkään henkisen sodankäynnin valmisteluihin ollut ryhdytty, koska so-
taa ei pidetty mahdollisena, tiedotus ja maanpuolustushengen nostatus onnistui silti: 
”- - kaikkien henkisten voimien mobilisaatio muodostuikin spontaanisesti täydellisem-
mäksi ja voimakkaammaksi kuin se olisi voinut olla minkään järjestelytoimenpiteiden 
avulla”.319 

 

                                              
316 P.M. koskeva sodanaikaisen tiedoitustoiminnan järjestelyä 7.1.1941, T 8357/2, KA. 
317 Enckell, Olof: Viesti erämaasta, Otava, Helsinki 1943, s. 15.  
318 Annala (1960), s. 58.  
319 Lehmus (1946), s. 6.  
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Entäs jos? 

Epäoikeudenmukaisina, tavattoman ankarina pidetyt rauhanehdot ja valtiojohdon 
suostuminen niihin oli monelle suomalaiselle järkytys, koska oman armeijan oli luultu 
olevan voitolla. ”Moskovan pakkorauhasta” alettiin puhua heti talvisodan jälkeen; 
hauraaksi luonnehdittu ja ilmeisesti myös sellaiseksi koettu rauhantila piti puolustus-
voimia varuillaan. Nostoväkeä ja uusia ikäluokkia koulutettiin. Puolustusmäärärahoja, 
jotka 1930-luvulla olivat olleet varsin pieniä, korotettiin tuntuvasti. Ulkomailta han-
kittiin aseita ja haettiin liittolaisia mahdollista tulevaa puolustustaistelua varten.320 

Mitä nimenomaan asehankintoihin tuli, niitä tehtiin aikalaistodistaja Kalle Lehmuksen 
mukaan ”ennennäkemättömän voimakkaalla ja suhteellisen vapaalla tavalla eduskun-
nan budjettioikeudet sivuuttaen”. Lehmus arvioi, että jatkosodan syttyminen oli puo-
lustusministeri Rudolf Waldenille ja valtiovarainministeri Mauno Pekkalalle jopa jon-
kinlainen helpotus. Ellei aseille olisi ollut käyttöä, ministerit olisivat joutuneet edus-
kunnan ja valtion tilintarkastajien edessä tilille omavaltaisesta toiminnastaan.321 

Tiedotusta alettiin pian talvisodan jälkeen järjestellä uudelleen sodan varalta. Päämi-
nisteri Risto Rytin heinäkuussa 1940 asettaman, siviilihallinnon propagandaa suunnit-
televan komitean mietintö valmistui muutamassa viikossa, ja sen pohjalta kehitettiin 
pääministerin alaisuudessa toimiva Valtion Tiedoituslaitos. Heikki Reenpään johtama 
komitea otti kantaa myös puolustuslaitoksen tiedotusjärjestelyihin. Se ehdotti puolus-
tusministeriön sanomatoimiston päälliköksi majuri Taavi Patoharjua, jonka työpariksi 
asetettaisiin Finlandia Uutistoimistoa johtanut reservin kapteeni Jaakko Leppo.322 

Mannerheim kuitenkin antoi puolustusvoimien tiedotuksen järjestelyt tehtäväksi tal-
visodan aikana päämajan propagandaosastossa työskennelleelle kapteeni Kalle Leh-
mukselle, joka totesi, että kun hän joulukuun 1940 puolivälissä aloitti puolustusvoi-
mien pääesikunnan sanomatoimiston päällikkönä, tilanne oli ”suuressa määrin epä-
selvä”. Lähin esimies, kenraalimajuri Viljo Einar Tuompo, ilmoitti että pääministerin 
asettaman komitean ehdotukset oli hyväksytty ja Lehmuksen tulisi vain toteuttaa ne. 
Lehmus teki Patoharjusta päämajan sensuuritoimiston päällikön, Leppo jäi siviilipuo-
lelle eli Valtion Tiedoituslaitokseen.323 

Lehmuksen arvion mukaan Suomi voisi joutua sotaan siten, että Neuvostoliitto hyök-
käisi uudelleen, jolloin maa puolustautuisi jälleen yksin ylivoimaista vihollista vastaan. 
Toisena vaihtoehtona hän piti Saksan ja Neuvostoliiton välille syntyvää aseellista selk-
kausta, johon Suomi tulisi ”sekoitetuksi tavalla tai toisella”. Molemmat tilanteet olisi-
vat puolustusvoimien tiedotuksen kannalta erittäin hankalasti hoidettavia.  

”Se yleinen ja yksimielinen opinioni, joka oli havaittavissa viime sotamme aikana Neu-
vostoliiton hyökkäystä vastaan, syntyi silloin ikään kuin itsestään, virallisen tiedoitus-
toimintamme tai propagandamme tarvitsematta tai pystymättäkään sen syntymiseen 
myötävaikuttaa. Tässä suhteessa asia muuttuu hyvin suuressa määrässä, jos maamme 

                                              
320 Turtola, Martti: Katkera rauha ja Suomen ulkopoliittinen asema sodan jälkeen. Talvisodan pikkujättiläinen 
(toim. Juutilainen, Antti ja Leskinen, Jari). WSOY Helsinki/WS Bookwell, Porvoo 1999, s. 843–863. Soikka-
nen, Timo: Talvisodan henki. Talvisodan pikkujättiläinen (toim. Juutilainen, Antti ja Leskinen, Jari). WSOY Hel-
sinki/WS Bookwell, Porvoo 1999, s. 235–251.  
321 Lehmus, Kalle: Miten ja milloin Ryti ja Mannerheim saivat kuulla sodan olevan tulossa. Suomen Kuvalehti 
24/18.6.1971.  
322 Reenpään komiteasta esim. Pilke (2009), s. 80. Myös Lehmus (1946), s. 15.  
323 Lehmus (1946), s. 17.  
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läheisessä tulevaisuudessa uudelleen joutuisi sotaan”, Lehmus arvioi tammikuussa 
1941 ylipäällikölle jättämässään mietinnössä. 324 

Hän totesi, että sotaväsymys näkyi niin siviiliväestön kuin asevelvollisten keskuudessa. 
Tyytymättömyyttä aiheutti myös säännöstely ja tavarapula. Uuden sodan puhjetessa 
ongelmia tulisi olemaan sekä asevelvollisten että kotiseudun väestön mielialojen 
muokkauksessa. Totaalisen sodan aikana koeteltaisiin niin koti- kuin tulirintaman kes-
tävyyttä. Kotiseudun mahdollinen tyytymättömyys ja tappiomieliala heijastuisivat hy-
vin nopeasti taisteleviin joukkoihin, ja sama tapahtuisi toisinkin päin. Ulkomaisia kir-
jeenvaihtajia hän ei uskonut tulevan Ruotsia ja Saksaa kauempaa; Saksastakin heitä 
saapuisi vain jos maa olisi yksi sodan osapuolista.  

Neuvostoliiton propaganda tulisi Lehmuksen arvion mukaan olemaan uuden sodan 
puhjetessa erittäin voimakasta. Siinä korostettaisiin, että Suomen uudet rajat olisivat 
vaikeat, jopa mahdottomat puolustaa, ja maan taistelu täysin toivotonta. Siispä oman 
vastapropagandan tekoon ja levittämiseen olisi varauduttava mahdollisimman hyvin 
jo ennakolta.325 

Sodasta Lehmus ennakoi lyhyttä, ja muuallakin päämajassa oli vallalla käsitys, että tu-
leva sota olisi vain muutaman kuukauden mittainen.326 

Muistiossaan Lehmus päätyi ehdottamaan, että sotilaallisesta tiedotustoiminnasta vas-
taisi päämajan yhteydessä toimiva pienehkö eli noin 10–12 henkilön yksikkö. Se välit-
täisi sotatoimia koskevat tiedot valtioneuvoston tiedotuselimelle, joka toimisi tietojen 
jakelijana. Valtioneuvoston tiedotuselin vastaisi myös ”armeijalehdistä, kaikenlajisesta 
rintamareportaasista, rintamavalokuvauksista ja -elokuvauksista, radiolähetyksistä 
jne.”327 

Ehdotuksen perusteluna oli, että päämajan ulkopuolella olisi enemmän tiedotuksen 
tarvitsemia aineellisia resursseja kuten kirjapainoja ja valokuvauslaboratorioita, ja työ-
rauhakin olisi parempi kuin päämajassa. Pientä ristiriitaa on nähtävissä siinä, että Leh-
muksen ehdottama ”tiedoituslaitoksen sotilaallinen osasto” tekisi työt, mutta sen toi-
mintaa johtaisi ja sitä valvoisi päämajan tiedotuselin. Myös liikekannallepanotyöt eli 
henkilöstörekrytoinnin hoitaisi Lehmuksen oma organisaatio, pääesikunnan sanoma-
toimisto.  

Mallia Saksasta 

Huhtikuussa 1941 kapteeni Lehmus lähti Saksaan tutustumaan armeijan tiedotuskäy-
täntöihin ja organisaatiomalliin. Matkakertomuksessaan hän totesi, että Saksan sodan-
johto oli varautunut pitkäänkin sotaan, propagandatoimintaa varten oli varattu run-
saasti miehiä ja rahaa, ja toiminta-alueeksi oli ajateltu ”käytännöllisesti katsoen koko 
maailma”.328 

Saksan armeijan propagandaosasto oli alistettu suoraan armeijan pääesikunnassa toi-
mivalle propagandaosastolle, OKW/Propille. Rintamilla toimivia, 180–200 miehen 

                                              
324 P.M. koskeva sodanaikaisen tiedoitustoiminnan järjestelyä 7.1.1941. T 8357/2, KA.  
325 ibid.  
326 Lehmus (1946), s. 18.  
327 P.M. koskeva sodanaikaisen tiedoitustoiminnan järjestelyä 7.1.1941. T 8357/2, KA. 
328 Toimistopäällikkö K. Lehmuksen kertomus Saksan matkasta 16.4.–5.5.1941. T 8357/2, KA.  
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vahvuisia propagandakomppanioita oli viitisenkymmentä. Niissä toimivat miehet oli-
vat ase kädessä taistelevia sotilaita. Siviiliammateiltaan he olivat toimittajia, valo- ja 
elokuvaajia, kirjailijoita, mainosmiehiä ja taiteilijoita. Propagandakoulutusta miehille ei 
Lehmuksen mukaan annettu, sotilaskoulutus sen sijaan kyllä. 

 

 

 

 

Kuva 9. Kalle Lehmus 
(1907–1987), sdp:n jär-
jestösihteeri, osallistui 
1930-luvun lopulla tie-
dotusalan kertaushar-
joituksiin ja palveli tal-
visodan ajan päämajan 
propagandaosastossa. 
Hän johti päämajan tie-
dotustoimintaa koko 
jatkosodan ajan. Vuo-
sina 1945–1952 hän 
toimi pääesikunnan 
tiedotustoimiston ja 
1952–1955 tiedotus-
osaston päällikkönä. 
Kuvassa Lehmus jatko-
sodan alussa kaptee-
nina. Majuriksi hänet 
ylennettiin 1942, evers-
tiluutnantiksi 1949 ja 
everstiksi 1955. TK-Karl 
Sjöblom, SA-kuva. 

 

 

 

 

Lehmus selosti yksityiskohtaisesti, miten propagandakomppanioiden komentajat toi-
mivat yhteistyössä armeijakuntien esikuntien kanssa, mutta eivät olleet näiden alaisia, 
miten kirjeenvaihtajat rintamilla taistelujen aikana toimivat ja miten komppanioista 
tulleet tekstit, valokuvat ja filmit tarkastettiin päämajassa ennen kuin ne lähetettiin 
lehdille. Samanlainen järjestelmä otettiin käyttöön myös Suomessa – sillä erotuksella, 
että saksalaisten hulppeasta varustelusta ei voitu edes uneksia. Saksan propaganda-
komppaniat olivat täysin moottoroituja; jokaisessa oli noin 50–60 autoa ja noin 20 
sivuvaunullista moottoripyörää. Muutama radiokovaäänisauto, siirrettävät valoku-
vauslaboratoriot sekä kenttäkirjapainot kuuluivat jokaisen komppanian varustukseen 
– muun materiaalin ohella.329 

                                              
329 Toimistopäällikkö K. Lehmuksen kertomus Saksan matkasta 16.4.–5.5.1941. T 8357/2, KA. 
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Lehmuksen luja luottamus tulevaan kanssasotijaan paistaa hänen matkaraporttinsa 
loppulauseista: ”Hyvin suunnitellun, johdetun ja toimivan propagandakoneiston an-
siosta Saksan kansa tosiaan elää mahdollisimman läheisesti mukana sotatapahtumissa, 
ja varma käsitykseni on, ettei sen henkinen kestämiskyky tule pitkiin aikoihin osoitta-
maan minkäänlaisia murtumisen merkkejä siinäkään tapauksessa, että huoltotilanne, 
joka nyt on varsin tyydyttävä, huomattavasti heikkenisi.”330 

Ei propagandaa vaan tiedotusta 

Myös puolustusvoimien pääesikunnan ulkomaanosasto kirjoitti raportin Saksan sota-
propagandan käytännön järjestelyistä. Kun se on päivätty vasta kesäkuun 1941 puo-
lessavälissä, sillä ei liene ollut merkitystä. Siinä vaiheessa ei enää tehty suunnitelmia, 
vaan pantiin niitä täytäntöön.331 

Propaganda-sana, jota oli edellisellä vuosikymmenellä pidetty täysin neutraalina, mutta 
joka näytti talvisodan aikana saaneen pahoja vammoja lähinnä kömpelön ja yliampu-
van neuvostopropagandan takia, korvattiin jatkosodan alla sanalla tiedotus. Vaihto ei 
tapahtunut ihan sujuvasti: muutamat tiedotuskomppaniat aloittivat sotapäiväkirjansa 
ja lähettivät ensimmäiset toimintakertomuksensa propagandakomppanioina.332  

Pääesikunnan sanomatoimisto muuttui päämajan tiedotusosastoksi. Se jaettiin toimis-
toiksi: rintamatiedotustoimisto (Ttus 1) ohjasi rintamilla toimivia tiedotuskomppani-
oita, tarkasti tekstit ja kuvat sekä lähetti ne edelleen Valtion Tiedoituslaitoksen kautta 
lehdille. Marraskuussa 1941 perustetun valistustoimiston (Ttus 2) tehtävänä oli rinta-
majoukoissa tapahtuva tiedotus ja mielipiteenmuokkaus, propagandatoimisto (Ttus 3) 
keskittyi viholliseen kohdistuvaan propagandaan, jota tehtiin lähinnä lentolehtisillä ja 
kaiuttimilla. Sensuuri (Ttus 4) teki sitä mitä nimikin edellytti; se toimi tiiviissä yhteis-
työssä Valtion Tiedoituslaitoksen tarkastusosaston kanssa. Joissakin tapauksissa teh-
tiin tuplatarkastus: sotatoimialuetta koskevan kirjallisuuden julkaiseminen edellytti 
sekä päämajan että VTL:n hyväksyntää. Eräänlaisena etäispäätteenä Mikkelissä pää-
majan yhteydessä toimineella tiedotusosastolla oli puolustusvoimien viihdytystoi-
misto. Se sijaitsi Helsingissä ja huolehti rintamilla liikkuneiden teatteri-, elokuva- ja 
musiikkikiertueiden, asemiesten kirjastopalvelujen ja muun vapaa-ajan toiminnan jär-
jestelystä.333 

Päämajan tiedotusosasto oli alistettu komento-osaston päällikölle, kenraalimajuri Viljo 
Einar Tuompolle. Alkuperäisistä asiakirjoista löytyy hänen lukukuittauksiaan hyvin 
harvakseltaan, eikä Tuompo päiväkirjastaan päätellen juuri puuttunut tiedotusosaston 
työhön, tapahtumiin ja suunnitelmiin. Ainoat kerrat, jolloin hän edes mainitsee tiedo-
tuksen, ovat Mannerheimin ja Lehmuksen väliset kärhämät. Tuompon mukaan yli-
päällikkö vaikutti jo lokakuussa 1941 tyytymättömältä aina kun Lehmuksen nimi nousi 
jossain yhteydessä esiin. Syytä Tuompo ei kerro. Heinäkuun 1942 alussa marsalkka 
kysyi jo suoraan Tuompolta, eikö Lehmuksen tilalle löytyisi ketään muuta. Tuolloin 

                                              
330 Toimistopäällikkö K. Lehmuksen kertomus Saksan matkasta 16.4.–5.5.1941. T 8357/2, KA. 
331 ibid.  
332 Pilke (2011), s. 29.  
333 Päämajan tiedotusosaston organisaatio esim. Pilke (2011), liite 1. Ks. myös Päämajan Tiedotusosaston oh-
jekäsky n:o 48, 21.11.1941. T 20680/2, KA.  
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Mannerheim oli suivaantunut ihan aiheesta: Lehmus oli lähettänyt sanomalehdille tie-
dotteen marsalkan Saksan-matkasta ilman että asianomainen itse oli lukenut sitä.334  

Kesällä 1943 Lehmus ja päämajan sensuuripäällikkö, majuri Taavi Patoharju, luulivat 
että ulkomaisten lehtien kanssa voisi tiedotustilaisuuksissa pelata samoilla säännöillä 
kuin kotimaisten eli kertoa tietoja, joita lehdet eivät saisi julkaista. Tämä ei onnistunut: 
Dagens Nyheter julkaisi uutisen suomalaisten lentotoiminnasta, saavutetuista ilmavoi-
toista ja siitä, että yksi suomalaislentäjä oli pommittanut Leningradia. Ulkoministeri-
össä, Suomen Tukholman-lähetystössä ja tietysti myös päämajassa nousi uutisen takia 
myrsky; tiedon arvioitiin vaikuttavan kielteisesti Suomen ja USA:n suhteisiin. Manner-
heim oli raivoissaan, mutta selvittelyn loppuun vieminen jäi jalkaväenkenraali Erik 
Heinrichsin tehtäväksi, ja Lehmus sai häneltä vain suullisen muistutuksen.335 

Lehmus itse kertoi jälkeenpäin vielä yhdestä yhteenotosta. Se tapahtui aivan jatkoso-
dan alussa, heinäkuussa 1941 annettua ns. miekantuppipäiväkäskyä sorvattaessa. Päi-
väkäskyn lopulliset, hyvin heimohenkiset ja monen mielestä jopa Suur-Suomi-hank-
keisiin viittaavat sanamuodot löivät sitä valmistelleen tiedotusosaston päällikön älli-
källä; hän itse olisi ollut hillitympi. Mutta kun Lehmus huomautti tästä marsalkalle, 
tuloksena oli kiivas sananvaihto. Sen jälkeen Lehmus alkoi odotella siirtoa päämajasta 
rintamalle. Sitä ei tullut, mutta mahdollinen miesten välinen luottamuspula saattoi syn-
tyä jo tuolloin.336 

Tiedotuskomppanioita muodostettiin jatkosodan alkaessa 11. Niiden miesvahvuudet 
vaihtelivat 20 ja 40 välillä. Yksi komppania sijoittui ilmavoimien, toinen merivoimien 
esikuntaan, kolmas kotirintaman sotilaallisesta toiminnasta vastanneen kotijoukkojen 
esikunnan yhteyteen. Loput seurasivat eri armeijakuntia. Sallan suunnalle sijoitettu 6. 
divisioona sai oman 17-miehisen tiedotusjoukkueen. Karjalan Armeijan esikuntaan si-
joitettiin kaksi tiedotusupseeria, Rovaniemellä toimivaan saksalaiseen AOKN:ään (Ar-
meeoberkommando Norwegen) yksi tiedotusupseeri. Tiedotuskomppaniat toimivat 
tiiviissä yhteydessä armeijakuntien kanssa – esimerkiksi niiden muona- ja muusta huol-
losta vastasi armeijakunta – mutta toimintaohjeensa ne saivat suoraan päämajalta. 7. 
TtusK eli merivoimien tiedotuskomppania toimi ensin Turussa, sitten Helsingissä, ja 
8. TtusK muutti ilmavoimien esikunnan mukana Mikkelin liepeiltä Tuukkalasta Hel-
sinkiin. Muiden sijoituspaikat vaihtelivat rintamatilanteiden mukaan.337 

Tiedotuskomppanioissa työskentelevät TK-miehet eli armeijan rintamakirjeenvaihta-
jat, radioselostajat, valo- ja elokuvaajat sekä rintamapiirtäjät olivat varsinaisia viestin-
nän etulinjasotureita. Heidän tehtävänään oli päämajan ohjekäskyn mukaan ”elävöit-
tää ja kertoa rintamantakaiselle väestölle kirjoitusten ja radion, valokuvien ja elokuvien 
avulla kenttäarmeijan toimintaa taisteluista ja lepohetkistä, huoltomuodostelmien ym. 
toimintaan saakka sekä saada koko kansa eläytymään armeijan taistelutoimintaan päi-
vittäin ja siten terästämään kansan voitontahtoa.”338 

Suomalaisten TK-miesten ei edellytetty osallistuvan taisteluihin. Jotkut heistä kuiten-
kin tekivät niin, joko siksi että kokivat sen velvollisuudekseen tai siksi, että arvelivat 

                                              
334 Tuompo, Viljo Einar: Päiväkirjani päämajasta (painokuntoon saattanut Kuosa, Tauno). WSOY, Por-
voo1968, s. 80 ja s. 148 (päiväkirjamerkintöjen päiväykset 18.10.1941 ja 4.7.1942).  
335 Tuompo (1969), s. 214 (päiväkirjamerkintä 2.6.1943); Lehmus, Kalle: Tuntematon Mannerheim. Katkelmia so-
dan ja politiikan poluilta. Weilin+Göös, Helsinki 1967, s. 149–152.  
336 Lehmus, Kalle: Totuus miekantuppipäiväkäskystä. Suomen Kuvalehti 27/9.7.1966.   
337 Päämajan tiedotusosaston toimintakertomus 19.6.–31.8.1941, T 20680/4, KA. Myös Perko (1974), s. 25–
29 ja Pilke (2011), s. 29–30.  
338 Päämajan tiedotusosaston ohjekäsky n:o 1, 23.6.1941, T 20680/2, KA.  
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näin saavansa parempia juttuja ja kuvia. Rukajärvelle sijoitetussa 10. tiedotuskomppa-
niassa palvellut vänrikki Väinö Hollming hiihteli mukana lähes 50 kaukopartiomat-
kalla; pisin niistä kesti kaksi viikkoa. Ilmavoimien tiedotuskomppanian kuvaaja Nils 
Helander hankki tähystäjäkoulutuksen voidakseen kuvata pommituslennoilla. Konei-
den kyytiin ei mahtunut ylimääräisiä matkustajia, joten kuvaajan piti joko ampua tai 
tähystää.339 

Tiedotuskomppanioiden aseistus oli sodan alkaessa jokseenkin olematon. Ilomantsin 
suunnalle 6. tiedotuskomppaniaan komennettu Olof Enckell kertoo, että komppani-
alla oli aluksi käytettävissä kuusi kivääriä ja muutamia pistooleja. Myöhemmin joukko 
sai yhden automaattikiväärin ja yhden konepistoolin, mutta moni miehistä teki rinta-
mamatkansa aivan aseettomana. Ehkä viisastakin niin: Enckellin mukaan useat TK-
miehet olivat ”täydellisesti sotilaallista koulutusta vailla ja aivan taitamattomia aseiden 
käytössä”.340 

Rintamatilanteista sekä armeijakuntien ja sotatoimiyhtymien muodostamisista riip-
puen tiedotuskomppanioita lakkautettiin ja uusia perustettiin. Miehiä siirreltiin komp-
paniasta toiseen joko heidän omasta pyynnöstään tai siksi, että kierrättämisellä löytyisi 
uusia näkökulmia ja työintoa. Erityisesti asemasodan aikana, jolloin jutunaiheet olivat 
vähissä, tehtäväkierto oli yleistä.341 

Suomalainen jatkosodan ajan tiedotusjärjestelmä sai siis ulkoisen muotonsa pitkälti 
Saksasta, mutta henki oli erilainen. Järjestelmä pohjautui Lauri Leanderin kolmekym-
menluvulla esittämiin ajatuksiin, joskin Kalle Lehmuksen osuus sen synnyssä oli huo-
mattava.  

Se, että kotiseudulle olisi välitettävä mahdollisimman paljon, nopeasti ja totuudenmu-
kaisesti tietoa rintaman tapahtumista, olosuhteista ja mielialoista, toteutui jatkosodan 
aikana laajan TK-organisaation puitteissa. Sanomalehdistön tiedonvälittäjäroolia ko-
rostettiin, liiallista optimismia tai ylenmääräistä pessimismiä lietsovat artikkelit jäivät 
päämajan sensuuritoimiston hyllylle, kielenkäyttöä vahdittiin ja ”pelkän propagandan” 
puhumista yritettiin välttää. Aina siinä ei onnistuttu, mutta tavoite toki tiedettiin ja sitä 
kohti pyrittiin. 

Tiedotuksen tavoitteeksi asetettiin se, että niin siviilien kuin sotilaiden luottamus ar-
meijaan ja maalle edulliseen sodan lopputulokseen säilyisi. Samalla haluttiin perustella 
sodanjohdon ratkaisuja ja ohjata kansalaisia suhtautumaan sodan mukanaan tuomiin 
ongelmiin sotilas- ja valtiojohdon mielestä tarkoituksenmukaisella tavalla.342 

Käytännössä armeijan tiedotusta hoidettiin päämajan tiedotusosaston ja Valtion Tie-
doituslaitoksen yhteistyönä. Päämajan tarkastamat tekstit ja kuvat menivät lehdille 
VTL:n kautta; käytössä oli erilaisia alue- ja puoluepoliittisiin ryhmityksiin perustuvia 
jakelulistoja. Tiedotuksen puolella yhteispeli näyttää sujuneen hyvin. Mutta sekä pää-
majalle että VTL:lle kuului myös sensuuri eikä sitä koordinoitaessa oltu täysin samoilla 
linjoilla. Ainakin Kalle Lehmuksen mukaan päämajan sensuuripäällikkö majuri Taavi 
Patoharju ja VTL:n sensuuriosastoa johtanut filosofian tohtori Kustaa Vilkuna pyrki-
vät välillä mittaamaan, kummalla oli sensuurikysymyksissä enemmän sananvaltaa. 

                                              
339 Hollmingin toiminnasta Pilke (2011), s. 154 ja s. 269. Nils Helanderista ”Hän ei tiennyt, mikä pelko on”, 
Pilven Veikko 23.8.1944 sekä Toivonen, Janne: 2.7.1944 Immola, Helsingin Sanomat 19.7.2014.  
340 Enckell (1943), s. 15.  
341 Päämajan tiedotusosaston toimintakertomus 1.11.1941–31.3.1942, T 20680/4, KA. Yksittäisten miesten 
siirroista päämajan tiedotusosaston ohjekäskyt 1–102 (1941–1944), T 20680/2, KA.  
342 Pilke (2011), s. 29, s. 270–274 ja passim.  
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Lehmus toteaa myös, että ylipäällikkö Mannerheim ei riittävästi ymmärtänyt vapaan 
lehdistön ja vapaan mielipiteiden vaihdon merkitystä ja voimaa; useimmiten niitä jou-
duttiin hänelle perustelemaan vahvasti.343 

Nopea lähtö 

Pääesikunnan sanomatoimisto oli aikonut varautua mahdolliseen tulevaan sotaan 
myös uusilla tiedotushenkilöstön kertausharjoituksilla. Syksyn 1941 harjoituksia – 
niitä olisi järjestetty saman tien peräti kahdet ja kumpaankin olisi osallistunut 40 miestä 
– pidettiin välttämättöminä, koska kolmekymmenluvun lopulla puolustusvoimien tie-
dotus oli ollut vasta aivan aluillaan. Nimenomaan sodanajan toimintaan tähtäävä val-
mennus oli jäänyt hyvin vähäiseksi, ja talvisodan tiedottajat olivat joutuneet perehty-
mään tehtäviinsä vasta sodan aikana, useimmiten omin päin. 

Sanomatoimisto, jonka budjetti oli jokseenkin olematon, pyysi keväällä 1941 määrä-
rahaa pääesikunnan koulutustoimistolta ja perusteli kertausharjoitusten järjestämistä 
sillä, että mahdollisen uuden sodan syttyessä puolustusvoimien tiedotus tultaisiin jär-
jestämään kokonaan uudelle pohjalle. Sitä hoidettaisiin keskitetysti, joten ainakin tär-
keimmille paikoille sijoitettavat tiedotusmiehet pitäisi ehtiä kouluttaa nimenomaan so-
dan ajan tehtäviin. 344 

Ehdotus hyväksyttiin, mutta kolmiviikkoisten kertausharjoitusten sijasta majuri Mai-
nio Reponen ehti luennoida tiedotustehtäviin komennetuille miehille vain parina päi-
vänä. Tiedotuskomppaniat muodostettiin Vilppulassa torstaina 19.6. ja jo lauantaina 
21.6. olivat ensimmäiset komppaniat matkalla kukin oman armeijakuntansa alueelle. 
Juhannuksen aikaan kirjoituskoneet lauloivat täyttä päätä ainakin Lappeenrannassa ja 
Ilomantsin suunnalla; eräänlaisen ennätyksen teki IV armeijakuntaa seurannut 2. tie-
dotuskomppania. Se nimittäin jätti jo Vilppulasta Uttiin matkatessaan kaksi luutnant-
tia Lahteen tekemään armeijakunnalle rintamalehteä. Luutnantit hälyttivät kirjapaino-
henkilöstön pyhätöihin ja juhannusaaton vastaisena yönä valmis parisivuinen tiedo-
tuslehti lähti 15000 kappaleen painoksena kohti Sippolaa, armeijakunnan silloista ase-
mapaikkaa. Lehti sai nimensä Lahdessa vuosina 1929–1939 ilmestyneen Tampereen 
Rykmentin joukko-osastojulkaisun mukaan: siitä tuli Tappara. Juhannusaattona leh-
destä oli valmiina jo toinen numero.345 

Ennen kuin sotatoimet alkoivat, päämajaan ehti kertyä melkoinen pino tekstejä, joissa 
kerrottiin rajanpinnan evakuoinneista, vihollisjoukkojen liikkeistä rajan takana ja Suo-
men armeijan omista sotavalmisteluista. Läheskään kaikkia tuolloin kirjoitettuja juttuja 
ja otettuja kuvia ei ollut edes tarkoitettu julkaistaviksi; osa artikkeleista oli enemmän 
tiedusteluaineistoa kuin reportaaseja tai uutisia. 346 

Päämajan ilmoituksen mukaan heinäkuun 7. päivään mennessä oli tiedotuskomppa-
nioista saapunut 160 sanomalehtireportaasia. Suurin osa niistä voitiin toimittaa Val-
tion Tiedoituslaitokselle edelleen jaettaviksi; sisältöä koskevat ohjeet olivat kuitenkin 
toiminnan nopean käynnistymisen takia jääneet antamatta. Tämä aiheutti sen, että pää-
majassa juttuja jouduttiin sensuroimaan runsaasti, ja heinäkuun ohjekäskyt ovat 

                                              
343 Lehmus, Kalle: Kolme kriisiä. Weilin+Göös, Helsinki 1971, s. 180–183.  
344 Sanomatoimiston muistio 18.4.1941 (maj. M. Reponen), T 20680/4, KA.  
345 2. tiedotuskomppanian sotapäiväkirja 18.6.–31.8.1941, Spk 23612, KA. Myös Pilke (2011), s. 40–44 ja Pilke 
(2012), s. 72.  
346 Pilke (2011), s. 42–46.   
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täynnä sääntöjä ja evästyksiä siitä, mitä TK-jutuissa sai sanoa. Niistä löytyy jopa yksit-
täisten sanojen käyttökieltoja; ”punainen” ja ”punaiset” -termejä piti vihollisesta pu-
huttaessa välttää, koska ne voitiin käsittää väärin. Muut nimitykset kuten ”bolsheviki” 
ja ”ryssä” olivat sodan alussa sallittuja, ennen pitkää päämaja kehotti välttämään niitä-
kin.347 

Kirjallisuuden ja kuvataiteen huiput tiedotuksen riveissä 

TK-komppanioiden ja koko armeijan tiedotuskoneiston kokoonpanossa toteutui 
Lauri Leanderin kolmekymmenluvun loppuvuosina hahmottelema ja edellyttämä 
”valtakunnan älymystön hyväksikäyttö”.  

Päämajan tiedotusosastosta tuli kulttuuriväen keskittymä. Osaston päällikkö, kaptee-
nina jatkosotansa aloittanut ja lokakuussa 1942 majuriksi ylennetty Kalle Lehmus oli 
ennen talvisotaa toiminut sosialidemokraattisen puolueen järjestösihteerinä ja lehti-
miehenä. TK-järjestelmän toiminnasta vastaavaa rintamatiedotustoimistoa johti aluksi 
aktiiviupseeri, majuri Mainio Reponen. Hänen tilalleen tuli Suomen Kuvalehden päätoi-
mittaja Ilmari Turja, ensin jo elokuussa sairasloman sijaiseksi. Myöhemmin syksyllä, 
kun Reponen siirtyi johtamaan rintamien valistustoimintaa eli Tiedotus 2:n päälli-
köksi, Turja sai vastuulleen rintamatiedotuksen johdon. Tiedotus 1:n päällikön pai-
kalta hänet kotiutettiin keväällä 1942. Niukasti yli nelikymppinen Turja olisi varmaan 
voinut vielä jatkaakin työtään päämajassa – tiedotuksen riveissä taisteli monta saman-
ikäistä ja vanhempaa miestä – mutta ilmeisesti lehden merkitys maanpuolustuspropa-
gandan välineenä oli niin suuri, että Turjasta oli armeijalle enemmän hyötyä siviiliteh-
tävässään.348 

Matti Kurjensaari, jonka tehtävänä päämajassa oli rintamalehtien avustaminen ja val-
vonta sekä lisäksi ”joukkojen kirjallisten ym. henkisten tuotteiden järjestely” oli toi-
mittaja, joka oli ennen sotaa julkaissut kaksi romaania. Toukokuussa 1942 Aunuksesta 
päämajaan komennettu Olavi Paavolainen oli kirjailijana jo konkari: neljä matkakirjaa, 
pari runoteosta, runsaasti lehtiartikkeleita, tunnettuutta ja tunnustusta nuoren polven 
kulttuurivaikuttajana. 

Jatkosodan alkaessa rintamakirjeenvaihtajiksi eli kirjoittaviksi TK-miehiksi komennet-
tiin enimmäkseen toimittajia ja mainosmiehiä sekä yliopistoväkeä. Osa heistä oli re-
servinupseereita, kuten talvisodan aikana luutnantiksi ylennyt Olavi Paavolainen. 
Muutamat, kuten jatkosodan alussa 6. tiedotuskomppaniaan määrätty ja myöhemmin 
Valtion Tiedoituslaitoksen palvelukseen siirretty toimittaja-kirjailija Olof Enckell, ei-
vät olleet edes suorittaneet asepalvelusta. 41-vuotias Enckell kuvailikin itseään ”ruu-
nunraakiksi” ja ihmetteli, miten mahtaisi tehtävissään pärjätä.349 

Kameramiehet ja piirtäjät olivat alojensa ammattilaisia tai pitkälle ehtineitä harrasteli-
joita. Puolenkymmentä jatkosodan TK-kuvaajaa oli palvellut jo talvisodan aikana pää-
majan propagandaosastossa; sen vahvuusilmoituksesta löytyvät myös Pietisen veljek-
set Matti ja Otso, Tuovi Nousiainen ja Paavo Poutiainen. Piirtäjinä oli tunnettuja tai-

                                              
347 Päämajan tiedotusosaston ohjekäskyt n:o 9/5.7.1941 ja 32/24.8.1941, T 20680/2, KA.  
348 Päämajan tiedotusosaston toimintakertomukset 19.6. –31.8.1941, 1.9.–31.10.1941, 1.11.1941–31.3.1942 ja 
1.4.–31.12.1942, T 20680/4, KA.  
349 Päämajan tiedotusosasto, tiedotusupseerikortisto 1941–1944, T 20681/12, KA. Enckell (1943), s. 11–12.  
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teilijoita kuten Aukusti Tuhka ja Einari Wehmas, mutta sodan jatkuessa TK-joukkoi-
hin rekrytoitiin myös miehiä, joista useat tekivät uransa vasta sodan jälkeen: Björn 
Landström, Kari Suomalainen, Erik Enroth ja monia muita. Muutamat radioselosta-
jat, kuten Pekka Tiilikainen ja Enzio Sevón, olivat tehneet radiotyötä jo talvisodan 
aikana; Tiilikainen oli kirjoittanut kokemuksistaan kirjankin. Heidän rinnallaan jatko-
sodan radioääninä vuorottelivat Tauno Lautamatti ja Tauno Majuri. Selostaja Kaj 
Klinge kaatui mikrofoni kädessään Sortavalan valtauksessa elokuussa 1941.350 

Jollei miehellä ollut reserviupseerin arvoa, hänestä tuli TK-miehenä luutnantin arvoi-
nen sotilasvirkamies – tällä yritettiin nostaa uuden ”aselajin” arvoa niin rivimiesten 
kuin rintamaupseerien silmissä. Jossain määrin se onnistuikin, mutta silti TK-miehet 
kohtasivat myös ylenkatsetta ja suoranaista pilkkaa rintamilla liikkuessaan.351 

 

Kuva 10. Rintamareportteri työskentelee vallatun talon pihalla Pälkjärven Läävissä. Kuvassa ei ole päi-
väystä, mutta se on todennäköisesti heinäkuulta 1941, jolloin suomalaisjoukot valtasivat Pälkjärven alu-
een. TK-Aarne Haapakoski, SA-kuva. 

                                              
350 Päämajan propagandaosaston vahvuusilmoitus 6.11.1939, T 8357/2, KA. Perko (1974), s. 34–51. Pekka 
Tiilikaisen Radioselostajana tulilinjoilla ilmestyi 1940.  
351 TK-miesten siviilitaustoista Perko (1974), s. 34–51 ja Pilke (2011), s. 31–38. Myös Päämajan tiedotus-
osasto. tiedotusupseerikortisto 1941–1944, T 20681/12, KA.  
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Sodan pitkittyessä tiedotukseen värvättiin uutta väkeä. Tällöin lahjakkailla kirjoittajilla, 
piirtäjillä ja kuvaajilla oli mahdollisuus päästä mukaan myös ”pystymetsästä”. Pyrkyä 
TK-joukkoihin oli kaiken aikaa ja innokkaita enemmän kuin voitiin ottaa. Erityisesti 
jatkosodan alkaessa miehiä tarjoutui vapaaehtoisiksi paljon; tällöin mukaan pääsi myös 
niitä, joita ei myöhemmin olisi rintamakirjeenvaihtajiksi otettu. Sekä 59-vuotias filo-
sofian tohtori Sakari Pälsi että kenraalimajuri Hjalmar Siilasvuon 17-vuotias poika 
Rolle kuuluivat jatkosodan alun TK-joukkoihin. Myöhemmin Pälsi palasi museo-
töihinsä, Rolle Siilasvuo jatkoi upseerikoulutukseen.352 

Kaikki rekrytoinnit eivät olleet onnistuneita, jolloin miehet siirrettiin vähin äänin mui-
hin tehtäviin, mutta toisinaan esimiehet yllättyivät iloisesti. Vuoden 1943 aikana tie-
dotustehtäviin siirtyneet ”värikäs ja sujuva kulttuuri- ja tunnelmakuvausten laatija” 
Oiva Paloheimo sekä ”dramaattista vauhdikkuutta omaava” Veikko Ennala mainittiin 
päämajan tiedotusosaston toimintakertomuksessa erityisen positiivisina löytöinä. Lau-
suma on poikkeuksellinen; toimintakertomuksissa ei yleensä mainittu yksittäisiä rinta-
makirjeenvaihtajia nimeltä tai esitetty heidän kyvyistään minkäänlaisia arvioita. Aino-
astaan kuvaosaston päällikkö, majuri Heikki Parkkonen, kirjoitti osaston omaan käyt-
töön arvosteluja TK-kuvaajista.353 

Tiedotuksen tiukat raamit  

Päämaja piti yhteyttä tiedotuskomppanioihin pääasiassa kirjeitse. Koko kenttäorgani-
saatiota koskevat määräykset välittyivät kirjallisissa ohjekäskyissä, joita sodan alkuviik-
koina annettiin lähes päivittäin. Myöhemmin tahti harveni ja käskyjä lähti sen mukaan, 
miten päämajalla sattui olemaan asiaa. Vuosina 1942–1944 ohjekäskyjä on tehty parin-
kolmen viikon välein, mutta pitempiäkin taukoja jäi. Esimerkiksi jouluviikolla 1943 
päämajan tiedotusosasto kiitti vuoden hyvistä työsuorituksista toivottaen TK-jou-
koille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta; seuraavan kerran asioihin palattiin maa-
liskuun 1944 lopussa. Touko-heinäkuun 1944 pitkä tauko johtui torjuntataisteluista – 
niiden aikana päämajan yhteydenpito tiedotuskomppanioihin toimi puhelimitse jos 
ollenkaan.354 

Ohjekäskyjen pääasiallinen sisältö koostui TK-tekstejä, -kuvia ja -filmejä koskevista 
ohjeista. Ne vaihtelivat rintamatilanteiden mukaan. Sodan alkuviikkoina korostui 
bolševismin vastainen taistelu ja uskonnollinen propaganda. Sopivan aineiston saa-
miseksi piti päämajalle toimittaa tekstejä ja kuvia kenttäjumalanpalveluksista ja ehtool-
lishetkistä, sotilaspappien toiminnasta sekä erityisesti takaisin vallatuista kirkoista ja 
niissä nähdyistä hävityksen merkeistä. Kuvausaiheiksi suositeltiin myös tunnettuja ur-
heilijoita ja muita ajan julkkiksia; ohjeet olivat niin yksityiskohtaisia että ne pystyi to-
teuttamaan ilman pienintäkään omaa ideanpoikasta. ”Paavo Nurmi marssilla taikka 
partiossa, Matti Järvinen selostaa aseveikoille keihäänheiton salaisuuksia, poika-Matti 
Järvinen auttaa marssilla hintelää asetoveriaan - -” Tämän tyyppisiä kuvia nähtiinkin 

                                              
352 Päämajan tiedotusosasto. tiedotusupseerikortisto 1941–1944, T 20681/12, KA. Myös Pilke (2011), s. 69–
72.  
353 Päämajan tiedotusosasto, vuoden 1943 toimintakertomus, T 20680/4, KA. 
354 Päämajan tiedotusosasto, ohjekäskyt n:o 96, 20.12.1943, n:o 97, 17.3.1944, n:o 99, 12.4.1944 ja n:o 100, 
25.7.1944, T 20680/2, KA.  
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sitten lehdissä runsain mitoin. Suomen Kuvalehden kuvareportaasissa ”Siellä me, missä 
muutkin” esiintyi urheilijoita, näyttelijöitä ja kirjailijoita.355 

Ohjekäskyissä julkistettiin myös henkilösiirrot, TK-miesten saamat ylennykset ja ran-
gaistukset sekä muita ajankohtaisia asioita. Tiedotuksen ja sotapropagandan suuria lin-
joja ei ohjekäskyissä kerrottu; ne ilmoitettiin komppanianpäälliköille suullisesti joko 
päämajassa pidetyillä neuvottelupäivillä tai kiireellisissä tapauksissa puhelimitse. Ilmei-
sesti päämaja halusi salata ja suodattaa strategista tietoa.356  

Talvisodan ajan vallinnutta kansan yksimielisyyttä tavoiteltiin myös jatkosodan aikana, 
vaikka siinä ei onnistuttu läheskään täydellisesti. Tiedotuksen etulinjasoturit, TK-mie-
het, valjastettiin tehtävään. Heitä kehotettiin ”hankkimaan sotaa ja sen päämääriä kos-
kevia lausuntoja joukoissa palvelevilta työväenliikkeen luottamusmiehiltä, työväenyh-
distysten ja ammattiosastojen puheenjohtajilta ym. toimihenkilöiltä sekä laatimaan nii-
den perusteella kirjoituksia. Puhuteltujen nimet ja luottamustoimet on mainittava. 
Haastattelujen tarkoituksena on vahvistaa mielialaa ja oikeaa käsitystä sodanpäämää-
ristä sekä rintamalla että kotiseudulla.”357 

Ristiriitaista kyllä, sodanpäämääriä ei missään vaiheessa varsinaisesti julkistettu. Niistä 
taitettiin peistä lehdistössä heti Mannerheimin ”miekantuppipäiväkäskyn” julkistami-
sen jälkeen, mutta päämajan käskystä julkinen keskustelu piti lopettaa. Sen sijaan pää-
majaan marraskuun 1941 lopussa kokoontuneet TK-miehet, valistusupseerit ja kent-
täpapit saivat tarkan kuvauksen siitä, miten Karjalankannaksella oli päämäärä saavu-
tettu, mutta Syvärin takaa tavoiteltiin vielä suojavyöhykettä ja pohjoisempana aiottiin 
katkaista Muurmannin rata.358 

Tiedotuksen tiukat raamit näkyvät selvästi jo kesän 1941 päiväkäskyistä. Yksi varhai-
simmista sisältää pitkän listauksen siitä, mitä rintamareportaaseja laadittaessa piti ottaa 
huomioon. Sotatoimista ja joukkojen liikkeistä ei saanut kertoa enempää kuin pääma-
jan omat viralliset tiedonannot niistä kertoivat. Tarkkoja tapahtuma-aikoja ja paikan-
nimiä ei saanut mainita, ei liioin komentajien ja päälliköiden eikä myöskään yksiköi-
den, joukko-osastojen ja sotatoimiyhtymien nimiä eikä niiden vahvuuksia. Pataljoona, 
rykmentti, divisioona ja armeijakunta olivat kiellettyjä sanoja; komppaniaa sai käyttää 
mutta mieluummin oli puhuttava joukosta tai osastosta. 359 

Liian kireäksi viritetyt ohjeistot antoivat TK-toiminnan arvostelijoille aseet käteen: 
joistakin jutuista sai sen käsityksen, että edes alkeellisimmat armeijatermit eivät olleet 
kirjoittajille tuttuja. Päämaja katsoi kritiikin aiheutuneen myös siitä, että miehet toivat 
tuotoksissaan itse itseään liikaa esiin ja kehotti näitä vastedes ”kuvaamaan tapahtumia 
näkymättöminä huomioitsijoina”.360 

Tiedotusvälineet pyrkivät tekemään heistä näkyviä, sankareita suorastaan. Esimerkiksi 
laajalevikkinen Suomen Kuvalehti julkaisi jo elokuun 1941 lopussa aukeaman kuvakoos-
teen TK-valokuvaajien ja elokuvaajien työstä, nimet mainiten. Puolitoista kuukautta 

                                              
355 Päämajan tiedotusosasto, ohjekäskyt 1941–1944. Ohjekäsky n:o 1, 23.6.1941, n:o 7, 3.7.1941 ja n:o 11, 
9.7.1941, T 20680/2, KA. Siellä me, missä muutkin, Suomen Kuvalehti 37/13.9.1941.  
356 Perko (1974), s. 12. 
357 Päämajan tiedotusosasto, ohjekäsky n:o 25, 4.8.1941, T 20680/2, KA.  
358 Miekantuppipäiväkäskyä seuranneista, Itä-Karjalaa koskevista sensuuritoimista Vilkuna (1962), s. 65–71. 
Ks. myös Päämajan valistus- ja viihdytystoimiston (Ttus. 2) selostus- ja keskustelutilaisuus valistusupseereille 
27.11.1941, T 8362/17, KA.  
359 Päämajan tiedotusosaston ohjekäsky n:o 7, 4.7.1941 ja n:o 11, 11.7.1941. T 20680/2, KA.  
360 Päämajan tiedotusosaston ohjekäsky n:o 37, 26.9.1941, T 20680/2, KA.  
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myöhemmin lehti esitteli Aunuksen radion avajaisvieraat ja henkilökunnan. Ennen 
joulua esillä olivat vielä radioselostajat Viki Raaska, Pekka Tiilikainen, Tauno Majuri, 
Martti Jukola ja muutama heidän kollegansa. Miesten kerrottiin tehneen viidessä kuu-
kaudessa yli 700 rintamaselostusta.361 

Yhtenä tiedotustoiminnan painopisteenä oli vallattu Itä-Karjala. Se esiintyi lukuisia 
kertoja ohjekäskyissä koko vuoden 1941 ajan. Vallatulta alueelta kaivattiin runsaasti 
kuvia ja kirjoituksia. Päämajasta tulvi listoja kuvattavista paikoista ja ehdotuksia kirjoi-
tusten aiheiksi sekä ohjeita siitä, miten paikallisväestöön tulisi suhtautua. Kanssakäy-
misen tuli olla ”avointa, asiallista ja suojelevan sävyistä” mutta siinä tuli silti säilyttää 
varovaisuus; sodanjohto epäili että itäkarjalaiset pitäisivät yhteyttä venäläisiin vakoo-
jiin tai vihollispartioihin. Poliittisiin ja uskonnollisiin väittelyihin ei saanut mennä mu-
kaan, mutta suomalaisen yhteiskunnan ja kansan olojen paremmuutta piti todistella. 
Joiltakin osiltaan ohjeet vaikuttavat hätävarjelun liioittelulta: kuvalehtiä ja armeijan jul-
kaisemia rintamalehtiä sai antaa paikallisten luettavaksi, poliittisia päivälehtiä ei. Itä-
Karjalassa toimivat tiedotuskomppaniat saivat lähdeaineistokseen aluetta käsittelevää 
AKS-henkistä kirjallisuutta.362 

Tiedotuksen johdon suhtautuminen Itä-Karjalaan muuttui suhteellisen nopeasti. En-
simmäiset ohjeet siitä, miten TK-miesten tulisi aluetta käsitellä, lähtivät tiedotuskomp-
panioille kesäkuun 1941 lopussa, hyvissä ajoin ennen Aunuksen ja Vienan valtausta. 
Niissä painottui heimohenki, ja vielä syyskuussa päämaja korosti voimakkaasti, että 
Suomi ei tavoitellut aluetta itselleen taloudellisten seikkojen takia, vaan saadakseen 
mahdollisimman helposti puolustettavat rajat ja turvatakseen ”kärsineen heimomme” 
tulevaisuuden. Itä-Karjalasta annettiin oma yksityiskohtainen sensuuriohjeisto, ja sen 
lisäksi päämaja alkoi vaatia sanomalehdiltä kirjoittelun rajoittamista jo vuoden 1941 
lopulla. Seuraavan vuoden puolella päämajan sensuuri puuttui yhä useammin Itä-Kar-
jala-artikkeleihin, vaikka toisaalta innosti kirjoittamaan erityisesti alueella tehdystä va-
listustyöstä ja kansan omaleimaisesta kulttuurista.363 

Rintamavalistusta lehtien ja radion avulla 

Jatkosodan armeijan viestintä jakautui kahtia. Kotirintamalle tarkoitetusta tiedotuk-
sesta huolehti TK-organisaatio, rintamilla taas työskentelivät valistusupseerit, joiden 
tehtäviin kuului jokseenkin kaikki se, mikä meni varsinaisen taistelutoiminnan johta-
misen, muonituksen ja lääkintähuollon ulkopuolelle. Valistusupseerit vastasivat sano-
malehtien jakelusta ja radiovastaanottimien saatavuudesta, isännöivät viihdytyskiertu-
eita ja kotiseudulta tulleita retkikuntia, järjestivät asemiehille mahdollisuuksia opiskella 
ja harrastaa, tarkkailivat mielialoja ja olivat varsinaisia yleismiehiä, joille komentajat 
saattoivat sysätä kaiken sen, mille ei muita tekijöitä löytynyt.364 

                                              
361 Sodan silmä, Suomen Kuvalehti 35/30.8.1941. Aunuksen radio, Suomen Kuvalehti 41/11.10.1941. Huomio, 
puolustusvoimain lähetys, Suomen Kuvalehti 49/6.12.1941.  
362 Päämajan tiedotusosaston ohjekäskyt n:o 19, 19.7.1941, n:o 30, 18.8.1941, n:o 36, 17.9.1941. T 20680/2, 
KA.  
363 Päämajan tiedotusosaston ohjekäskyt n:o 37, 26.9.1941, n:o 74, 23.9.1942 ja n:o 75, 3.11.1942, T 20680/2, 
KA. Itä-Karjala-kirjoittelun rajoittamisesta myös Pilke (2011), s. 179–189.  
364 Valistusupseerien tehtävistä Pilke (2018), s. 41–42, s. 53–55, s. 69–75 ja passim.  
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Käytännössä valistus- ja TK-organisaatiot olivat jossakin määrin päällekkäisiä; vaikka 
aivan samoihin tehtäviin ei tartuttu, yhteistoimintaa oli esimerkiksi rintamalehtien 
puitteissa paljonkin.  

Rintamalehdet olivat nimenomaan jatkosodan ilmiö. Talvisodan alla, ylimääräisten 
kertausharjoitusten alkaessa, puolustusministeriön sanomatoimisto oli alkanut jul-
kaista Aseveli-lehteä, joka jatkoi ilmestymistään huhtikuuhun 1940 saakka. Muutamat 
joukko-osastot olivat saaneet aikaan oman rintamalehden, kuten Ouluun sijoitettu 9. 
divisioona joka julkaisi Pohjan Poikaa. Talvisodan rintamalehdet olivat kuitenkin san-
gen vaatimattomia eivätkä ilmestyneet kovin säännöllisesti. Esimerkiksi ilmavoimien 
lehti Pilven Veikko oli talvisodan aikana lähinnä muutaman sivun moniste; jatkosodan 
aikana siitä kehittyi aikakauslehden tapainen, virkeä ja runsaasti kuvitettu aselajilehti.365 

Jatkosodan ensimmäisenä syksynä rintamalehtiä ilmestyi kaikkiaan 12: Aallokas, Esa, 
Jousimies, Karjalan Viesti ja sen ruotsinkielinen sisarlehti Karelens Kurir, Korven Kaiku, 
Linnoittaja, Motti-Matti, Pilven Veikko, Pohjan Poika, Rannikkorintama ja Tappara. Loka-
kuun 1941 lopussa tehdyn tilaston mukaan suurimman rintamalehden, Karjalan Vies-
tin, painos oli 30 000 kappaletta, ja lehtien yhteenlaskettu painosmäärä oli yli 100 000. 
Tuollaiseen painokseen ylsi vain maan suurin sanomalehti Helsingin Sanomat, jonka 
painos oli 128 900 kappaletta. Uusi Suomi, jonka painos oli tuolloin 87 000, hävisi siis 
rintamalehdille reilusti. Hufvudstadsbladet ja Aamulehti pääsivät kumpikin noin puoleen 
rintamalehtien kokonaispainosmäärästä, Turun Sanomat suunnilleen kolmannek-
seen.366 

Suurin osa tiedotuskomppanioiden julkaisemien rintamalehtien toimittajista oli sivii-
liammatiltaan sanomalehtimiehiä. Osa armeijan palveluksessa olevista ammattikirjoit-
tajista avusti useampia lehtiä; esimerkiksi Armas J. Pullan pakinoita julkaistiin muual-
lakin kuin Karjalan Viestissä. Päämajan tiedotusosasto lähetti jatkuvasti rintamalehdille 
valmiita pääkirjoituksia ja muita vastaavia tekstejä, ja uutisia lainattiin tavallisista sano-
malehdistä. Sen sijaan sanomalehdillä ei ollut lupa lainata rintamalehtien juttuja, eikä 
rintamalehtiä olisi saanut viedä lainkaan kotialueelle – viimeksi mainittu määräys lienee 
jäänyt ns. kuolleeksi kirjaimeksi.367 

Edellä mainittujen ”virallisten” tiedotuslehtien ohella rintamalla ja rintaman tuntu-
massa ilmestyi kymmenittäin erilaisia ”epävirallisia” lehtiä. Muutamat, kuten Jalkavä-
kirykmentti 7:n Tyrjän Rykmentin Rintamalehti, myöhemmin lyhyesti vain Tyrjän Lehti, 
olivat valistusupseerien toimittamia ja niillä oli takanaan kyseisen joukko-osaston ko-
mentajan tuki. Jotkut olivat erittäin epävirallisia: niitä väsättiin korsujen nurkissa mil-
loin milläkin porukalla, ja painomenetelmäksi kelpasi spriimonistus tai ääritapauksessa 
käsin kirjoittaminen.368 

Osa tiedotuskomppanioiden toimittamista rintamalehdistä oli melko lyhytikäisiä: 
muutama niistä lakkautettiin jo ennen vuoden 1941 loppua, ja kun seuraavina vuosina 
sanomalehtipaperista alkoi olla pulaa, painosmääriä pienennettiin rajusti. Vuoden 
1943 lopussa ”virallisia” rintamalehtiä ilmestyi enää kahdeksan, ja niiden yhteenlas-
kettu painosmäärä oli laskenut suunnilleen puoleen entisestä eli 52 000 kappaleeseen. 
”Epävirallisille” lehdille kävi vielä huonommin: niitä syntyi ja kuoli nopeassa tahdissa. 

                                              
365 Pilke (2012), s. 46–47, s. 50 ja s. 55.  
366 Rintamalehtien painosmäärät Pilke (2012), s. 348. Sanomalehtien painosmäärät Suomen lehdistön historia 3: 
Sanomalehdistö sodan murroksesta 1980-luvulle. Kustannuskiila, Kuopio 1989, s. 78–79.  
367 Pilke (2012), s. 147.   
368 ”Epävirallisista” rintamalehdistä Pilke (2012), s. 266–291, Tyrjän Lehdestä s. 291–297.  



 
 

103 

Yksi ainoa joukko-osastojulkaisu, edellä mainittu Tyrjän Lehti, jaksoi sinnitellä heinä-
kuun 1941 puolestavälistä aina miesten kotiuttamiseen, marraskuuhun 1944 saakka, 
pääosin valistusupseeri Matti Kuusen toimittamana. 369 

Kuva 11. Osa rintamalehdistä painettiin sotatoimialueen ulkopuolella ja kuljetettiin joukoille. Suurim-
malla lehdellä, Karjalan Viestillä, oli junakirjapaino Pitkärannassa, Laatokan koillisrannikolla. Lehden pai-
nos oli suurimmillaan jopa 30 000 kappaletta. Kuvassa toimittaja vastaanottaa Suomen Tietotoimiston 
uutisia huhtikuussa 1942. TK-M.J. Vuorela, SA-kuva. 

Rintamalehtien sananvapaus oli suurempi kuin varsinaisten sanomalehtien. Niitä ei 
tarvinnut alistaa sensuuriin kuten kaikkia muita maassa ilmestyviä tiedotusvälineitä. 
Tästä johtuen rintamalehtien sanankäyttö oli karskimpaa ja huumori ronskimpaa. 
Etenkin epävirallisten lehtien yleisilme oli niin rempseä, että yhteentörmäyksiä sodan 
tiedotusjohdon kanssa ei voitu välttää.370 

Armeijan omaa tiedotusta tukivat myös maanpuolustusjärjestöjen julkaisemat lehdet 
eli suojeluskuntien Hakkapeliitta, vahvasti oikeistolaisen Rintamamiesten Liiton Rinta-
mamies sekä Aseveli. Aseveljeä oli talvisodan aikana toimittanut sanomalehti- ja mainos-
miesten Propagandaliitto, mutta syksyllä 1940 se oli muuttunut talvisodan jälkeen pe-
rustetun Suomen Aseveljien Liiton julkaisuksi. Liiton johdossa oli vaikutusvaltaisia 
sosiaalidemokraatteja.  

Rintamamies oli näistä kolmesta lehdestä propagandistisin. Sitä ei tilattu valtion varoilla 
rintamajoukoille, kahta muuta maanpuolustuslehteä sen sijaan kyllä. Ilmeisesti suosi-

                                              
369 Pilke (2012), s. 350 ja s. 297.  
370 Rintamalehtien ja päämajan tiedotusosaston yhteenotoista Pilke (2012), s. 199–203, s. 288–290 ja passim.  



 
 

104 

tuin oli Aseveli. Ainakin jatkosodan tiedotustoimintaa tutkineen Sakari Annalan mu-
kaan lehti oli ”hyvin siedetty”, vaikka sen tiedettiin olevan propagandaa. Annala pitää 
syynä rehellisyyttä, sillä Aseveli uskalsi ottaa esille myös ikäviä ja masentavia asioita.371 

Yksi jatkosodan tärkeimmistä tiedotusvälineistä niin kotialueella kuin rintamalla oli 
radio. Puolustusvoimien tiedotusorganisaation (ja myös siviilitiedotusta hoitaneen 
Valtion Tiedoituslaitoksen) yhteistyökumppanina toimi Yleisradio. Esimerkiksi vuo-
sien 1941–1942 vaihteessa enemmän kuin puolet radion viikoittaisesta ohjelma-ajasta 
täyttyi puolustusvoimien tuottamalla ohjelmalla. Selostuksien, tiedotusten, tervehdys-
lähetysten ja rintamareportaasien lisäksi kuultiin radiointeja erilaisista juhlista ja kon-
serteista.372 

Rintaman tuntumassa toimivat rintamaradiot perustettiin saksalaisen mallin mukaan; 
sikäläiset ”Soldatensenderit” lähettivät pääasiassa uutisia ja viihdettä. Suomalaisten 
rintamaradioiden ykkösen, Petroskoissa (Äänislinna) toimineen Aunuksen Radion oh-
jelma oli jonkin verran monipuolisempaa; se lähetti myös paikallisväestölle tarkoitet-
tua karjalankielistä ohjelmaa. Pääpaino oli kuitenkin rintamamiesten viihdytyksessä ja 
heidän tiedontarpeensa tyydyttämisessä. Osa ohjelmista tehtiin lähetysasemilla, osa re-
leoitiin Yleisradion lähetyksistä. Vuosien 1942–1943 aikana perustettiin neljä muuta 
rintamaradiota: Maaselän radio Karhumäkeen, Vienan radio Uhtualle, Korven radio 
Rukajärvelle ja Kannaksen radio Valkjärvelle. Kaikki nämä toimivat päämajan tiedo-
tusosaston valvonnassa, ja ohjelmatoiminnasta vastasivat tiedotuskomppaniat sekä ar-
meijakuntien valistusupseerit. Erityisesti asemasotavaiheessa rintamaradioiden rooli 
oli merkittävä. 373 

Joukot valittivat koko ajan radiovastaanottimien puutetta; ainakaan ensimmäisenä so-
tasyksynä niitä ei ollut juuri missään. Tiedotusosasto osti vastaanottimia minkä suinkin 
määrärahat ja tavaran saatavuus myöten antoivat, yksityiset sotilaat toivat omia kojei-
taan mukanaan, siviiliväestö keräsi radioita lahjoituksina oman seudun miehille. Maa-
liskuussa 1942 joukoilla oli noin 5300 vastaanotinta, joulukuuhun mennessä määrä 
tuplaantui. Silti radioiden puute mainitaan valistusupseerien rintamaraporteissa lähes 
yhtä usein kuin toinen jatkuvan harmin ja kritiikin aihe, korsujen kurja valaistus.374 

Kiinnostus laimeni, sensuuri tiukkeni 

Suomen armeijan tiedotus eli kaikki TK-miesten aineisto kiinnosti sodan alkuviik-
koina ja -kuukausina sekä lehtiä että lukijoita. Sanomalehdet saivat keskimäärin 5-6 
TK-artikkelia päivässä; yksinoikeudella artikkeleita sai vain kolme helsinkiläislehteä eli 
Helsingin Sanomat, Uusi Suomi ja Suomen Sosialidemokraatti. Jakelu tapahtui Valtion Tie-
doituslaitoksen kautta, päämajan tiedotusosaston tarvitsi vain tarkistaa, mahdollisesti 
editoida ja hyväksyä artikkelit. Maakuntalehdille juttuja pyrittiin jakamaan siten, että 
lähialueiden lehdet eivät saaneet samaa artikkelia.375 

                                              
371 Annala (1960), s. 55. Maanpuolustusjärjestöjen lehdistä Pilke (2012), s. 56–59, s. 140–145 ja passim.  
372 Vihavainen (1996), s. 177–196.  
373 Rintamaradioista Vihonen, Lasse: Radio sodissamme. SKS Helsinki/WS Bookwell Oy, Porvoo 2010, s. 198–
214.  
374 Annala (1960), s. 43, Pilke (2018), s. 44–45.  
375 Perko (1974), s. 60–72.  
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Kaikkea lähetettyä aineistoa ei julkaistu; julkaisuprosentit vaihtelivat esimerkiksi syys-
kuussa 1941 noin 35 ja 64 prosentin välillä. Keskimääräinen maakuntalehti, jolla pals-
tatilaa oli niukasti, pystyi julkaisemaan vain noin joka kolmannen sille lähetetyn TK-
artikkelin, mutta suurin suomalainen sanomalehti, Helsingin Sanomat, julkaisi kaksi kol-
mesta saamastaan jutusta. Lähes samaan pystyi tamperelainen Aamulehti.376 

Suurten uutisten päivinä TK-miesten taistelukuvaukset täyttivät niin sanomalehtien 
kuin rintamalehtienkin palstat. Elokuun 1941 lopussa, kun suomalaiset valtasivat Vii-
purin, Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomessa oli yhteensä 15 artikkelia valtauksesta, 
sitä edeltäneistä sotatoimista ja valtauksen jälkeisistä tunnelmista. Lisäksi molemmissa 
lehdissä oli puolenkymmentä muista sotatapahtumista kertovaa TK-kuvausta. Ruka-
järven suunnalla ilmestyvä rintamalehti Korven Kaiku puolestaan oli niin täynnä Viipu-
rin valtausta, ettei elokuun viimeisen päivän numeroon muuta mahtunutkaan – paitsi 
päätoimittaja Matti Viherjuuren tunnustus, jonka mukaan ”miehisenkin miehen sil-
mäkulmaan pyrki ilon kyynel” radion päiväuutisia kuunnellessa.377 

Hyvä esimerkki on myös viikoittain ilmestynyt Suomen Kuvalehti; se näyttää heinä-jou-
lukuun 1941 numeroidensa perusteella lähes armeijan äänenkannattajalta. Kyseisenä 
ajanjaksona ilmestyneiden yhteensä 26 numeron kansikuvista vain kaksi on muita kuin 
TK-kuvia. Useimmat kuvat esittivät sotilaita tai taisteluja tavalla tai toisella; loppusyk-
systä lehti laittoi kanteensa pari kertaa itäkarjalaisen maiseman. Jokaisessa numerossa 
oli myös ainakin yksi TK-juttu, usein useampia. Otsikot olivat raflaavia: ”Rajat aukea-
vat”, ”Me piirrämme miekalla rajan”, ”Rajaa ei ole”, ”Korpisotaa - kun tuliesirippu 
nousee”, ”Murto Laatokalle” ja niin edelleen.378 

Seuraavana vuonna lehden kiinnostus oli jo laimeampaa: kansikuvistakin vain neljäs-
osa oli TK-kuvia, eivätkä nekään olleet kovin sotaisia. Rintamamiesten vapaa-ajan 
vietto sekä Itä-Karjalan asukkaat ja maisemat olivat suosittuja kansiaiheita; 75-vuotis-
päiviään viettänyt ylipäällikkö Mannerheim esiintyi kahdessa kansikuvassa. Molem-
missa hän kätteli Adolf Hitleriä; toinen oli otettu Suomessa, toinen Saksassa.379 

Vuoden 1942 lehtiä selatessaan huomaa TK-artikkeleiden vähenemisen. Sodan alusta 
maaliskuun 1942 loppuun oli jakeluun mennyt kaikkiaan yli 3600 kirjoitusta; jokainen 
niistä oli julkaistu keskimäärin kahdeksassa lehdessä. Tähän päämajan tiedotusosaston 
johto oli tyytyväinen, mutta huomauttamista löytyi yhä hiljaisemmaksi käyvästä rinta-
makirjoittelusta. Pitkittyneen asemasotavaiheen aikana oli vaikea keksiä uusia aiheita, 
vaikka tiedotusosasto yritti ideoida niitä valmiiksi. Huhtikuussa 1942 tiedotusosasto 
totesi, ettei itse sotatoimista ollut paljoakaan kirjoittamista, mutta toimettomaksi eivät 
TK-miehet silti saaneet heittäytyä. ”Eräs puoli, jota vain aivan vähän on harrastettu, 
on tunnelma- ja tuokiokuvien laatiminen sotilaidemme jokapäiväisistä puuhista, kor-
suelämästä, etuvartiopaikoilta jne. Olisi käsiteltävä esim. seuraavanlaisia aiheita: ”Rin-
taman arkea”, ”Rintaman sunnuntai”, ”Ilta etulinjan korsussa”, ”Rintamamiesten 
puhdetöitä”, ”Kenttäposti saapuu etulinjaan”, ”Etuvartiossa”, ”Yö kuulovartiossa” 
jne.”380 

Tiedotusosasto huomautti, että vaikka tällaiset aiheet tuntuisivatkin rintamakirjeen-
vaihtajista itsestään aivan liian tavallisilta, ne olisivat rintamaelämää tuntemattomille 

                                              
376 Perko (1974), s. 70.  
377 Perko (1974), s. 71, Pilke (2012), s. 109–111.  
378 Suomen Kuvalehti 26/1941–52/1941.  
379 Suomen Kuvalehti 1/1942–52/1942.  
380 Päämajan tiedotusosaston ohjekäsky n:o 60, 28.3.1942, T 20680/2, KA.  
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sanoma- ja aikakauslehtien lukijoille mitä tervetulleinta luettavaa. ”TK-kuvauksilla on 
tärkeä tehtävänsä nykyisessäkin vaiheessa yleisön mielialojen kannalta ja tarpeellisen 
kosketuksen ylläpitäjänä rintaman ja kotirintaman välillä. Yleisö onkin jo alkanut kiin-
nittää huomiota TK-kuvausten puuttumiseen lehdistön palstoilta - -”381 

Samassa ohjekirjeessä oli myös esimerkkejä siitä, millaisia kuvauksia Itä-Karjalasta piti 
kirjoittaa: ”Käynti itä-karjalaisessa kansakoulussa”, ”Itä-karjalaisen kansakoulun en-
simmäinen (tai ylin) luokka”, ”Vepsäläislapset oppivat suomea”, Vakon kauppatoi-
minta (esim. ”Kauppa käy Itä-Karjalassa”, ”Pogostan kauppamiehen pakinoilla”), pai-
kallisen väestön elämä ja askareet (esim. ”Karjalaispirtissä”, ”Tarinaa samovaarin ää-
ressä”, ”Itä-Karjalassa tehdään töitä”, ”Praasniekat aunukselaiskylässä”, ”Aunukse-
laista tietäjää tapaamassa”, ”Karjalainen runonlaulaja”) jne. Mielenkiintoisen tehtävän 
tarjoaa myös Itä-Karjalalle ominaisten tshasounain ja kalmistokuusikkojen esittely - -
” Se, että Itä-Karjalaa koskevien TK-kuvausten sensuuri oli jo kiristynyt, ei tuntunut 
päämajan tiedotusosastoa juuri huolettavan. Vastaavan tyyppisiä toimintakehotuksia 

ja toivomuslistoja saivat myös rintamakuvaajat.382 

TK-miehiä yritettiin patistella tehokkaampaan toimintaan myös kierrättämällä heitä 
paikkakunnalta toiselle. Yksi tuollainen iso kierrätys tehtiin huhtikuussa 1942, jolloin 
kaikissa yhdeksässä silloin toimineessa tiedotuskomppaniassa tehtiin miehistön vaih-
doksia. Vielä tiukemman kehotuksen tiedotusjohto lähetti saman vuoden heinäkuussa. 
Tällöin Kalle Lehmus määräsi, että jokaisen TK-kirjeenvaihtajan ja -kuvaajan oli ”vie-
tettävä vähintään viikon pituinen aika yhtäjaksoisesti samassa etummaisimman linjan 
yksikössä, joukkueessa (etuvartiossa), tulenjohtueessa, pst-ryhmässä tai vastaavassa ja 
otettava kaikin tavoin osaa sen kenttäelämään. Tällöin miehet saavat myös uutta to-
dellista kuvattavaa. Noin viikon kestäneen oleskelun jälkeen on kuitenkin yksikköä 
vaihdettava, jotta suhteet joukkoihin saataisiin mahdollisimman laajalti hyvälle ja luot-
tavaiselle pohjalle.” Komppanianpäälliköt komennettiin valvomaan tätä, ja heiltä edel-
lytettiin raportointia asiasta.383 

Päämajan tiedotusosastossa asiasta oltiin vähintään kahta mieltä. Erkki Palolampi ja 
Olavi Paavolainen ottivat ohjekäskyn johdosta yhteen: Palolampi piti välttämättö-
mänä toimintaa tulilinjoilla, Olavi Paavolainen vastusti sitä jyrkästi. ”TK-miehen teh-
tävänä ei ole ”kuolla” eikä tahallisesti saattaa itseään vaaraan. Hänen täytyy elää, voi-
dakseen kirjoittaa ja kuvata niiden miesten työt, jotka todella asettavat alttiiksi ja uh-
raavat kaikkensa. - - On naurettavaa ilman muuta määrätä jokainen TK-mies vaaralli-
seen paikkaan. Raukka pelkää joka tapauksessa – eikä saa ”irti” mitään muuta kuin 
oman pelkonsa: luontaisesti rohkea taas menee vaaraan oma-aloitteisestikin ja ilman 
määräystä – ja siksi hän myös pystyy havainnoistaan jotakin aikaansaamaan. - -”384 

Pari viikkoa myöhemmin Paavolainen puolusti taas TK-toimintaa. Silloin hyökkääjinä 
oli kaksi everstiluutnanttia, ”molemmat kuuluisia sotasankareita”. Kumpikin väitti 
TK-toiminnan olevan ”pelkästään suunsoittamista ja itsensä mainostamista”, mutta 
Paavolainen vetosi tappiolukuihin: ”parjatun TK-toiminnan tappiot prosentuaalisesti 
ovat melkein suurimmat kaikista aselajeistamme. Kumma kyllä näyttää näillä korkeilla 

                                              
381 Päämajan tiedotusosaston ohjekäskyt n:o 60, 28.3.1942, ja n:o 67, 22.6.1942, T 20680/2, KA.  
382 Päämajan tiedotusosaston ohjekäsky n:o 60, 28.3.1942 ja n:o 61, 1.4.1942, T 20680/2, KA.  
383 Päämajan tiedotusosaston ohjekäsky n:o 68, 2.7.1942, T 20680/2, KA.  
384 Paavolainen (1946), s. 368–369.  
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komentajillakin olevan käsitys, että tiedotuskomppania on miesvahvuudeltaan sanan-
mukaisesti tavallisen komppanian kokoinen, vaikka se itse asiassa autonkuljettajineen, 
teknikkoineen ja lottineen käsittää vain 30–35 henkeä.”385 

Keväällä ja kesällä 1942 päämajan tiedotusosasto lähetti lehdille neljässä ja puolessa 
kuukaudessa reilut 800 kirjoitusta eli noin kuusi kirjoitusta per päivä. Julkaisumäärissä 
ei ollut moittimista: jokainen juttu julkaistiin seitsemässä-kahdeksassa sanomalehdessä 
eri puolilla maata. Mutta kun vuoden 1941 viimeisten kuuden kuukauden aikana TK-
miehet olivat kirjoittaneet yhteensä yli kolmetuhatta sanomalehtijakeluun mennyttä 
artikkelia, seuraavana vuonna he pääsivät hädin tuskin puoleen tuosta määrästä, ja 
vuonna 1943 tulos oli vielä vaatimattomampi.386 

Julkaisijoiden kiinnostuksen laimenemista sodan pitkittymisen myötä osoittaa myös 
se, että TK-kuvia on Suomen Kuvalehden kansissa vuonna 1943 edellisvuotista vähem-
män, vain kymmenkunta. Rintamakuvat palasivat vasta kesällä 1944, torjuntataistelu-
jen aikana ja niiden jälkeen. Syksyn mittaan myös Lapin sota ja Pohjois-Suomen kau-
punkien hävitykset nousivat Kuvalehden kansiaiheiksi.387 

Sodan alkukuukausina mielenkiinto TK-kuvauksia kohtaan oli niin suurta, että leh-
distä jo kertaalleen luetut rintamareportaasit voitiin mainiosti kaupata lukijoille uudel-
leen kirjoina. Ensimmäinen TK-rintamakirjeenvaihtajat etulinjoilla -sarjan nide, Yli rajan, 
oli markkinoilla jo heinäkuussa 1941. Sotaa ei ollut tuolloin käyty vielä kokonaista 
kuukautta. Sarja sai nopeassa tahdissa jatkoa: niteitten nimet Motteja lauotaan, Kannas 
on vapaa, Eteenpäin ja Äänislinnaan kertoivat joukkojen etenemisestä, ja kesäkuuhun 
1942 mennessä sarjassa oli jo kahdeksan osaa.388 

TK-miehet, jotka olivat sodan alussa luovuttaneet tekijänoikeutensa puolustusvoi-
mille, saivat pienen palkkion kirjasarjassa julkaistuista kirjoituksistaan ja päämajan tie-
dotusosasto valmistautui muutenkin käymään kauppaa julkaisuoikeuksilla. Lehdille-
hän niin kirjoitukset kuin kuvatkin jaettiin täysin ilmaiseksi eivätkä tekijät saaneet 
niistä korvausta. Suunniteltua valtionyhtiötä ei kuitenkaan perustettu.389 

Toinen, kuvista ja kuvateksteistä koostuva teossarja Voittojemme päivät jäi viiden niteen 
mittaiseksi; niistäkin viimeinen jouduttiin päämajan sensuuritoimiston vaatimuksesta 
vetämään pois kaupoista. Syynä oli, että valokuvista muodostui yhtenäinen kertomus 
sodan kulusta, vaikka sellaisen esittäminen oli sensuurimääräyksissä kielletty.390 

Jatkosodan muhkeimmaksi muistojulkaisuksi aiottu, Martti Haavion ja Olavi Paavo-
laisen toimittama Taistelu Aunuksesta jäi sensuurin takia julkaisematta. Outoa oli, että 
teokseen aiotut artikkelit oli julkaistu aikaisemmin eri lehdissä ilman vaikeuksia, mutta 
kirjana niiden julkaiseminen ei ollut sallittua. Myöhemmin tiedotusosaston päällikkö 
Kalle Lehmus on kertonut, että sensuuripäätös olisikin ollut marsalkka Mannerheimin 
tekemä: ylipäällikkö ei sallinut, että Aunuksen joukkoja komentanut kenraalimajuri, 

                                              
385 Paavolainen (1946), s. 373.  
386 Perko (1974), s. 31. Päämajan tiedotusosaston ohjekäskyt n:o 60, 28.3.1942 ja n:o 71, 17.8.1942, T 
20680/2, KA. (Artikkelijakelua ei tehty suoraan päämajasta, vaan Valtion Tiedoituslaitoksen kautta.)  
387 Suomen Kuvalehti 1/1943–52/1943 sekä 1/1944–52/1944.  
388 Pilke (2009), s. 198–199.  
389 Päämajan tiedotusosaston ohjekäsky n:o 26, 6.8.1941, T 20680/2, KA. TK-rintamakirjeenvaihtajat etulinjoilla -
kirjasarjasta myös Pilke (2009), s. 200.  
390 Pilke (2009), s. 201–206.  
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vuonna 1942 kenraaliluutnantiksi ylennetty Paavo Talvela olisi kirjan myötä saanut 
liiallista kunniaa.391 

Kun tarkastelee julkaistujen TK-kirjoitusten ja sensuroitujen eli julkaisematta jätetty-
jen artikkelien suhdetta, huomaa selvästi miten sensuuri tiukkeni sodan pitkittyessä. 
Hyllytettyihin juttuihin sisältyy myös jonkin verran kirjoituksia, jotka tyyliltään tai kie-
liasultaan eivät sopineet päämajan tiedotusosaston tekstintarkastajien (lähinnä Olavi 
Paavolaisen) mielestä julkaistaviksi, mutta näitä on yli tuhannen hylätyn jutun joukossa 
erittäin vähän. Toinen epämääräinen ryhmä ovat nimenomaan arkistointitarkoituk-
seen eli myöhempää sotahistorian kirjoitusta varten laaditut taistelukuvaukset, joita 
päämaja pyysi. Näitä ei kirjoitettu kovin paljoa – kirjoittajat tekivät tekstinsä ensi si-
jassa julkaistaviksi.392 

Jatkosodan alkukuukausina käytiin suhteellisen nopeaa liikuntasotaa. Suomi valtasi 
uudelleen Moskovan rauhassa menetetyt Karjalan alueet ja miehitti lisäksi entisen itä-
rajan takaa paria kotimaan lääniä vastanneen alueen, joka ei koskaan ollut kuulunut 
Suomelle. Taistelukuvauksia kirjoitettiin tuolloin paljon, mutta niitä myös sensuroitiin 
paljon, usein liian yksityiskohtaisina tai raakoina. Kaukopartiotoiminnan kuvaukset 
jäivät niin ikään julkaisematta. Päämajan mielestä ne olisivat voineet paljastaa viholli-
selle liikaa partioiden käyttämistä taktiikoista, mutta niitä haluttiin arkistoida tutkimus-
aineistoksi ja sodan jälkeen julkaistaviksi.393 

Ensimmäisen puolivuotiskauden TK-kirjoituksista sensuroitiin vain joka kymmenes. 
Vuoden 1943 aikana sensuurin haaviin tarttui noin joka kuudes tai seitsemäs juttu. 
Vuoden 1943 alkupuoliskolla julkaisematta jäi viidesosa, loppukuukausina peräti nel-
jäsosa kaikista jutuista. Äärimmilleen sensuuri kiristyi kesän 1944 torjuntataistelujen 
aikana ja niiden jälkeen. Tammi-syyskuun välisenä aikana rintamakirjeenvaihtajat kir-
joittivat kaikkiaan 765 artikkelia, niistä julkaistiin vain noin 60 prosenttia eli reilu kol-
masosa sensuroitiin.394 

Tiedotustilanne oli kesällä 1944 erittäin poikkeuksellinen: päämajassa tekstejä lukivat 
kenraalit ja everstiluutnantit, joilla ei oikeastaan pitänyt olla mitään tekemistä tiedo-
tuksen kanssa. Yleisesikunnan päällikkö Erik Heinrichs ja operatiivisella osastolla 
työskentelevä Usko Haahti säilöivät rintamalta tulleita TK-tekstejä pöydällään, kunnes 
ne menettivät ajankohtaisuutensa. Samat miehet kielsivät kokonaan lukuisten artikke-
lien julkaisemisen.395 

Tiedotusvälineiden kiinnostus, joka oli välillä ehtinyt laskea, virisi uudelleen heti tor-
juntataistelujen puhjettua, mutta päämajan tiedotusosastolla ei ollut paljoakaan jaka-
mista. Viikko Kannaksen läpimurron jälkeen Olavi Paavolainen, joka oli kehnojen 
puhelinyhteyksien varassa onnistunut vastaanottamaan ”eräitä lyhyitä ja sekavia väläh-
dyksiä”, sai muokkailtua niistä jonkinlaisen kokonaisuuden, jotta ”läpikiukustuneet ja 
hermostuneet” sanomalehdet saivat edes jotain julkaistavaa. Ensimmäiset varsinaiset 
TK-kuvaukset Kannakselta julkaistiin 17.6.1944 eli viikko taistelujen alkamisen jäl-
keen. Kaikkiaan kesän 1944 aikana lehdille lähetettiin runsaat 130 reportaasia, mikä 

                                              
391 Lehmus (1967), s. 233; Pilke (2009), s. 261–266.  
392 Pilke (2009), s. 263–267. Päämajan tiedotusosasto, ohjekäskyt n:o 21/24.7.1941, 39/7.10.1941 ja 
63/23.4.1942, T 20680/2, KA.  
393 Päämajan tiedotusosasto, ohjekäskyt 1941–1944. Ohjekäsky n:o 11/9.7.1941 ja n:o 21/24.7.1941. T 
20680/2, KA.  
394 Perko (1974), liite 2; Pilke 2011, liite 4.  
395 Perko (1974), s. 152–162; Pilke (2011), s. 214–218.  
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oli todella vähän. Etenkin, jos sitä vertaa vuoden 1941 lukemiin: silloin vastaavassa 
ajassa lähti julkaistavaksi yli kymmenkertainen määrä kirjoituksia.396 

Suomen Kuvalehti ratkaisi TK-tekstien puutteen julkaisemalla kesällä 1944 runsaasti 
kuva-aukeamia, jotka olivat yleensäkin lehdelle tyypillisiä. Kannaksen, Aunuksen, Ta-
lin ja Viipurinlahden taistelut saivat kukin oman kuva-aukeamansa, Karjalan kansan 
evakkotie useampia.397 

Toki löytyi myös lehtiä, jotka eivät olisi voineet vähempää välittää TK-aineistosta. 
Päämajan tiedotusosaston toimintakertomuksen mukaan Suomen Sosialidemokraatti jul-
kaisi kesällä 1944 sille lähetetyistä kymmenestä kirjoituksesta kaksi, Kansan Lehti yh-
deksästä yhden ja Satakunnan Kansa neljästätoista kaksi. Edes Karjala, jota olisi luullut 
evakkokuvausten kiinnostavan, ei lämmennyt niille: 13 lähetetystä kirjoituksesta se jul-
kaisi vain kaksi. Lehtien kiinnostuksen väheneminen näkyy myös keskimääräisistä jul-
kaisuprosenteista: kun aikaisemmin noin 34–38 prosenttia sanomalehdille lähetetyistä 
kirjoituksista oli julkaistu, heinäkuussa niistä julkaistiin vain 30 prosenttia.398 

Kannaksen läpimurtoa seuranneena taistelukautena, siis kesä-heinäkuussa 1944, pää-
maja hyllytti kaikki ne TK-kirjoitukset, jotka eivät suoranaisesti käsitelleet taisteluja. 
Kun aselepo sitten vihdoin tuli, rintamakirjeenvaihtajat riensivät kertomaan, miltä tais-
telupaikat näyttivät ja mitkä olivat miesten tunnelmat heidän istuessaan juoksuhauto-
jen laidoilla tai tykkitulelta säästyneissä korsuissa. Sen kotiväki sai tietää vasta viikkoja 
tai kuukausia myöhemmin rintamamiesten henkilökohtaisesti kertomana – aselepo-
päivänä kirjoitettuja juttuja ei julkaistu. Aselevon solmimisen jälkeen tiedotusosaston 
arkistokansioihin jäivät kaikki muut paitsi harvalukuiset Lapin sotaa koskevat teks-
tit.399 

Voiko sotaväsymystä ehkäistä?  

Tiettävästi ensimmäinen maininta sotaväsymyksestä ilmaantui tiedotusviranomaisten 
kirjeenvaihtoon jo syyskuussa 1941. Sotaa oli tuolloin käyty kolme kuukautta – mutta 
siitähän oli alun perinkin odotettu hyvin lyhyttä, talvisodan tapaista ”kesäsotaa”.  

Päämajan komento-osasto, joka ei tavallisesti tiedotusaineiston jakeluun puuttunut, 
lähetti syyskuun lopulla Valtion Tiedoituslaitoksen päällikölle kaksi ylipäällikkö Man-
nerheimin hyväksymää, sanomalehdille tarkoitettua artikkelia selkeäsanaisen saatteen 
kera: ”Ylipäällikkö pitää tärkeänä, että rintamajoukkojen ja kotirintaman mielialoja ja 
sotaväsymykseen viittaavia ilmiöitä silmälläpitäen sanomalehtiin tulee joitakin artikke-
leita, jotka selvittävät tilanteita, minkä vuoksi taistelua ei vielä voida lopettaa - -”400 

                                              
396 Paavolainen (1946), s. 876–877; Perko (1974), liite 2 (jossa heinä-syyskuun 1941 TK-artikkelien määrä 1653 
kpl).  
397 Suomen Kuvalehti 25/24.6.1944–39/30.9.1944.  
398 Päämajan tiedotusosasto, toimintakertomus TK-kirjeenvaihtajien toiminta 29.10.1944, T 20680/3, KA.  
399 Päämajan tiedotusosasto, toimintakertomus TK-kirjeenvaihtajien toiminta 29.10.1944, T 20680/3, KA. 
Myös Pilke (2011), 248–255.  
400 Päämajan komento-osaston kirje n:o 1668/Kom.2/sal. VTL:n päällikölle, kapteeni Reenpäälle 26.9.1941. 
VN:n tarkastuselimet 1940–1947. Kirjeistö 1940–1941, Fc1, KA.  
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Komento-osasto ilmoitti kirjeessä yksiselitteisesti, että sotaa ei jatketa päivääkään kau-
emmin kuin se oli välttämätöntä puolustuksen maantieteellisten edellytysten turvaa-
miseksi. Lehtien ei kuitenkaan pitäisi mennä arvailemaan, mihin uudet rajat olisi saa-
tava, eikä se myöskään saisi kosketella Itä-Karjalan kysymystä.401 

Se, että sotaväsymyksen torjuntaan otettiin päämajassa kantaa noin korkealla tasolla, 
osoittaa että ilmiöön suhtauduttiin heti alussa vakavasti. Jatkosodan ensimmäisenä 
syksynä rintamajoukoissa tapahtuneet etenemisestä kieltäytymiset perustuivat nekin 
osin väsymykseen, osin niihin liittyi ideologisia syitä.402 

Sodan pitkittyessä väsymys laajeni ja syveni. Päämajan sensuuritoimiston tekemä, koti- 
ja tulirintaman väliseen kirjeenvaihtoon perustuva, kesällä 1943 kirjoitettu mielialakat-
saus totesi taistelutahdon säilyneen niin armeijassa kuin koko kansassa läpi koko hyök-
käysvaiheen, aina vuoden 1942 kevääseen asti.403 

Kyseiseen katsaukseen liittyvä, päämajan sensuuripäällikkö Taavi Patoharjun kirjoit-
tama muistio sotapropagandasta ja sen tehostamisesta ruoski TK-kirjoituksia, jotka 
”osaksi voimassaolevien sensuurimääräysten johdosta, osaksi a.o. kirjoittajien henki-
lökohtaisten ominaisuuksien takia ovat tyhjää sanahelinää, joita lehdistö tiettävästi nyt-
temmin vain varsin valikoiden ja vähäisessä määrin voi käyttää hyväkseen. Kirjoituk-
sissa sangen usein esiintyvä vetistelevä ja sodan kauheuksia alleviivaava henki jo si-
nänsä osoittaa, ettei niitä suinkaan ole aiottukaan miksikään sotapropagandaksi vaan 
niiden tarkoituksena ilmeisestikin on yksinomaan tuottaa mainetta a.o. kirjoittajan tai-
teellisille ilmentämiskyvyille.” Majuri Patoharju ei ollut tyytyväinen myöskään pääma-
jan päivittäisiin virallisiin tiedotuksiin, jotka olivat ”mahdollisimman vähäsanaisia, kai-
kesta propagandasta miltei kirjaimellisen puhtaita tiedoituksia”.404 

Patoharju päätyi ehdottamaan toisaalta sensuurimääräysten lieventämistä, toisaalta en-
tistä tiiviimpää yhteistyötä päämajan ja sanomalehdistön välille, koska hallituksella ja 
Valtion Tiedoituslaitoksella ei ollut samaa arvovaltaa pitämään kurissa politikoivia leh-
timiehiä kuin päämajalla. ”PM on se elin joka kuitenkin ratkaisee millä tavoin sota on 
käytävä ja mitkä seikat tällöin on otettava huomioon.”405 

Muistion ehdotukset näyttävät kaikuneen kuuroille korville, vaikka sitä esiteltiin kor-
keille ja vaikutusvaltaisille päämajan upseereille. Mannerheimin signeerausta asiakir-
jasta ei löydy, komentoesikunnan päällikön kenraaliluutnantti Viljo Einar Tuompon 
ja yleisesikunnan päällikön jalkaväenkenraali Erik Heinrichsin sen sijaan kyllä.  

Saksan ote tiedotukseen torjuttiin  

Suomalaiselle jatkosodan ajan propagandalle – eli puolustusvoimien sodanaikaiselle 
tiedotustoiminnalle – oli leimallista propagandan ja sensuurin yhteistoiminta. Pääma-
jan sensuuri oli yksi tiedotusosaston toimistoista, ja vaikka se ei ottanut TK-tuotoksiin 
kantaa jatkuvasti – päivittäinen tarkastushan tapahtui rintamatiedotustoimistossa tai 

                                              
401 Päämajan komento-osaston kirje n:o 1668/Kom.2/sal. VTL:n päällikölle, kapteeni Reenpäälle 26.9.1941. 
VN:n tarkastuselimet 1940–1947. Kirjeistö 1940–1941, Fc1, KA. 
402 Pilke (2018), s. 46–50.  
403 Lehmus (1971), s. 156–167.  
404 Päämajan tiedotusosaston muistio PM nykyisestä sotapropagandastamme ja mahdollisuuksista sen tehosta-
miseksi 7.8.1943, T 8359/7, KA.  
405 ibid.  
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kuvaosastolla – päämajan sensuuritoimisto saneli sallitun rajat ja valvoi, että niiden 
sisällä pysyttiin. 

Suomen kaltaisessa demokratiassa, jossa vallanpitäjillä ei ole yksinoikeutta tietoon, on 
sekä propagandan että sensuurin toiminta suhteellisen hankalaa. Sen enempää koti- 
kuin tulirintamakaan ei elänyt sodan aikana tyhjiössä; tietoa oli tarjolla monesta suun-
nasta, myös ulkomailta. Eri asia sitten on, mikä informaatiosta oli oikeaa, mikä väärää 
tai vahvasti väritettyä.  

Tiedotuksen kentälle olisi jatkosodan aikana ollut tarjolla innokkaita pelaajia enemmän 
kuin joukkueeseen mahtui. Saksan armeijan propagandayhteysupseerit Waldemar 
Wünsche ja hänen seuraajansa Siegfried Taubert pyrkivät kumpikin puuttumaan pää-
majan tiedotustoimintaan. Heidän ehdotuksensa torjuttiin, ja suhtautuminen näyttää 
Olavi Paavolaisen mukaan olleen muutenkin penseää.406 

Nuivasta asenteesta todistaa myös Kalle Lehmus. Hän kertoo Saksan propagandayh-
teyshenkilön, hallitusneuvos Wünschen, ilmaantuneen päämajaan ilman että siitä olisi 
sovittu tai päämajalle ilmoitettu miehen valtuuksista. Wünsche vaati, että Suomen ar-
meijan päämajan viralliset tiedonannot alistettaisiin hänen välityksellään Saksan pää-
majan hyväksyttäviksi ja annettaisiin vasta sen jälkeen julkisuuteen. Ylipäällikkö ei tä-
hän suostunut, mutta käytyjen neuvottelujen jälkeen sopuratkaisuksi tuli, että Wün-
sche sai päämajan päiväraportin samaan aikaan kuin Valtion Tiedoituslaitos.407 

Toisen maailmansodan aikana Saksa ja Neuvostoliitto tekivät vahvaa sotapropagan-
daa, Englanti hillitympää. Ulkomaanpropagandan ehdoton ykkönen oli Saksa, jonka 
uutis- ja propagandalehti Signal ilmestyi yli kahdellakymmenellä kielellä. Suomessa 
suomenkielistä Signaalia jaettiin rintamamiehille, vaikkakin ilmeisen epäsäännöllisesti. 
Lehden suosion syynä lienee ollut pitkälti sen komea kuvitus. Propagandayhdysmiehet 
välittivät myös huomattavia määriä erilaisia suomenkielisiä, Saksassa painettuja kirjoja, 
kirjasia, lentolehtisiä ja muuta aineistoa Suomen armeijalle jaettavaksi. Yleensä nämä 
tuotteet olivat suomalaiselle mentaliteetille täysin vieraita, ja suurin osa joutui suoraan 
paperikoriin. Muutenkin ”saksalaisten taholta tulleet propaganda- ja sensuuriasioita 
koskevat aloitteet olivat hyvin lukuisat, mutta soveltumattomat Suomen oloihin” ei-
vätkä suomalaiset jaksaneet innostua heidän ”Uusi Eurooppa” -suunnitelmastaan, 
mitä puolestaan saksalaiset eivät ymmärtäneet. Yhteistoiminta oli suomalaisten puo-
lelta lähinnä sitkeää jarruttamista.408 

Suomi ei sotapropagandan tekemisessä ollut lähelläkään eurooppalaista kärkeä. Nimi-
merkki Pekka Peitsi, joka myöhemmin paljastui Urho Kekkoseksi, ruoti jatkosodan 
suomalaispropagandaa Suomen Kuvalehdessä kevättalvella 1944. Hän totesi, että vaikka 
sotapropaganda yleensä ”ampuu aina hieman karkealla jyvällä”, oli suomalainen sota-
propaganda kuitenkin ollut vankan asiallista. Hän kritisoi ainoastaan sitä, että kansalle 
ei ollut tarjottu kaikkia mielipiteiden muodostuksen kannalta tarpeellisia tietoja.409 

                                              
406 Saksan propagandatoiminnasta Suomessa Salminen (1976), s. 30–33. Päämajan tiedottajien ja saksalaisten 
suhteista Paavolainen (1946), s. 343 ja passim.  
407 Lehmus (1946), s. 59.  
408 ibid., s. 59–60.  
409 Pekka Peitsi: Ihanteellisesta sodasta. Suomen Kuvalehti 8/26.2.1944.  
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Väärin tiedotettu, sanoi sanomalehtimies  

Yksi armeijan tiedotustoiminnan pisimmistä ja kirpeimmistä kritiikeistä julkaistiin jou-
lukuussa 1941 lehdistön omassa ammattilehdessä, Suomen Lehdistössä. Artikkelin kir-
joittajanimimerkki ilmoitti olevansa rintamajoukoissa palveleva sanomalehtimies, joka 
oli kertomansa mukaan osallistunut edelliskeväänä sanomalehtimiesten kursseille, 
joilla oli käsitelty sotapropagandaa.  

Arvosteluryöppy kohdistui armeijan viestintäkanaviin eli TK-organisaatioon ja rinta-
majoukkojen tiedontarvetta tyydyttäviin rintamalehtiin.  

Nimimerkki väitti, että enin osa TK-kirjeenvaihtajista oli henkilöitä, joilla ei ennen 
sotaa ollut paljoa tai ei ollenkaan tekemistä sanomalehtien kanssa. ”Miten tällaiset kir-
jurit ovat onnistuneet soluttautumaan sotapropagandistien joukkoon, jää kaiketi sota-
salaisuudeksi”, sivalsi kirjoittaja ja ilmoitti, että heidän työnsä jälki mustasi ammatti-
toimittajien mainetta. Lisäksi osa artikkeleista oli sellaisia, joita ei olisi pitänyt päästää 
julkisuuteen, koska ne olivat ”naurettavan naivia ja lapsellisia satuiluja, jotka sodan 
todellisuuden ankaraa taustaa vastaan katsottuina eivät voi herättää muuta kuin suut-
tumusta”.  

Erityisen pahana kirjoittaja piti rintamalehtien perustamista. Ne kelpasivat hänen mie-
lestään vain huussipaperina käytettäviksi. Luettavina hän oli nähnyt niitä ainoastaan 
”silloin, kun TK-miehet ovat ottamassa mainosvalokuviaan”. Sen sijaan ”todella ha-
luttua lukemista rintamalla taas ovat oikeat sanomalehdet, jotka tutkitaan tarkkaan, 
kukin mies vuoroaan odottaen”.410 

Kun artikkelin luki loppuun saakka, paljastui, mistä kenkä puristi: nimimerkki ”Tais-
telujoukkoihin kuuluva sanomalehtimies” olisi halunnut, että rintamajoukkoihin tilat-
taisiin enemmän sanomalehtiä. Armeijahan kustansi jokaiselle komppanialle pääkau-
pungin päivälehtien eli Helsingin Sanomien, Uuden Suomen ja Suomen Sosialidemokraatin 
lisäksi yhden tai kaksi miesten kotimaakunnan lehteä sekä puolustusvoimien julkaise-
man Aseveli-lehden. Kielikysymys oli huomioitu: ruotsinkieliset komppaniat saivat 
Hufvudstadsbladetin sekä Aseveljen ruotsinkielisen version, Vapenbrodernin. Lisäksi rinta-
mille kuljetettiin pinokaupalla aikakauslehtiä: Hakkapeliittaa, Suomen Kuvalehteä, kaiken-
laista kustantajien lahjoittamaa.411 

Rintamajoukoissa nuristiin, että TK-miehiä ei niissä nähty juuri lainkaan. Ohjekäs-
kyissä tähän puututaan ensimmäisen kerran joulukuussa 1941; silloin päämajan tiedo-
tusosasto toteaa saaneensa huomautuksia siitä, että rintamakirjeenvaihtajat liikkuivat 
liian harvoin etulinjan joukkojen mukana ja laativat kuvauksiaan toisen käden tietojen 
perusteella. Vastuu laskettiin komppanianpäälliköiden hartioille. Heidän tuli huoleh-
tia, ettei tiedotustoiminnassa ja henkilöstössä olisi moitteen sijaa.412 

Huomattavasti kovakouraisemmin jouduttiin asioihin puuttumaan seuraavana kesänä, 
kun rintamalehti Korpisoturi julkaisi pakinan ”TK-miehet”. Siinä kerrottiin pataljoo-
nassa käyneestä TK-miehestä, joka oli ”ylen hieno herra, ajoi autolla ja tuoksui myr-

                                              
410 Taistelujoukkoihin kuuluva sanomalehtimies: Tiedoitustoiminta ja propaganda. Eräitä rintamamiehen huo-
mioita. Suomen Lehdistö 12/1941.  
411 Päämajan viihdytystoimiston toimintakertomukset, syksy 1941, T 8362/20, KA.  
412 Päämajan tiedotusosaston ohjekäsky n:o 50, 5.12.1941, T 20680/2, KA.  
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hamille ja pomaadalle”. Mies istui töpinässä eli huoltojoukkueessa, jossa soppa oli sa-
keampaa, korvike väkevämpää ja sotajututkin parempia. Kun hänen kirjoituksensa sit-
ten aikanaan ilmestyi, mikään ei pataljoonan miesten mielestä pitänyt paikkaansa.413 

Kyseinen rintamalehti taisi olla keskivertoa rempseämpi: sitä lukivat 21. Erillisen Pa-
taljoonan, ns. ”Pärmin pataljoonan” miehet, joista suuri osa oli lähtenyt rintamalle 
suoraan suomalaisista vankiloista. Pitkien kuulustelujen jälkeen lehteä toimittava pa-
taljoonan valistusupseeri jäi vaille rangaistusta, mutta lehti lopetettiin saman tien.414 

TK-joukkoihin kohdistuneessa arvostelussa oli epäilemättä perääkin, mutta on muis-
tettava, että yhden tiedotuskomppanian vastuulla oli kokonaisen armeijakunnan asi-
oista, tapahtumista ja teoista kertominen. Komppanian ohjevahvuus oli 40 miestä; 
luvussa olivat mukana niin kirjoittajat, kuvaajat ja piirtäjät kuin tekninen ja apuhenki-
lökuntakin. Ohjevahvuus saavutettiin vain harvoin: elokuussa 1941 ainoastaan yksi 
tiedotuskomppania oli täysilukuinen. Miesten määrä väheni suhteellisen nopeasti, ja 
jatkosodan päättyessä oli kirjoittavia TK-miehiä kaikkiaan 42 eli yhtä tiedotuskomp-
paniaa kohti korkeintaan viisi.415 

Jokaisella tiedotuskomppanialla oli – ainakin teoriassa – käytössään autoja ja mootto-
ripyöriä, muutamilla jopa ääniauto. Käytännössä moottoroitu liikkuminen oli vähin-
tään hankalaa; autot olivat huonokuntoisia, rikki tai muuten käyttökelvottomia, joten 
miehet liikkuivat polkupyörillä tai hiihtäen.416 

Sodan pitkittyessä ja rintamajoukkojen mielialojen painuessa alaspäin päämaja joutui 
muistuttelemaan TK-miehiä siitä, että he olivat propagandan etulinjasotureita. Sen li-
säksi, että julkisuuteen oli päässyt rintamakirjeenvaihtajien kautta tietoja esimiesten ja 
alaisten liiallisesta veljeilystä, epäsotilaallisesta ja halventavasta kielenkäytöstä ja muista 
epätoivotuista ilmiöistä, oli miesten omassakin käytöksessä parantamisen varaa. ”Eri-
koisesti TK-henkilöstön tulee virkatehtäviensä ohella pyrkiä myös ohjaamaan toisten 
mielialaa toivottavaan suuntaan. - - Muutamat TK-henkilöstöön kuuluvat näyttävät 
unohtaneen tämän velvollisuutensa ja ovat osallistuneet mielialan kehittymisen kan-
nalta haitallisten juorujen, huhujen yms. levittämiseen - -”417 

Tiedotuskomppaniat hajotettiin syksyllä 1944. Osastopäällikkö Lehmus kirjoitti vii-
meisen ohjekäskynsä syyskuun viimeisenä päivänä. Viisi päivää myöhemmin järjes-
tetty komppanioiden luovutustilaisuus, jota ei kutsuttu kotiuttamisjuhlaksi, oli Olavi 
Paavolaisen mielestä ”melkein tuskallisen proosallinen ja arkipäiväinen”. Paavolainen 
jäi vielä lokakuun ajaksi päämajan palvelukseen ja ehti korjata muutaman pohjoisesta 
saapuneen sotareportaasin. Monta niitä ei ehditty kirjoittaakaan; Lapin sotaa seuraa-
maan komennettu tiedotuskomppania kotiutettiin marraskuussa.418 

Kalle Lehmus selvitteli henkisen sodankäynnin eri ulottuvuuksia – lähinnä kotirinta-
maan kohdistettua tiedotustoimintaa ja rintamamiesten keskuudessa tehtyä valistus-
työtä – jatkosodan jälkeen tekemässään tutkielmassa. Se perustui pitkälti hänen omiin 
näkemyksiinsä ja kokemuksiinsa päämajan tiedotusosaston johdossa sekä rintamalta 
tulleisiin komentajien ja valistusupseerien mielialaraportteihin.  

                                              
413 Yki: TK-miehet, Korpisoturi n:o 3, kesäkuu 1942.  
414 Pilke (2011), s. 198–204.  
415 Perko (1974), s. 25–29.  
416 ibid., s. 25.  
417 Päämajan tiedotusosaston ohjekäskyt n:o 87, 28.7.1943 ja n:o 88, 17.8.1943, T 20680/2, KA.  
418 Paavolainen (1946), s. 959; Pilke (2011), s. 261.  
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Hän totesi, että ”maa jossa poliittisen mielipiteen muodostus on vapaa, on rauhan-
omaisissa olosuhteissa melkoisen vieras totaalisen sodan edellyttämälle keskitetylle 
propagandalle” ja jatkoi, että pientä parlamentaaris-demokraattista maata ajatellen oli 
jatkosodan kaksinapainen malli ollut hyvä ja käyttökelpoinen. Sotilaallisen propagan-
daelimen ei mahdollisen tulevankaan kriisin aikana tulisi sekaantua politiikkaan, vaan 
pysyä puhtaasti sotilastiedotuksen puolella eli välittää sodanjohdon viralliset tiedon-
annot sekä rintamakuvaukset. Näinhän jatkosodan aikana oli tehtykin.419 

Sodanpäämääriä ei päämaja perustellut eikä se varsinaisesti niitä edes julkistanut, yli-
päällikön tunnettua ”miekantuppipäiväkäskyä” lukuun ottamatta. Miekantuppipäivä-
käsky oli kuitenkin herättämästään kohusta huolimatta enemmän hengenluontia kuin 
todellista tavoitteen määrittelyä.  

Lehmuksen mukaan puuttuvan tiedottamisen syynä oli osittain sodanjohdon yletön 
varovaisuus ja pidättyvyys, jota joukoissa ei ymmärretty. Osittain ajateltiin myös työ-
väestöä, joka oli koko Suomen itsenäisyyden ajan vastustanut jyrkästi AKS:läisten 
Suur-Suomi-haaveita. Itä-Karjala-kirjoittelun vaientamisella haluttiin esittää, että alue 
oli vallattu puhtaasti strategisista syistä; sen kohtalosta päättäminen kuuluisi tulevan 
rauhankonferenssin päätettäväksi.420 

Lehmus piti välttämättömänä tiedotuksen ja valistuksen mahdollisimman tiivistä yh-
teistoimintaa sekä sitä, että tiedotus mahdollisessa tulevassa kriisissä – miksei normaa-
lioloissakin – alistettaisiin ylimpään johtoon kuuluvalle upseerille eli yleisesikunnan 
päällikölle, jonka vastuulla olisi myös poliittisten asioiden seuraaminen ja yhteys maan 
poliittisen johdon kanssa. Työn tarkastanut Sotakorkeakoulun johtaja, kenraalimajuri 
Kustaa Tapola, oli asiasta toista mieltä: hän kirjoitti sivun laitaan, ettei yleisesikunnan 
päällikkö ehdi valvoa riittävästi tiedotusasioita. Jatkosodan aikana ne olivat kuuluneet 
komento-osaston vastuulle.421 

Jatkosodan tiedotustoiminnan onnistumista arvioitiin muutamissa sodan jälkeen teh-
dyissä Sotakorkeakoulun diplomitöissä. Ensimmäisen arvion esitti O. E. Ylirisku, joka 
pohti, miten talvi- ja jatkosodan tiedotuksesta ja propagandasta saadut kokemukset 
tulisi ottaa huomioon mahdollisessa tulevassa sodassa.  

Yliriskun mukaan propaganda ei ollut Suomen kummassakaan sodassa se ratkaiseva 
ase, joksi sitä oli kolmekymmenluvulla ennusteltu, eikä tulisi olemaan jatkossakaan. 
Viisikymmenluvun alun uhkakuvissa kahteen leiriin jakaantuneen maailman voisi 
viedä sotaan vastakkaisten ideologioiden törmäys; sota puhkeaisi nopeasti ja se myös 
kehittyisi pikaisesti. Sodan pitkittyminen olisi kuitenkin mahdollista, koska kaikki voi-
mavarat tultaisiin käyttämään.422 

Jatkosodan kaksinapaista tiedotusjärjestelmää eli sotilas- ja siviilitiedottajien työnjakoa 
ja yhteistyömallia Ylirisku piti hyvänä, samoin erityisesti sotilastiedotuksen keskitettyä 
johtoa ja valvontaa; tiedotuksen suuntaviivat tulisi jatkossakin saada ylimmältä sodan-
johdolta. Oleellisinta tulisi olemaan koti- ja tulirintaman välinen yhteys sekä nopea, 
asiallinen, luotettava uutisten välittäminen ja vihollispropagandan torjunta. Näissä oli 
onnistuttu ainakin kohtuulliseksi katsottavalla tavalla. Sen sijaan sodan tarkoituksen ja 

                                              
419 Lehmus (1946), s. 61–62.  
420 ibid., s. 26.  
421 ibid., s. 63–64.  
422 Ylirisku (1950), s. 37–40.  



 
 

115 

päämäärän jatkuva selvittäminen niin siviileille kuin sotilaille oli jatkosodassa jäänyt 
hoitamatta.423 

Paavo Junttila, jonka tarkastelukohteena ei varsinaisesti ollut tiedotus, vaan joukkojen 
taistelutehon laskemiseen vaikuttaneet seikat, nosti tiedotuksen merkittäväksi mieli-
alatekijäksi. Hänen mukaansa silloin, kun armeija taisteli Suomen vanhan rajan sisä-
puolella, rintamamiehet kokivat tehtäväkseen saada talvisodan jälkeisessä Moskovan 
rauhassa menetetyt alueet takaisin. Se oli miesten mielestä heidän moraalinen velvol-
lisuutensa ja suomalaisten laillinen oikeus. Kun vanha raja ylitettiin, tilanne muuttui 
täysin:  

”- - hyökkäyksen jatkuessa rivimiehen mielestä päämäärää vailla, joutui taisteluteho 
ensimmäisen kerran varsinaiselle koetukselle. - - Yleisen tiedotustoiminnan ja paikal-
lisen informoinnin puute antoivat todella leimansa koko taisteluvaiheelle. Voimak-
kaalla tiedotustoiminnalla olisi epäilemättä voitu vaikuttaa myös rakentavasti toiseen 
hyökkäysvaiheen negatiiviseen tekijään so. fyysiseen ja psyykiseen väsymykseen.”424 

Junttila, joka oli toiminut jatkosodan aikana sekä komppanianpäällikkönä että esikun-
tatehtävissä Karjalankannaksella, totesi että jatkuva sodan päämäärää palveleva tiedo-
tustoiminta – ajankohtaisten sotilaallisten, poliittisten ja taloudellisten kysymysten sel-
vittely – olisi ollut välttämätöntä. Hän katsoi päämajan siirtäneen tiedotusvastuun yh-
tymille, joukko-osastoihin ja vieläpä komppanianpäälliköille. Kun näillä ei ollut tarvit-
tavia edellytyksiä, rintamajoukkojen yhtenäinen henkinen pohja jäi syntymättä. Vihol-
lisen propaganda ja huhut taas tehosivat parhaiten silloin, kun joukot olivat väsyneitä, 
eikä sodanjohto puuttunut tähänkään, ei ainakaan riittävässä määrin.425 

Sakari Annalan mukaan vihollispropaganda alkoi tehota suomalaisiin sodan pitkitty-
essä, viimeistään noin vuoden 1943 lopulla, jolloin julkisuudessa käytiin rauhankes-
kustelua. Sitä ennen oli armeijan tiedotusorganisaatiossakin yleisesti uskottu, ettei pro-
paganda tehoa suomalaiseen luonteeseen, joten vihollispropagandan torjuntaan ei 
kiinnitetty riittävästi huomiota – eikä omaakaan propagandaa ollut niin paljon kuin 
sitä olisi rintamajoukkojen keskuudessa tarvittu.  

Kyseenalaista silti on, olisiko tehokkainkaan tiedotus tai paraskaan propaganda vähen-
tänyt fyysistä väsymystä sen enempää puolustustaistelujen keskellä kuin aikaisempina-
kaan sotavuosina. Monen rintamakomentajankin mielestä täydellinen lepo oli parasta 
virkistystä miehille, joten valistusupseerien puheita ei viitsitty kuunnella, kun ei siihen 
kerran pakotettu.426 

Rintamamiesten esittämässä tiedotus- ja valistustoiminnan arvostelussa näkyy selvä 
aaltoliike. Sodan alussa, jolloin armeija eteni nopeasti ja sota oli voittoisaa, joukot oli-
vat tyytyväisiä tiedotukseenkin. Kun rintamat juuttuivat paikoilleen eikä rauhaa hu-
huista huolimatta tullut, jokseenkin kaikki tuntui turhalta, tylsältä ja ärsyttävältä. Ris-
tiriitaa syntyi myös siitä, että propagandan antama kuva armeijasta oli kovin siloteltu; 
tästä on hyvänä esimerkkinä päämajan tekemä jermu-sanan käytön kieltäminen ja 
muut vastaavat pilkunviilausoperaatiot.427 

                                              
423 Ylirisku (1950), s. 41–45.  
424 Junttila, Paavo: Taistelutehon laskemiseen vaikuttavat tekijät sodan 1941–1944 aikana ja siitä tehtävät johtopäätökset. 
Sotakorkeakoulun diplomityö SKK-1:512, 1952, s. 49–51.  
425 Junttila (1952), s. 36–40. Paavo Junttilan sodanajan toiminnasta Junttila (2015), s. 5–10.  
426 Pipping 1978, s. 196. Pilke (2018), s. 41, s. 75, s. 90 ja passim.  
427 Jermu-sanan käytön kieltämisestä Paavolainen (1946), s. 640; tästä ja muista paheksuntatapauksista Pilke 
(2018), s. 149–152.  
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Sotaväsymyksen torjunta myös rintamakirjeenvaihtajien piirissä, jatkuvan koulutuksen 
ja tehtäväkierron merkitys olivat asioita, joiden merkityksen päämajan tiedotusosasto 
epäilemättä tiedosti – eri asia sitten, kuinka paljon se jaksoi niistä huolehtia ainaisen 
niukkuuden, heikohkojen viestintäyhteyksien ja oman väsähtäneisyyden keskellä.  

Päämajan tiedotusosaston viimeistä toimintakertomusta kirjoittanut Olavi Paavolai-
nen laski, että jatkosodan alusta lokakuuhun 1944 TK-miehet olivat kirjoittaneet kaik-
kiaan 7845 artikkelia, ottaneet 142 825 valokuvaa ja tehneet 1601 rintamapiirrosta. 
Sotatapahtumia oli ikuistettu filmille hieman yli 26 kilometriä. Filmeistä oli tehty 87 
puolustusvoimien omaa uutiskatsausta, ja Finlandia-Kuva oli saanut osansa eli aineis-
toa miltei viiteenkymmeneen katsaukseen. Rintamaradioiden toiminnasta kertomuk-
sessa ei mainita, mutta tuhansia tunteja ohjelmaa nekin olivat lähettäneet.428 

Suurin osa tiedotuskomppanioista lakkautettiin ja niiden henkilöstöt kotiutettiin 
5.10.1944. Pieni määrä TK-miehiä lähti seuraamaan Lapin sotaa, mutta heidätkin ko-
tiutettiin marraskuun puolessavälissä. Tammikuun 1945 puolella tarkastetut ja Suo-
men Tietotoimistolle toimitetut reportaasit Pohjois-Suomen sotatapahtumista ja siellä 
toimineiden joukkojen joulunvietosta olivat osin komentajien, osin sotilaspastoreiden 
kirjoittamia.429 

TK-joukkojen tappioluvut ovat täysin verrannollisia muiden puolustushaarojen tap-
piolukuihin. Jatkosodan aikana TK-joukoissa ehti palvella kaikkiaan noin kaksisataa 
miestä (kolmisensataa, jos kaikki apuhenkilöstö lasketaan). Heistä 13 kaatui ja 30 haa-
voittui. Eniten uhreja vaativat TK-joukoissakin hyökkäysvaihe sekä kesän 1944 rajut 
puolustustaistelut.430 

Pääesikunnan tiedotusosasto kutsui TK-joukoissa työskennelleen henkilöstön koolle, 
kun sodasta oli kulunut 45 vuotta. Tuolloin veteraaneja oli elossa vielä 85. Puolet 
heistä pääsi paikalle Kadettikoululla järjestettyyn tilaisuuteen, jossa veteraanit saivat 
puolustusvoimien hopeisen ansiomitalin. Viihdytyskiertueille osallistuneille taiteilija-
veteraaneille oli ansiomitali ojennettu jo edellisvuonna.431 

TK-toiminnan tieteelliseen tarkasteluun ja arviointiin päästiin vasta neljännesvuosisa-
dan kuluttua, kun sodanajan arkistot avautuivat. Touko Perko, joka 1970-luvun alussa 
tutki päämajan tiedotustoimintaa, totesi TK-propagandan olleen yksipuolista: se kau-
nisteli rintamamiesten mielialoja ja heidän olosuhteitaan, vaikeni vaikeuksista ja ennen 
kaikkea omista tappioista. Päämaja pystyi sen avulla vaikuttamaan jokseenkin halua-
mallaan tavalla kotirintaman mielipiteisiin, joskin asemasotavaiheen tiedotus tuuditti 
kansan perusteettomaan turvallisuudentunteeseen, joka sitten kesällä 1944 romahti. 
Mielialakriisi kääntyi kuitenkin puolustustahdoksi, joten Perko katsoi, etteivät päämaja 
ja tiedotusorganisaatio olleet ”ainakaan täysin epäonnistuneet”.432 

                                              
428 Toimintakertomus TK-kirjeenvaihtajien toiminta 29.10.1944, T 20680/3, KA.  
429 Puolustusvoimain Pääesikunnan tiedotus- ja valistustoimisto järjestelyosastolle 3.12.1944, T 21976/2, KA. 
Arvo Alanteen lähetekirjelmä Taavi Patoharjulle 19.1.1945, T 21976/2, KA.  
430 Pilke (2011), s. 73–74.  
431 Puolustusvoimat Pääesikunta tiedotusosasto. Ilmoitukset, kertomukset, selvitykset, katsaukset 1974–1990, 
T 27031/19, KA.  
432 Perko (1974), s. 185–187.  
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Kun itse tarkastelin TK-toimintaa ja päämajan sensuuria, päädyin samantyyppisiin 
johtopäätöksiin. Suomalainen sotapropaganda oli muihin Euroopan maihin verrat-
tuna laimeampaa eikä sensuurikaan ollut yhtä ankaraa. Karkeimmat liioittelut kyllä 
karsittiin, hymistely ja synkkyys pyyhittiin yli, kielenkäyttöä vahdittiin.433 

Historiantutkimukseen ja -kirjoitukseen ei kuulu pohtia, miten jokin menneisyyden 
järjestelmä toimisi nykypäivässä. Sen sijaan journalisti voi niin tehdä. Seitsemänkym-
menluvun puolivälissä Ruotuväki-lehden kirjoittaja totesi päämajan tiedotustoiminnan 
muistuttaneen ”monien yritysten tiedotustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea yri-
tyksen johdon toimenpiteitä ja vaikuttaa yleisöön myönteisen kuvan luomiseksi yri-
tyksestä.” 

Arvio jatkui: ”Päämajan yritystoiminnassa yrityksenä oli sota ja yritysjohtajina kenraa-
lit. Yrityksen asiakkaina oli koko Suomen kansa. Tältä kannalta tarkasteltuna joutuu 
väkisinkin asettamaan kyseenalaiseksi sodan tiedotustoiminnan mielekkyyden ja tu-
loksellisuuden. Tiukka pysyttäytyminen puhtaaksi viljellyssä propagandassa tuskin tu-
lisi nykyaikana kysymykseen puhumattakaan tiedonvälityksen keskittämisestä pelkäs-
tään puolustusvoimille. Sotilaalliselta kannalta se saattaisi tuntua kaikkein tarkoituk-
senmukaisimmalta ja tehokkaimmalta. Kotirintaman ja rivimiehen kannalta se tuskin 
sitä olisi. Tästä olivat osoituksena viime sodan aikana liikkuneet monet huhut, väärin-
käsitykset ja rintamamiesten penseys propagandatoimintaa kohtaan."434 

  

                                              
433 Pilke (2011), s. 26–28, s. 271 ja passim.  
434 Raimo Möysä: TK-miehet jatkosodassa. Ruotuväki 10–11/4.6.1975.  
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6  

VALVONTAKOMISSION VARJOSTA KOHTI AVOINTA 
YHTEISKUNTAA – 1940-LUVUN LOPPUVUOSISTA 1960-
LUVUN PUOLEENVÄLIIN  

”Aseleposopimus riisui armeijamme ja sen toisarvoinen merkitys, heikkous ja yhteiskun-
nallisestikin epäkelpo asema tehtiin kansalle täysin selväksi” (Jaakko Valtanen 1954)435 

”Suomen armeija tuskin koko olemassaolonsa aikana on ollut niin epäsuosittu ja suoras-
taan halveksittu kuin jatkosodan päätyttyä.” (Veli-Matti Syrjö 2006)436 

”Siviiliväestön suhtautuminen puolustuslaitokseen on ollut erittäin myönteistä, onpa väestön 
mielialassa todettavissa puolustustahdon voimistumista. Myönteiseen kehitykseen ovat vai-
kuttaneet levottomat ajat, puolustuslaitoksen suhdetoiminta, vapaaehtoinen maanpuolustus-
työ ja vss-toiminta.” (2. divisioonan komentaja, kenraaliluutnantti Adolf Ehrn-
rooth mielialailmoituksessa 1961)437 

 

odan aikana puolustusvoimien tiedotus oli ollut pitkälti pakon sanelemaa pro-
pagandaa: koko kansa oli saatava mukaan sotaponnisteluihin. Samaan tähtäsi 
tietysti siviiliviranomaisten tiedotustoiminta: kiellot ja rajoitukset, käskyt ja eri-

laiset ohjeet oli saatava kansalaisten tietoon. Sodan päätyttyä muuttui myös tiedotus-
toiminnan luonne, ja samaan aikaan osa suomalaisista muutti suhtautumistaan armei-
jaansa – tai sanoi vihdoin ääneen aiemmin salaamansa mielipiteet. 

Jatkosodan päätyttyä puolustusvoimilla oli edessään ylivoimaiselta tuntuva urakka. 
Suorastaan epärealistisen lyhyessä ajassa olisi pitänyt kyetä häätämään saksalaiset jou-
kot Lapista, kotiuttamaan rintamilta tulleet, uupuneet ja osin kodittomat miehet sekä 
saattamaan armeija rauhan kannalle. Saksalaisten karkottamiseen ja demobilisaatioon 
oli aikaa kaksi ja puoli kuukautta, mikä ei sitten ihan riittänyt; viimeiset saksalaisjoukot 
poistuivat Suomen maaperältä vasta huhtikuussa 1945.438 

Samaan aikaan ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtui suuria mullistuksia. Valvonta-
komissio saapui Suomeen syys- ja lokakuussa 1944. Sodan aikana turvasäilössä olleet 
äärivasemmistolaiset vapautuivat, SKDL (Suomen Kansan Demokraattinen Liitto) 
perustettiin lokakuun 1944 lopussa, ja Venäjän vallankumouksen vuosipäivänä 
7.11.1944 alkoi ilmestyä puolueen pää-äänenkannattaja Vapaa Sana. Se jaksoi arvos-
tella puolustusvoimien toimintaa vuosikymmenen ajan; sitten lehti yhdistyi SKP:n 
(Suomen Kommunistinen Puolue) Työkansan Sanomien kanssa Kansan Uutisiksi. Kir-
joittelun sävy ei siitä muuttunut.  

                                              
435 Valtanen, Jaakko: Maanpuolustushengen (-tahdon) kehittämisen ja ylläpitämisen edellytykset ja mahdollisuudet erityisesti 
nuorison keskuudessa. Sotakorkeakoulun diplomityö SKK-1:614, 1954, s. 33.  
436 Syrjö (2006), s. 604.  
437 Pääesikunnan opetusväline- ja valistustoimiston kooste vuoden 1961 mielialailmoituksista 22.2.1962. T 
21963/8, KA. 
438 Koskinen, Hannu: Puolustusvoimat ja liittoutuneiden valvontakomissio. Suomen puolustusvoimat 1944–1974. 
Puolustusvoimien rauhan ajan historia osa 2. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitos/WS Bookwell, Juva 
2006, s. 49; Raunio (2018), s. 53.  
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Fasistisiksi katsotut suojeluskunta- ja lottajärjestöt lakkautettiin ennen vuodenvaih-
detta, sen jälkeen ikään kuin varmuuden vuoksi myös Suomen Aseveljien Liitto. Rin-
tamamiesten, kaatuneiden omaisten ja siirtoväen avustamiseen keskittyneen järjestön 
lakkauttaminen herätti voimakkaita vastalauseita. Sitä oli vaikea pitää fasistisena, kun 
melkoinen osa johtoportaasta oli sosiaalidemokraatteja. Kommunistisen puolueen ja 
valvontakomission vaatimukset liiton lakkauttamisesta kuitenkin tehosivat.  

Vuoden 1945 eduskuntavaaleissa äärivasemmisto nousi eduskuntaan ja puolueiden 
voimasuhteet muuttuivat muutenkin – ei kuitenkaan niin radikaalisti kuin oli yhtäällä 
pelätty, toisaalla toivottu. Armeijan piirissä turbulenssia aiheutti asekätkennän paljas-
tuminen ja operaatio Stella Polaris, jatkosodan aikaisen tiedusteluaineiston kuljettami-
nen ulkomaille. Suomessa pelättiin vallankaappausta vielä 1948, jolloin valvontako-
missio oli jo poistunut ja Pariisin rauhansopimus solmittu.439 

Ilmapiiri ei puolustusvoimien tiedotuksen kannalta ollut ollenkaan otollinen.  

Nopeita komentajavaihdoksia 

Heti sodan jälkeen puolustusvoimain komentaja vaihtui hyvin lyhyin väliajoin. Man-
nerheim nimitti tammikuussa 1945 seuraajakseen jalkaväenkenraali Erik Heinrichsin, 
joka oli jatkosodan aikana ollut yleisesikunnan päällikkö eli Mannerheimin lähimpiä 
miehiä ja toiminut jonkin aikaa pääesikunnan päällikkönä komentajan valtuuksin. Var-
sinainen komentajakausi jäi lyhyeksi: asekätkentäjutun paljastuminen johti Heinrichsin 
eroon kesällä 1945. Heinäkuun alussa komentajaksi nousi aiemmin ilmavoimien joh-
dossa toiminut kenraaliluutnantti Jarl Lundqvist. Hänkään ei viipynyt virassa koko-
naista vuotta, mutta ehti panna alulle useita uudistuksia.440 

Vuoden 1944 henkilöstösupistukset oli jouduttu kantahenkilökunnan osalta tekemään 
melkoisessa kiireessä; upseerivahvuuksia alettiin pääesikunnassa pohtia vuoden 1945 
alussa. Työhön osallistui useita kenraaleja komento-osastolta ja muualta puolustusvoi-
mien johdosta; heidän toimestaan syntynyttä erotettavien upseerien luetteloa alettiin 
kutsua Lundqvistin listaksi. Komentaja esitti sen marraskuussa 1945. Listalla oli 33 
upseeria, joista viisi kenraaleja. Kaksinkertainen Mannerheim-ristin ritari Aaro Pajari 
kieltäytyi eräiden muiden upseerien lailla eroamasta, ja myös Mannerheim oli sitä 
mieltä, että listalla oli useita nimiä täysin väärin perustein. Tämä ilmeisesti pilasi Lund-
qvistin ja Mannerheimin sekä myös Lundqvistin ja Paasikiven välit.441 

Vaikka Lundqvistin listasta kiisteltiin puolustusvoimien ja valtion johdossa – kantaa 
ottivat useaan otteeseen puolustusministeri Pekkala, pääministeri Paasikivi ja presi-
dentti Mannerheim – se jäi julkisessa sanassa muiden kansaa kohauttaneiden tapahtu-
mien varjoon. Joulukuussa 1945 sanomalehtien palstat täyttyivät sotasyyllisyysoikeu-

                                              
439 Raunio (2018), s. 53–55.  
440 Lundqvistin nimityksestä Iskanius, Markku: Ilmojen kenraali ja kiistelty komentaja J. F. Lundqvist 1940–1946. 
Docendo Jyväskylä/Saarijärven Offset Saarijärvi 2015, s 413–422 ja s. 449–454. Koskinen, Hannu: Suomen 
puolustusvoimat liittoutuneiden valvontakomission aikana. Sotakorkeakoulun diplomityö SKK-1:1572, 1985, s. 36–39.  
441 Vuoden 1945 upseerivapautuksista Iskanius (2015), s. 455–473; myös Tervasmäki, Vilho: Puolustushallinto 
sodan ja rauhan aikana 1939–1978. Puolustusministeriön historia II. Karisto, Hämeenlinna 1978, s. 251–255. Koski-
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denkäynnin selostuksista, joten esimerkiksi Helsingin Sanomat kuittasi upseerivapautuk-
set yksipalstaisella uutisella: ”Saamamme tiedon mukaan on hallituksen taholta an-
nettu eräille armeijamme huomattavilla paikoilla palveleville upseereille kehotus jättää 
erohakemuksensa. Heidän joukossaan on mm. tunnettuja kenraaleja.”442 

Uutisen sanamuoto antaa ymmärtää, että sen lähde ei ollut pääesikunnan tiedotustoi-
misto. Ei sitä liioin löydy tiedotustoimiston asiapapereiden joukosta. 

Toinen kohua herättänyt – ja Mannerheimia ja Paasikiveä ärsyttänyt – toimenpide oli 
Lundqvistin kiertokirje, jossa hän otti kantaa sodan jälkeen perustettuun Suomi-Neu-
vostoliitto-seuraan. Hän kertoi itse liittyneensä seuraan heti sen perustamishetkellä ja 
suositteli alaisilleen samaa. Kehotus näyttää kaikuneen osittain kuuroille korville ja 
herättäneen jopa mielenosoituksellisia ulosmarsseja joissakin upseerien kokoontumi-
sissa. Toisaalta Lundqvist osallistui myös suomalais-amerikkalaisten ja suomalais-eng-
lantilaisten ystävyysseurojen toimintaan ja suositteli niitäkin, joten häntä voi pitää pi-
kemmin vuorovaikutusta hakevana kuin vahvasti vasemmalle kallistuneena.443 

Sanomalehdissä komentajan toukokuussa 1946 jättämä eroanomus käsiteltiin varsin 
lyhyesti. Syyksi mainittiin upseereille lähetetystä erokehotuksesta aiheutuneet erimie-
lisyydet. Puolustushallinnon historiankirjoittaja Vilho Tervasmäki pitää Lundqvistin 
eron syynä sitä, että presidentti Paasikivi ei suostunut vapauttamaan Pajaria. Lehdet 
esittivät tietenkin myös arvailuja seuraavasta komentajasta.444 

Jalkaväenkenraali Aarne Sihvon kausi kesti kesäkuusta 1946 toukokuun 1953 lop-
puun. Hän oli toiminut sotaväen päällikkönä aiemminkin. Puolustusvoimien ja yhteis-
kunnan – ja myös puolustusvoimien ja julkisen sanan – suhde oli jatkosodan jälkeen 
kuitenkin ratkaisevasti erilainen kuin se oli ollut 1920–1930-lukujen vaihteessa.  

Kalle Lehmuksen mukaan Sihvo oli optimistinen ja avomielinen. Hän osasi pitää 
päänsä kylmänä ja rauhoittaa mieliä levottomissa tilanteissa. Yhtenä esimerkkinä Leh-
mus mainitsee maaliskuun 1948 YYA-sopimusneuvottelujen aikana syntyneen kon-
fliktin ja sen rauhoittamiseksi pidetyn radiopuheen. Puheessaan komentaja selitti, että 
lomautettuja ja takaisin palvelukseen kutsuttuja varusmiehiä ei suinkaan komennettu 
aseisiin armeijan valmistelemaa oikeiston vallankaappausta varten kuten hurjat huhut 
(ja sisäministeri Yrjö Leino) väittivät, vaan asevarikkojen vartiointitehtäviin. Ne olivat 
nimittäin yhtä rähjäisessä kunnossa kuin muutkin puolustuslaitoksen kiinteistöt heti 
jatkosodan jälkeen, ja kaappaushankkeita taisi olla vireillä ihan muulla suunnalla, jos-
kaan ne eivät ehkä olleet aivan vakavasti otettavia.445 

Äärivasemmiston sodanjälkeistä toimintaa tutkinut Mikko Uola on kuitenkin toden-
nut, että aika oli vallankumouksen kannalta otollista: armeija oli kotiutettu, aseet har-
voissa varikoissa, suojeluskuntajärjestö lakkautettu ja väestön mieliala matala.446 

Ja kun heiluri kerran heilahti, se siirtyi ääriasennosta toiseen. Jatkosodan aikana van-
gitut kommunistit pääsivät vapaiksi, mutta vuosina 1945–1946 turvasäilöön – ”Leinon 
sumppuun”, kuten Mikko Uola sanoo – suljettiin runsaasti puolustusvoimien edusta-
jia. Kalterien takana, asekätkentäjutun oikeudenkäyntiä odottamassa, oli ainakin yksi 

                                              
442 Huomattavia upseerieroamisia tulossa, Helsingin Sanomat 26.11.1945.  
443 Lehmus (1967), s. 187. Simelius, Sakari: Puolustusvoimain puolesta. Jalkaväenkenraalin muistelmat (toim. Sinerma, 
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444 Tervasmäki (1978), s. 256. Iskanius (2015), s. 477–478.  
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kenraali ja yksi eversti, 13 everstiluutnanttia, 28 majuria, 6 kapteenia ja lukuisa joukko 
reservin upseereita.447 

Turvasäilö olikin kätevämpi kuin tutkintavankeus: vangitsemispäätöstä ei tarvittu, ei 
liioin syyllisyyden toteamista, saati asian oikeuskäsittelyä. Ihmisen turvasäilössä pitä-
misaikaa ei ollut mitenkään rajattu.448 

Haastava tilanne 

Sakari Simelius, joka oli jatkosodan päätyttyä siirtynyt JR 4:n komentajan paikalta JR 
7:n komentajaksi Mikkeliin, toteaa että ”puolustusvoimat siirtyivät rauhan kannalle 
kokien hyljeksintää lähes kaikilta tahoilta”. Tämä näkyi sekä laitoksen käyttöön anne-
tuissa resursseissa että yleisessä ilmapiirissä.449 

Heti jatkosodan päätyttyä armeijan kokoa supistettiin – välirauhansopimuksen mu-
kaan sen tuli olla 37 000 miestä – ja organisaatiosta lakkautettiin tuhansittain eriasteisia 
virkoja. Joulukuun alkupäivinä 1944 eroanomuksen jätti yli 900 upseeria.450 

Eroavien määrästä olisi helposti saanut isoja otsikoita, mutta sensuuri esti ne. Kalle 
Lehmuksen puhelinsanoma päämajan sensuuripäällikkö Taavi Patoharjulle oli täysin 
yksiselitteinen: ”Pv.PE:n päällikön käskystä kielletään julkaisemasta toistaiseksi mitään 
tietoja armeijassa ja sen johdossa tapahtuvista väliaikaisista ja muistakaan virkanimi-
tyksistä ja virastavapauttamisista.” Käskyn takana oli kenraaliluutnantti Aksel Airo.451 

Kesään 1945 mennessä puolustusvoimista erosi parituhatta upseeria. Noin kaksi kol-
masosaa oli kapteeneja ja luutnantteja, mutta joukossa oli myös 24 eri arvoasteiden 
kenraalia, yli 80 everstiä, yli 180 everstiluutnanttia ja yli 300 majuria. Kaikki eivät läh-
teneet vapaaehtoisesti, vaan heidät vapautettiin tehtävistään, mikä käytännössä tar-
koitti irtisanomista. Lakkautuspalkkaa, jota maksettiin valtion virkamiehille viran lak-
kauttamisen jälkeen, saivat vain harvat, alle kymmenen prosenttia irtisanotuista. Puo-
lustusvoimat teki voitavansa eli järjesti vähintään kaksi vuotta palvelleille parin kuu-
kauden palkanvastikkeen jo vuosien 1944–1945 vaihteessa. Helmikuussa 1945 edus-
kunta tarttui asiaan ja myönsi 40 miljoonaa markkaa (nykyrahassa vähän yli 5 miljoo-
naa euroa) ylimääräisiin eläkkeisiin. Niitä myönnettiin vajaat 800 kappaletta.452 

Kyseenalaista on, olisiko seuraava, maaliskuussa 1945 valittu parlamentti ollut näin 
avokätinen. Vaaleissa eduskunnan kokoonpano näet muuttui radikaalisti: sosiaalide-
mokraatit menettivät peräti 35 paikkaa. Uutena puolueena eduskuntaan nousi Suomen 
Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL), joka sai 49 edustajaa eli saman verran kuin 
menettäjiin kuulunut maalaisliitto. Kolmen suuren varjoon jäivät kokoomus, ruotsa-
lainen kansanpuolue ja edistyspuolue. Kun sdp:n listoilta valitut Sylvi-Kyllikki Kilpi ja 

                                              
447 Uola (2013), s. 185–188.  
448 ibid.  
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451 Puolustusvoimain Pääesikunnan tiedotustoimisto, puhelinsanoma Kalle Lehmukselta Taavi Patoharjulle 
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Atos Wirtanen loikkasivat vaalien jälkeen SKDL:ään, siitä tuli eduskunnan suurin puo-
lue, tosin vain kahden edustajan enemmistöllä. Myös puolustusministerin salkku siirtyi 
vasemmiston eli SKDL:n Mauno Pekkalan ja sosiaalidemokraattien Yrjö Kallisen kan-
nettavaksi. 

Puolustusvoimat oli valmistautunut eduskuntavaaleihin: 9.3.1945 annettu pääesikun-
nan käsky kehotti henkilöstöä rauhalliseen käyttäytymiseen. Ravintoloissa käyminen 
kiellettiin 12.–23.3. välisenä aikana; niihin ei saanut vaalien alla eikä heti niiden jälkeen 
mennä edes siviilipuvussa. Lisäksi annettiin lukuisia muitakin käyttäytymistä ja kielen-
käyttöä säänteleviä käskyjä. Tavoitteena oli tietysti ehkäistä mahdolliset sotilaiden ja 
siviilien väliset yhteenotot.453 

Vaikka upseereiden vapauttamisprosessi hoidettiin asiallisesti ja presidentti Manner-
heim korosti, että irtisanomisten syy ei ollut upseereissa itsessään, jonkinasteista kat-
keruutta jäi kytemään sekä paikalleen jääneisiin että etenkin niiltä lähteneisiin. Osa 
eronneista tai erotetuista miehistä pääsi siirtymään siviilivirkoihin suhteellisen hel-
posti, osalla työnhaku kesti pitempään.454 

Tilannetta ei helpottanut se, että lehdistö – erityisesti jatkosodan jälkeen yhteiskunta-
kelpoiseksi muuttuneen äärivasemmiston lehdet, mutta jossakin määrin myös muut 
tiedotusvälineet – arvostelivat ja parjasivat tiukoissa tilanteissa syntyneitä ratkaisuja. 
Edes oikeistolehdet, jotka olivat ennen sotia olleet myötämielisiä, eivät rientäneet puo-
lustamaan. Komentaja Jarl Lundqvist ei näytä liioin uskoneen itsepuolustukseen. 
Vaikka yleisesikunnan päällikön alainen pääesikunnan tiedotusosasto olisi hyvin voi-
nut vastata etenkin epäasiallisiin ja totuudenvastaisiin arvosteluihin, komentaja katsoi 
kaiken loanheiton olevan vain sodasta johtuvaa katkeruutta eikä antanut alaistensa ot-
taa kantaa kirjoituksiin eikä julkisesti esitettyihin perättömiin väitteisiin saati sitten tie-
dottaa oma-aloitteisesti mistään mitään.455 

Aktiivinen tiedottaminen olisi tosin pahimmillaan saattanut olla pelkkää puolustusvoi-
mien sodanjälkeisen surkeuden esittelyä, sillä määrärahojen vähyys ja yleinen niukkuus 
näkyi kaikkialla.  

Sodan seurauksena oli osa kasarmirakennuksista menetetty, osa kipeästi korjausten 
tarpeessa eli majoitusolot olivat kehnot. Niistä kärsi myös kantahenkilökunta: vuonna 
1946 puolustusvoimissa laskettiin, että viidesosa kantahenkilökunnasta asui erossa 
perheistään. Varuskuntapaikkakunnilla majailtiin pahimmillaan parakeissa ja vajoissa, 
joihin ei perhettä voinut tuoda. Kun Sakari Simelius siirrettiin Sotakorkeakoulun joh-
tajan apulaiseksi Helsinkiin, hänelle osoitettiin pieni huone 1880-luvulla valmistu-
neesta Liisankadun kasarmista. Seinänaapureikseen hän sai pari muuta opettajaa; 
perhe oli pakko jättää Mikkeliin.456 

Kantahenkilökuntaa huoletti sekin, että perhe ei tullut toimeen miehen palkalla kuten 
ennen sotia. Yksityissektorin palkkojen noustessa virkapalkat olivat jääneet pahasti 
jälkeen. Kun keväällä 1945 ammattitaitoinen työmies sai keskimäärin 7000 silloista 
markkaa (noin 885 €) kuussa, puolustusvoimissa palveleva vääpeli tienasi vain vajaan 
puolet tuosta summasta eli 3275 markkaa (414 €). Everstiluutnanttikin ansaitsi vain 
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8000 markkaa (noin 1011 €) kuussa, mikä hämmästytti valvontakomission venäläisjä-
seniä, Neuvostoliitossa kun upseerit kuuluivat eliittiin.457 

Taloudellinen ahdinko ja olematon arvonanto eivät houkutelleet nuoria miehiä upsee-
rinuralle. Kadettikouluun ei ollut hakijoita toivottua määrää, joten vuonna 1945 ei 
uutta kadettikurssia aloitettu. Vakanssitkin olivat täynnä, olihan edellisessä joulu-
kuussa ”vapautettu” suuri määrä upseereita. Ammatin arvostuskin oli niin heikko, että 
esimerkiksi 1. divisioonassa miltei kolmasosa reserviupseerikursseille ehdotetuista 
miehistä kieltäytyi, ja vuonna 1951 upseerioppilaista yli neljäsosa suhtautui upseerin 
ammattiin kielteisesti ja vain joka kahdestoista mies myönteisesti.458 

Syksyllä 1944 kotiutetuille miehille oli jaettu käytettyä sotilasvaatetusta, jotta heillä olisi 
edes jotain päällepantavaa. Osin tästä syystä ei sodan jälkeisinä vuosina uusille, asevel-
vollisuuttaan suorittamaan tuleville ikäluokille tahtonut löytyä vaatteita sen vertaa, että 
miehet olisivat voineet harjoitella ulkona terveyttään vaarantamatta. Puolustusvoimat 
toimi tuolloin myös työvoimareservinä: asevelvollisia komennettiin metsänhakkuisiin 
ja uitoille, erilaisiin lastaustöihin ja muihin paikkoihin, missä miehiä tarvittiin.459 

Puolustusministeriön käskystä armeija muutti omaisuuttaan rahaksi, joka ei jäänyt 
hyödyttämään sitä itseään, vaan suurin osa valui valtion kassasta muihin menoihin. 
On arvioitu, että puolustusvoimien menetykset olivat kaikkiaan noin 15–18 miljardia 
markkaa eli nykyrahassa noin 1,9 – 2,3 miljardia euroa. Kuljetuskalustoa ja tonttimaata 
myytiin, samoin vaatetavaraa, elintarvikkeita ja eläinten rehua. Esimerkiksi myytyjen 
ja kotiutuksen yhteydessä reserviläisille luovutettujen vaatteiden yhteisarvo oli noin 
2,1 miljardia silloista markkaa. Summasta jäi puolustusvoimien uushankintoihin vajaa 
kymmenesosa.460 

Myöhäissyksyllä 1945 sanomalehdille jaettu tiedote kertoo, mitä kaikkea siihen men-
nessä oli myyty kansanhuoltoministeriölle tai sen osoittamille liikeyrityksille: 500 000 
paria housuja, noin 250 000 asetakkia, 850 000 paria erilaisia jalkineita, miljoona met-
riä kankaita sekä lisäksi kymmeniä tuhansia kirveitä, sahoja ja lapioita, tuhansia tonneja 
piikkilankaa ja sementtiä, 46 000 polkupyörää, 17 000 tonnia bensiiniä… Maassa oli 
pulaa miltei kaikesta ja armeijan varastojen tyhjentäminen helpotti edes hiukan muun 
yhteiskunnan ja kansalaisten ahdinkoa.461 

Matalalla profiililla 

Ulko- ja sisäpoliittisesti räjähdysherkässä tilanteessa puolustusvoimat – myös laitoksen 
tiedotus – toimi heti sodan jälkeen hyvin matalalla profiililla. Tiedotusosastolla itsel-
lään olisi ollut pyrkyä parempaan: Päämajan muuttuessa Puolustusvoimien Pääesikun-
naksi joulukuun 1944 alussa perustettiin sen komento-osastoon valistus- ja tiedotus-
toimisto. Toimiston päällikkö, majuri Kalle Lehmus oli sitä mieltä, että tiedotuksen 
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tulisi nimessäkin kulkea valistuksen edellä, koska ”toimiston eräänä näkyvänä tehtä-
vänä on kiinteän yhteyden ylläpito maamme lehdistöön ja sen tämän johdosta on 
pakko esiintyä ulospäin.”462 

Sodan aikana solmittuja hyviä ja tiiviitä lehdistösuhteita ei saisi päästää katkeamaan; 
vuoden 1945 alussa Lehmus halusi siirtää tiedotustoimiston Helsinkiin, jotta pystyisi 
pitämään parempaa yhteyttä sanomalehtiin, tietotoimistoihin ja radioon sekä tarkas-
tusviranomaisiin. ”Niinikään on todettava, että armeijan valistustoiminta kaikkine piir-
teineen on jatkuvan, epäsuopean ja ulkopuolisen tarkkailun alaisena, mikä tekee toi-
vottavaksi päästä pääkaupunkiin paikan päältä seuraamaan mm. poliittisen tilanteen 
kehitystä. Tämä kehitys on mielestäni määrätyissä mitoissa armeijan valistustyössäkin 
huomioitava, jotta arvostelijat eivät turhan takia saisi aseita käsiinsä hyökätessään puo-
lustusvoimia vastaan.”463 

Informaatiota lähti hyvin niukasti: Lapin sotaa oli selostettu marraskuun 1944 lopussa, 
samoin vuodenvaihteessa, ja huhtikuussa 1945 pääesikunta alkoi jakaa sotatapahtumia 
koskevia tiedotteita aina kun jotain raportoitavaa oli. Kun kolmen valtakunnan raja-
pyykki saavutettiin, se kerrottiin ensin valvontakomissiolle ja vasta sitten Suomen Tie-
totoimiston kautta omalle kansalle.464 

Upseerieroista alettiin aktiivisesti kertoa vasta syksyllä 1945, jolloin määrät eivät enää 
olleet yhtä dramaattisia kuin edellisvuonna, vaan ainoastaan muutamia kymmeniä. 
Myös ensimmäisen rauhanaikaisen kadettikurssin alkaminen katsottiin uutisarvoiseksi 
asiaksi.465 

Tiedotustoimisto muutti Mikkelistä Helsinkiin heinäkuussa 1945, mutta puolustusvoi-
mien myönteistä julkisuutta – tai julkisuutta ylipäänsä – se ei näytä lisänneen. Lehmus 
valitti, että ”sotilaalliset asiat ovat ensiluokkaisen poliittisen aineiston rinnalla jääneet 
toisarvoisiksi” eikä ”aikaisempi komentaja edes pitänyt lehdistöpalvelua erikoisen pa-
kottavana”. Heinrichs oli hautonut Lapin sodasta tehtyjä reportaaseja pöydällään tar-
kastettavana niin kauan, että ne olivat menettäneet ajankohtaisuutensa (samaahan oli 
tapahtunut päämajassa kesällä 1944). Julkaisulupaa ei saatu myöskään puolustusvoi-
main uudesta organisaatiosta ja tärkeimmistä komentajista kertovalle tiedotteelle, ei 
liioin Suomenlahden ja Pohjois-Suomen miinanraivausuutisille. Miinanraivausjutuissa 
ei sensorina kuitenkaan toiminut komentaja, vaan valvontakomissio, jolle artikkelit oli 
lähetetty.466 

No, toisaalta toimistopäällikkö Lehmuksen kirjoittamassa tiedotustoimiston tehtävä-
määrittelyssäkään ei korostettu aktiivista uutistoimintaa. Toimiston tehtävänä oli vain 
”seurata yleensä julkista sanaa, lehdistöä ja yleisradiota sekä niiden puolustusvoimia 
käsitteleviä kirjoituksia, kuin myös toimia välittävänä elimenä julkisen sanan ja puo-
lustusvoimain johdon välillä, sekä suorittaa muita sen toimeksi annettuja tehtäviä”.467 

                                              
462 Puolustusvoimain Pääesikunnan tiedotustoimisto, K. Lehmuksen muistio 12.12.1944, T 21976/2, KA.  
463 Puolustusvoimain Pääesikunnan tiedotustoimisto, K. Lehmuksen kirje komento-osaston päällikölle 
10.1.1945, T 21976/2, KA.  
464 Puolustusvoimain Pääesikunnan tiedotustoimiston tiedotteet 30.11.1944 ja 30.12.1944 sekä 10.4.1945, 
26.4.1945 ja 28.4.1945, T 21976/2, KA.  
465 Puolustusvoimain Pääesikunnan tiedotustoimiston tiedotteet 10.9.1945, 17.9.1945 ja 3.10.1945, T 21976/2, 
KA.  
466 Puolustusvoimain Pääesikunnan tiedotustoimisto, K. Lehmuksen kirje komento-osaston päällikölle 
30.7.1945, T 21976/2, KA.  
467 Puolustusvoimain Pääesikunnan tiedotustoimisto, K. Lehmuksen kirje järjestelyosaston päällikölle 
13.8.1945, T 21976/2, KA. Tästä myös Suominen (2006), s. 487. 
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Erityisen aktiivista tiedotustoimintaa tai lehdistöpalvelua ei toimisto siis jatkosodan 
jälkeen harjoittanut, vaan teki enimmäkseen lehdistöseurantaa. Tämä selittää myös 
sen, että valtaosa toimiston budjetista kului lehtitilauksiin. Toinen iso tehtäväkokonai-
suus oli puolustusvoimien henkilökunnan lehtikirjoitusten tarkastaminen, sillä niille 
oli saatava pääesikunnan lupa. Sodanjälkeisten vuosien asiakirjamapit pullistelevat lä-
hetekirjelmiä, joiden yhteydestä varsinainen tarkastettu teksti on poistettu.468 

Niukkaa tiedotusta, tiukkaa valvontaa 

Muutamina sodanjälkeisinä vuosina puolustusvoimien vakiintuneiden juhlapäivien ti-
laisuudet jätettiin pitämättä. Suomen itsenäisyyspäivää oli jatkosodan aikanakin juhlis-
tettu liehuvin lipuin ja näyttävin ohimarssein paikkakunnilla, joilla sotatilanne sen salli, 
mutta vuoden 1944 itsenäisyyspäivänä varuskunnissa järjestettiin vain lyhyt juhlatilai-
suus. Lippujuhlapäivää, kesäkuun neljättä, juhlistettiin vielä vuonna 1946 pelkällä li-
putuksella, paraateja ja katselmuksia ei ollut. Yhteiskuntarauhaa yritettiin rakentaa 
paitsi hiljaisuudella, myös musiikilla: useilla paikkakunnilla varuskunnat lainasivat soit-
tokuntiaan vasemmiston joukkokokouksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin.469 

Tällainen yhteistoiminta koettiin kiusalliseksi ja kiistanalaiseksi. Puolustusvoimien 
kantahenkilökunnaltahan oli politikointi kielletty, joten poliittisluontoiset musiikki-
kappaleet (tarkoittanee tässä yhteydessä työväenmarsseja) kiellettiin ja soittokuntien 
ohjelmasta tuli sopia etukäteen. Ongelmana oli erityisesti Suomi-Neuvostoliitto-seura 
ja sen järjestämät tilaisuudet.470 

Laitoksen sisäpuolella pohdittiin jatkuvasti, mihin poliittisen osallistumisen rajat voi-
taisiin vetää. Syksyllä 1945 Kalle Lehmus kirjoitti komentaja Jarl Lundqvistille muis-
tion siitä, miten politiikanteon kieltävää sotaväen rikoslain pykälää voitaisiin soveltaa. 
Lehmuksen mukaan ”jotkut poliittiset yhdistykset” olivat tarjoutuneet vapaaehtoisesti 
esittämään ajanvieteohjelmaa kasarmeilla. Hän arvioi, että lupa voitaisiin antaa ystä-
vyysseuroille ja ”puhtaasti tiedettä, taidetta, taloutta j.n.e.” harrastaville yhdistyksille. 
Julkisiin poliittisiin kokouksiin sotilaat voisivat osallistua ilman muuta kuulijoina, pu-
heenvuorojen pitäminen vaatisi esimiehen – viime kädessä puolustusvoimain komen-
tajan – luvan.471 

Asekätkentäjutun paljastuminen aiheutti tiedotustoimistolle pulmallisia tilanteita. Yksi 
niistä oli Sotakorkeakoulun johtajan pidätys. Kenraalimajuri Ilmari Karhu oli marras-
kuussa 1946 pidätetty yhtenä epäiltynä. Itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä hänen 
vaimonsa soitti ja pyysi välittämään julkisuuteen parin virkkeen mittaisen tiedotteen, 
jossa kerrottiin Karhun kääntyneen eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen, koska piti 
pidätystään laittomana. Toimistosihteeri ja -päällikkö päättivät esitellä asian puolus-
tusvoimien komentajalle. Aarne Sihvo kielsi, ”koska tällainen asia ei ole meidän tiedo-
tustoimiston kautta julkisuuteen saatettava asia”. Julkistus tapahtui vuoden kuluttua, 

                                              
468 Lähetekirjelmiä tiedotustoimiston kirjeenvaihdossa esim. vuosien 1945–1947 kirjeenvaihtoa sisältävissä 
kansioissa T 21976/2, T 21976/3 ja T 21976/4, KA.  
469 Koskinen (1985), s. 53–54, s. 64 ja passim.  
470 Iskanius (2015), s. 433–434.  
471 Puolustusvoimain Pääesikunnan tiedotustoimisto, K. Lehmuksen kirje puolustusvoimain komentajalle 
4.10.1945, T 21976/2, KA. 
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merkkipäiväuutisen yhteydessä. 50 vuotta täyttävä Karhu, joka oli ollut tutkintavan-
keudessa yli puoli vuotta, oli tuolloin jo palannut hoitamaan virkaansa. Oikeusasia-
miehenkin mielestä pidätys oli ollut laiton.472 

Tiedotustoimiston lyhyessä toimintakertomuksessa vuodelta 1948 painottuu selvästi 
enemmän lehdistöseuranta kuin varsinainen tiedotustoiminta. Toimistossa on ”oman 
maan sekä tärkeimmistä ulkomaisista sanoma- ja aikakauslehdistä tarkkailtu puolus-
tuslaitosta ja maatamme koskevia sisä- ja ulkopoliittisia asioita koskevia artikkeleita ja 
uutisia sekä pidetty korkein sotilasjohto niistä tietoisina”. Tämän lisäksi ”komentajan 
antamana tehtävänä sotien jälkeen toimistolla on ollut poliittisen tilanteen seuraami-
nen maassa ja tarkkailu puolustusvoimien omassa keskuudessa sekä puolustusvoimain 
johdon informointi siinä suhteessa”.473 

Kenraaliluutnantti Ermei Kanninen toteaa muistelmissaan, että vielä 1950-luvun lop-
pupuolella tiedotustoimiston päällikön tehtävänä oli ”lähinnä estää kirjoittelu eikä 
suinkaan jakaa informaatiota”. Arkistoaineistosta näkyy, miten niukkaa puolustusvoi-
mien tiedotus sodanjälkeisinä vuosina oli ja miten tiukasti kantahenkilökunnan pu-
heita ja kirjoituksia valvottiin ainakin viisikymmenluvun puoleenväliin asti. Kirjoitus-
ten tarkastus kuului tiedotusosaston tehtäviin; mapeissa on runsaasti lähetteitä, joissa 
todetaan se-ja-se kirjoitus tarkastetuksi. Kun tekstit on useimmiten palautettu kirjoit-
tajille, on mahdotonta tietää, onko niihin tehty muutoksia ja jos niin minkä verran.474 

Hyllylle jäi esimerkiksi vuoden 1953 lopussa panssariprikaatin komentajan kenraali-
majuri Kai Savonjousen Hämeen Sanomien 75-vuotisjuhlanumeroon aiottu kirjoitus. 
Hän tarkasteli siinä puolustuslaitoksen ja sanomalehdistön suhdetta, mikä ei hänen 
mielestään ollut tarpeeksi luottamuksellinen. Savonjousi katsoi, että ”osa armeijan 
työstä on luonnostaan sellaista, jota ei voi saattaa julkisuuteen”. Rajanveto julkisen ja 
salaisen välillä oli vaikeaa, ja lisäksi ”sodanjälkeinen aika, jolloin armeijaa vain moitit-
tiin ja tehtiin epäilyksen alaiseksi, on jättänyt jälkensä” joten kantahenkilökunta toivoi 
työrauhaa, ei julkisuutta. Määrätietoinen yhteistyön kehittäminen kummankin osapuo-
len vaikeuksia ja rajoituksia ymmärtäen oli kenraalimajurin mukaan tie molemmin-
puoliseen tyytyväisyyteen ja luottamukseen.475 

Tyytyväisyyttä ja luottamusta tuskin kuitenkaan Hämeenlinnan seudulla herätti se, että 
laitoksen johto ei sallinut julkaista tekstiä, josta todennäköisesti oli etukäteen sovittu 
sanomalehden ja prikaatinkomentajan kesken. Hyllytyksen syytä on vaikea ymmärtää, 
kun kirjoitus korostaa yhteistyötä ja vieläpä päättyy toteamukseen, että niin lehdistön 
kuin armeijan tehtävänä on omalta osaltaan lujittaa maanpuolustustahtoa. Erikoista 
on sekin, että julkaisukiellon antoivat puolustusvoimain komentaja Kaarlo Heiskanen 
ja pääesikunnan komentopäällikkö Väinö Oinonen eli sensorit istuivat korkeimmilla 

                                              
472 Puolustusvoimain Pääesikunnan tiedotustoimiston toimistosihteeri Väinö Kaukosen tekemät muistiinpa-
not puhelinkeskusteluista, asiakirjassa myös Kalle Lehmuksen nimikirjaimet, T 21976/3, KA. Kenraalimajuri 
Ilmari Karhun 50-vuotispäivätiedote lehdistölle, T 21976/4, KA.  
473 Puolustusvoimain Pääesikunnan tiedotustoimiston toimintakertomus 14.12.1948. T 22377/4, KA.  
474 Kanninen, Ermei: Vuodet myrskyn varjossa. Otava, Helsinki 1996, s. 125. Tarkastetuiksi ilmoitettujen kirjoi-
tusten lähetekirjelmiä löytyy runsaasti tiedotustoimiston vuosien 1945–1955 kirjeenvaihtoa sisältävistä arkisto-
kansioista T 21976/2, T 21976/3, T 21976/4, T 22377/4, T 22377/5, T 22377/6, T 22377/7, T 22377/8, T 
22377/9, T 22377/10, T 22377/11, T 22377/12, KA. 
475 Savonjousi, Kai: Armeija ja sanomalehdistö, kirjoitus sekä siihen liittyvät lausunnot ja tarkastusmerkinnät, 
T 22377/9, KA. 
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mahdollisilla jakkaroilla. Yleensähän tarkastajaksi riitti tiedotustoimiston päällikkö tai 
jopa hänen alaisensa toimistoupseeri.476 

Valeuutisia vasemmalta ja muistakin suunnista 

Vaikka puolustusvoimien omat tiedotteet näkyivät neljä-viisikymmenlukujen vaih-
teessa lehdistössä vain muutaman rivin mittaisina jos ollenkaan, julkisuutta riitti silti. 
Harmillista tietysti, että suuri osa noista kirjoituksista oli tehty periaatteella ”tarkista-
minen pilaa hyvän jutun”.  

Joissakin oli taustalla tarina, joka oli kiertänyt huhuna jo pitkään ja paisunut siinä sa-
malla mahdottomiin mittoihin. Helsingissä ilmestynyt Vapaa Sana julkaisi heinäkuussa 
1945 etusivullaan jutun ”Oma viinatehdas valoi ristiretki-intoa rykmentin upseerei-
hin”. Alaotsikossa lukijoille luvattiin ”lähikuvia Suur-Suomen valloittajista” ja kerrot-
tiin kahdesta kapteenista, jotka olivat rohmunneet ”kahvia, tupakkaa, lehmiä, saap-
paita, sadetakkeja, polkupyöriä, bensiiniä”. Lehti kuvaili yksityiskohtaisesti, mitä oli 
varastettu, mistä ja miten, mutta ei maininnut kapteeneita nimeltä. Kun asiaa selvitel-
tiin komento-osastolla, kävi ilmi, että kyse oli ollut lähinnä määräysten vastaisesta ben-
siinin varastoinnista, josta asianosaiset olivat jo saaneet muistutuksen. Kyseiset kap-
teenit oli erotettu puolustusvoimien palveluksesta syksyllä 1944. Heitä vastaan oli 
käynnissä oikeusjuttu, jossa tutkittiin, oliko väitteissä perää.477 

Myös muut äärivasemmiston lehdet olivat kärkkäitä tarttumaan mielikuvituksellisiin-
kin huhuihin; SKDL:n ruotsinkielinen pää-äänenkannattaja Folktidningen tölväisi aina 
kun se oli mahdollista, samoin edellä referoitu Vapaa Sana. Tamperelainen Hämeen 
Yhteistyö väitti armeijan viestivarikon käyttävän Lylyssä sijaitsevaa sisällissodan punais-
ten hautapaikkaa ampumaratanaan. Juupajoen kuntakin oli sekaantunut haudanhä-
päisyyn, sillä se ei ollut saanut rakennetuksi aitaa kalmiston ympärille muka naulojen 
puutteessa. ”Asia lienee kuitenkin niin, että kunnan asianomaisissa elimissä vaikutta-
vat henkilöt koettavat tietoisesti jarruttaa aitaustyötä.”478 

Viestivarikko antoi selvityksen. Ampumarata kyllä sijaitsi hautapaikan lähistöllä, mutta 
sinne ei kuljettu haudan kautta, saati että haudalla olisi ammuskeltu. Viestivarikko oli 
jopa tarjoutunut aitaamaan hauta-alueen, mutta toistaiseksi siihen ei ollut paikallisvi-
ranomaisten lupaa. Aita tehtäisiin heti, kun routa sulaisi.479 

Osa upseeristosta oli sitä mieltä, että puolustusvoimien mustamaalaus pitäisi saada 
loppumaan; asiasta keskusteltiin korkeimman johdon neuvottelutilaisuudessa loka-
kuussa 1945. Tällöin komentaja Lundqvist totesi, että tiedotustoimisto voisi halutes-
saan vastata lehtien parjauksiin, mutta niiden takana saattoi olla silkkaa tietämättö-
myyttä tai ne olivat sodassa katkeroituneiden ihmisten mielenpurkauksia. Parasta siis 
oli suhtautua niihin ylemmyydellä ja rauhallisesti.480 

                                              
476 Savonjousi, Kai: Armeija ja sanomalehdistö, kirjoitus sekä siihen liittyvät lausunnot ja tarkastusmerkinnät, 
T 22377/9, KA. 
477 Oma viinatehdas valoi ristiretki-intoa rykmentin upseereihin, Vapaa Sana 17.7.1945. JR 3:n (ent. JR 9) ko-
mentajan kirje pääesikunnan hallintotoimiston päällikölle 2.8.1945 sekä Kevyen Prikaatin komentajan kirje 
komentoesikunnan päällikölle 6.8.1945. T 21976/2, KA.  
478 Punaisten hauta Lylyssä armeijan ampumaratana. Hämeen Yhteistyö 14.1.1948.  
479 Puolustusvoimain Pääesikunnan kirje Hämeen Yhteistyön toimitukselle 27.1.1948, T 22377/4, KA.  
480 Syrjö (2006), s. 605.  
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Vasemmistolehtien tarkoitushakuiselta vaikuttavan nalkutuksen lisäksi ylilyöntejä ta-
pahtui muissakin suunnissa. Suomen Urheilulehti kertoi Ounasvaaran hiihtokisoja käsit-
televässä ennakkojutussa, että muuan tykistöpatteri oli ”kuulemma” edelliskesänä pi-
tänyt vanhaa hyppyrimäkeä harjoitusmaalina ja tuhonnut sen täysosumalla. Juttua jou-
tui selvittelemään 1. divisioonan komentaja Hjalmar Siilasvuo, joka kuulusteli alaisi-
aan. Nämä puolestaan jututtivat muutamia hiihtoseuraan kuuluvia paikkakuntalaisia. 
Selvisi, että Rovaniemellä ei ollut koko kesänä yhtään suomalaista tykistöpatteria. Sen 
sijaan perääntyvät saksalaisjoukot olivat yrittäneet polttaa mäen puurakenteita, mutta 
eivät olleet onnistuneet. Myös runsasluminen talvi oli aiheuttanut vanhalle mäelle vau-
rioita, mutta niitä oltiin parhaillaan korjaamassa.481 

Lehti oli perätöntä tietoa levitettyään jokseenkin nolo: ”Huhu on kaiken todennäköi-
syyden mukaan aiheutunut saksalaisten suorittamista räjähdyttämistä ja saanut kulkies-
saan yllämainitun muodon. Meidän sotapojillamme siis ei ole mitään ”ansiota” mäen 
hajoamiseen, ja johan lehdessämmekin sitä tavallaan epäiltiin.”482 

Jotkut jutut aiheuttivat melkoisesti turhaa työtä sekä tiedotusosastolla että eri joukko-
osastoissa: kuulusteluja, selvityksiä, paljon kirjeenvaihtoa ja lukuisia puhelinsoittoja. 
Hyvä esimerkki on Dragsvikin JR 4:n tapaus myöhäissyksyltä 1949. Se ei joutunut 
julkisuuteen, koska tarina osoittautui valheelliseksi jo ennen lehden palstoille pääty-
mistään. 

Hufvudstadsbladet oli saanut lukijakirjeen, jossa joku valitti, että varuskunnan ruoka oli 
huonoa ja asevelvolliset saivat sitä aivan liian vähän. Lisäksi ruokala oli ahdas ja epä-
viihtyisä. Dragsvikiin lähetettiin tarkastajiksi divisioonan huoltopäällikkö ja lääkäri. 
Tarkastuskertomuksessa todettiin, että ruokalarakennus kyllä oli vanha ja ahtaaksi käy-
nyt, mutta sitä oltiin parhaillaan laajentamassa. Mitä taas itse ruokaan tuli, kaikki asian 
johdosta kuulustellut 17 varusmiestä sanoivat sen olevan hyvää – vain yksi muisti, että 
kerran oli tarjottu silakkalaatikkoa, josta hän ei pitänyt. Rykmentissä oli havaittu, että 
miesten paino nousi varusmiesaikana keskimäärin noin 5,5 kg, joten nälkää he eivät 
nähneet. Lehti tyytyi saamaansa selitykseen eikä julkaissut lukijakirjettä.483 

Vastaavista asioista narisivat Kansan Tahdossa Kemi-yhtiön lastaustöihin komennettu 
asevelvollinen ja Vapaan Sanan lukijapalstalla varusmiehet, jotka olivat muka saaneet 
luvattujen lisämuona-annosten asemesta vain paleltuneita lanttuja ja saapasrasvaa. 
Kumpikin tapaus tutkittiin, mutta tiedotusosasto ei ryhtynyt julkiseen kilpalaulantaan 
arvostelijoiden kanssa, vaan tyytyi lähettämään ainoastaan toimitusten tiedoksi vasti-
neet, joissa lukijakirjeiden väitteet kumottiin.484 

Muonasta riitti rutinaa, ja valitukset pyrittiin tarkistamaan, vaikka ne olisivat vaikutta-
neet miten epämääräisiltä. Mikkelissä levinnyt perätön huhu, jonka mukaan 6. prikaa-
tin ruokalassa olisi kastikkeesta löytynyt rotanraato ja veripaltusta siankynsi, aiheutti 

                                              
481 Ounasvaaralla hiihdetään jälleen, Suomen Urheilulehti 21.11.1945. 1. divisioonan komentajan (Hj. Siilasvuo) 
kirje armeijakunnan esikunnalle 4.12.1945, T 21976/2, KA.  
482 Rovaniemen ”ampumistapaus”, Suomen Urheilulehti 19.12.1945.  
483 Puolustusvoimain Pääesikunnan tiedotusosaston kirje Hufvudstadsbladetin päätoimittajalle 20.10.1949 sekä 
siihen liittyvät raportit ja kuulustelukertomukset, T 22377/5, KA.  
484 Vapaan Sanan leike ja tiedotusosaston vastine siihen (päiväykset puuttuvat), T 21976/3, KA. Kansan Tahdon 
leike 29.10.1947 ja tiedotusosaston toimitukselle lähettämä vastine, T 21976/4, KA.  
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laajat kuulustelut. Prikaatinkomentajan selostus meni tiedoksi puolustusvoimain ko-
mentajalle asti. Tiedotustoimisto toimi asiassa vain välittäjänä eli postitteli asiakirjoja 
eri suuntiin. Se ei itse ottanut väitteisiin kantaa eikä kommentoinut niitä julkisesti.485 

Ikävimpiä tietysti olivat tapaukset, jotka horjuttivat valvontakomission uskoa siihen, 
että Suomi täyttäisi tinkimättä sille asetetut velvoitteet ja käyttäytyisi muutenkin väli-
rauhansopimuksen mukaisesti. Helsingin Sanomat kertoi lokakuussa 1945 Tampereen 
lentokonehuutokaupasta. Siinä myytäisiin noin 70 ilmavoimien lentokonetta, joista 
osa olisi täysin lentokuntoisia. Tarjolla olisi pommi-, tiedustelu- ja koulutuskoneita 
sekä hävittäjiä, ja paikalla olisivat myös liittoutuneiden valvontakomission edustajat, 
jotka olivat antaneet kauppaluvan.486 

Tätäkin selviteltiin perinpohjaisesti. Lehden toimitussihteerit ilmoittivat uutisen tul-
leen Tampereen kirjeenvaihtajalta, joka sanoi ”asian olevan Tampereella melko ylei-
sesti tunnetun”. Sen sijaan valvontakomission miehet eivät olleet koneiden myyn-
tiaikeista koskaan kuulleetkaan. Eivätkä tietenkään olleet antaneet lupaa siihen.487 

Jotkut jutuista – etenkin yleisönosastovalitukset ja pakinat – olivat niin outoja, ettei 
tiedotusosaston kannattanut kommentoida niitä, vaikka lehtien ilmestymispaikkakun-
tien varuskunnissa puhistiin kiukkuisina. Turun sotilasläänin komentaja, kenraalima-
juri Lars Melander, lähetti Uusi Päivä -lehdestä leikkaamansa pakinan, jossa nimi-
merkki Junko väitti, että ”korkeat upseerit, ja myös matalammat, katsovat työläistä alta 
kulmiensa”. Pakinoitsija väitti komppanianpäälliköiden käyvän kasarmilla tai harjoi-
tuskentällä vain muutaman kerran viikossa, loppuajan viettävän ties missä. Nimeltä 
mainittiin kaksi Pioneeripataljoonassa toimivaa upseeria ja lisäksi Lagus (ilmeisesti 2. 
divisioonan komentaja kenraalimajuri Ruben Lagus), ”joka tappaisi kaikki sotamie-
hensä, jos saisi vain siihen tilaisuuden”. Epäselväksi jää, mihin kirjoittaja Lagukseen 
kohdistuvalla heitolla viittasi, mutta tavoite oli selkeä: ”Armeija on laskettava kotiin ja 
muodostettava kansanmiliisi tilalle. Punakaarti, jonka upseerit työskentelevät kohtuul-
lisella palkalla.”488 

Armeijan ”puhdistaminen” oli äärivasemmiston agendalla monen vuoden ajan. Eri-
tyisen tiukassa äänilajissa sitä vaativat esimerkiksi SKP:n puheenjohtaja Aimo Aalto-
nen ja Työkansan Sanomien päätoimittaja Aili Mäkinen.489 

Joskus toimittajat tarkistivat juttujen todenperäisyyden ennen kuin laittoivat niitä leh-
teen. Keväällä 1949, kun liittoutuneiden valvontakomissio oli jo aikaa sitten poistunut 
maasta, soitti Demokraattisen Lehtipalvelun toimittaja ja kertoi heidän kirjeenvaihta-
jansa nähneen, miten ”Tornionjokilaaksossa oli ajellut henkilöauto, jossa oli kenraali 
ja pari everstiä sekä kaksi englantia puhuvaa siviilihenkilöä” ja sitä oli seurannut muu-
tamia kuljetusvaunuja, joissa istui upseereita. Selvisi, että kyse oli Taistelukoulun ko-
mentajakurssin kenttäharjoituksista, mutta niihin ei osallistunut sen enempää englan-
tilaisia kuin siviileitäkään. Harjoitusta johtanut eversti Ehrnrooth arveli, että ehkäpä 
parin ilmavoimien miehen asut vaikuttivat asiaa tuntemattoman mielestä siviilikamp-
peilta.490 

                                              
485 6. prikaatin komentajan selostus pv. komentajalle 8.1.1956 sekä tähän liittyvät kuulustelupöytäkirjat ja lehti-
leikkeet, T 22377/14, KA.  
486 Helsingin Sanomien leike ja siihen liittyvät muistiot, T 21976/2, KA.  
487 ibid.  
488 Junko: Toist’ puolt’ jokke, Uusi Päivä 2.8.1945.  
489 Uola (2013), s. 44–46.  
490 PM tiedotustoimistolle tehdystä kyselystä 27.4.1949, T 22377/5, KA.  
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Usein lehdet kirjoittivat vähän sinne päin tai liioittelivat rankasti. Nämäkin tarinat otet-
tiin puolustusvoimissa vakavasti, vaikka helpompaa olisi varmasti ollut jättää jutut 
omaan arvoonsa. Juovuspäissään kiväärin kanssa riehunut yläsavolainen maanviljelijä 
muuttui Kansan Sanan otsikossa luutnantiksi, olihan hän sotilasarvoltaan reservin luut-
nantti. Humalainen, kanssamatkustajien rinnuksissa olleista SKDL:n vappumerkeistä 
pillastunut ja naisia uhkaillut mies esiteltiin Vapaassa Sanassa upseeriksi. Hänen henki-
löllisyytensä ei paljastunut; puolustusvoimissa selvitettiin, ettei kukaan kantahenkilö-
kuntaan kuuluva ollut matkustanut kyseisellä bussivuorolla.491 

Kokonaan oma lukunsa olivat tapahtumasarjat, joita voisi hyvällä syyllä kutsua ajojah-
diksi. Esimerkiksi Hämeenlinnan Jääkäripataljoona 4 ja kaupungissa ilmestyvä Työn 
Valta olivat jatkuvalla sotajalalla.  

Syksyllä 1947 lehti otsikoi näkyvästi, että ”Upseerit kunnostautuvat demokratian tu-
kahduttajina - JP 4:ssä vastustetaan vapaita harrastuksia”. Erityisesti muuan jääkäri oli 
”jatkuvan vainon kohteena”. Hän ei muka saanut lomaa Suomen Demokraattisen 
Nuorisoliiton henkisiä kilpailuja varten ennen kuin järjestötoverit puuttuivat asiaan. 
Silloinkin komppanianpäällikkö oli lehden mukaan väittänyt jääkärin olevan suurin 
pinnari, vetelehtijä ja ”torikokousmies”. Lisäksi poikaparka oli pantu putkaan ja ”hä-
nelle tullaan hommaamaan linnatuomio” vain siksi, että hän kuului kyseiseen järjes-
töön.492 

Ennen kuin kukaan edes kysyi mitään, pataljoonankomentaja toimitti Kevyen Prikaa-
tin komentajalle ja tämä edelleen tiedotustoimistolle selvityksen siitä, miten asiat olivat 
tosiasiassa menneet. Mies ei ollut lomavuorossa ja komppanianpäällikön mielestä 
SDNL:n ”syysrynnäkköjuhlat” olivat kovin poliittiset. Hän kuitenkin myönsi luvan 
liiton sihteerin vakuutettua, että osallistuminen oli tuiki tärkeää. Arestirangaistus ei 
johtunut juhlista, vaan kyseisen asevelvollisen kasarmilla aiheuttamasta järjestyshäiri-
östä. Kukaan ollut puhunut sanaakaan vankilasta, eikä jääkäri ollut havainnut syrjintää 
tai vainoa, terrorista puhumattakaan. Tämän hän vahvisti kuulustelupöytäkirjaan alle-
kirjoituksellaan.493 

Muutamaa viikkoa myöhemmin Työn Valta kertoi, että muuan Jääkäripataljoona 4:n 
kapteeni oli rakennuttanut varusmiehillä itselleen huvilan. Työhön ei ollut edes palve-
lusaika riittänyt, vaan sitä oli tehty myös vapaa-aikana ilman minkäänlaista kor-
vausta.494 

Kuulusteluihin joutui kaikkiaan noin 50 miestä aina pataljoonankomentajaa myöten. 
Asevelvolliset kertoivat, että osa heistä oli määritellyt itselleen palkan ja sen myös saa-
nut, osa oli puuhaillut huvilatyömaalla ihan huvikseen. Töitä oli tehty iltaisin palvelus-
ajan jälkeen ja kapteeni oli tarjoillut korviketta ja virvokkeita, ei kuitenkaan alkoholia, 
koska oli itse absolutisti. Pataljoonankomentaja epäili, että kyse oli jonkinlaisesta kos-
tosta, mutta ei lähtenyt arvailemaan sen motiivia. Muhkea paperipino jäi tiedotusosas-
ton arkistoon; lehdelle lähetettyä oikaisua tai muuta vastinetta ei asiakirjanipussa ole.495 

                                              
491 Kansan Sanan leike 4.5.1946 ja tiedotustoimiston selvitys, T 21976/3, KA. Vapaan Sanan leike 20.5.1950 ja 
tiedotustoimiston selvitys, T 22377/6, KA.  
492 Upseerit kunnostautuvat demokratian tukahduttajina, JP4:ssä vastustetaan vapaita harrastuksia, Työn Valta 
18.9.1947. Terrori jatkuu JP4:ssä, nuorisoliittolainen jatkuvan vainon kohteena, Työn Valta 28.9.1947.  
493 Ao. jääkärin kuulustelupöytäkirja 3.10.1947, T 21976/4, KA.  
494 Aina vain JP-4. Upseeri rakennuttanut itselleen huvilan asevelvollisilla, Työn Valta 9.11.1947. 
495 JP 4:ssa suoritetut kuulustelut, syksy 1947, T 21976/4, KA.  
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Puolustusvoimat ei ottanut kantaa läheskään kaikkiin parjauskirjoituksiin, olivatpa ne 
sitten toimituksen tai lehtien lukijoiden tekemiä. Molempia on tiedotustoimiston asia-
kirjojen joukossa 1940-luvun loppu- ja 1950-luvun alkuvuosilta huomattava määrä, 
siististi A4:lle liimattuina ja useimmiten jonkinlaisen selvityksen kera.  

Suoriin kysymyksiin saattoi tietysti antaa suoria vastauksia, kuten silloin kun mies pe-
räsi kotiuttamisrahaansa ja halusi sille korkoa tai peräti rahanarvon alenemiskorvausta. 
Puolitoista vuotta sodan päättymisen jälkeen noin 2500 miestä oli vielä vailla kotiut-
tamisrahaa, koska sotilasviranomaisilla ei ollut heidän osoitettaan. Rahat oli syksyllä 
1944 talletettu Postisäästöpankin säästökirjoille, mutta niitä oli palautunut tuhansit-
tain. Summa ei ollut suuri, nykyrahassa vain noin 80 euroa.496 

Osa lehdistä varasi puolustusvoimille vastineoikeuden yleisönosastokirjeisiin heti sa-
man päivän lehteen. Näin menettelivät esimerkiksi Uusi Suomi ja Suomen Sosialidemo-
kraatti. Toisinaan taas vastine lähetettiin pelkästään toimitukselle tiedoksi. Ilmeisesti 
tiedotustoimisto epäili, että asioista syntyisi vain turhaa polemiikkia – näyttää siltä, että 
osa lehdistä tai niiden lukijoista ei oikein uskonut mihinkään, mitä armeija sanoi.497 

Tästä huolimatta asiallisen kohtelias sävy säilyi vastauksissa. Nya Pressen kirjoitti huh-
tikuussa 1946 sotilaallisesta loistosta raunioiden keskellä Lapissa mainiten sotilaspääl-
lystön rakentavan loistavia hirsihuviloita itselleen samaan aikaan, kun lapsiperheet jou-
tuivat talvisinkin asumaan maakuopissa. Vastineessaan tiedotustoimisto totesi, että 
Pohjois-Suomen joukko-osastoissa tehdyn selvityksen mukaan kyse oli Lapin sodan 
aikana JR1:n komentopaikaksi rakennetusta hirsimökistä, jossa myöhemmin olivat 
majailleet Enontekiön nimismies ja eräs viestikorjausryhmä, vaikka lääninhallituksen 
omistama rakennus ei varsinaisesti ollut edes asumiskuntoinen. ”Asia muuttuu siten 
huomattavasti siitä, miksi se oli reportaashissa väritetty. Sinänsä ymmärrettävä rea-
gointi Lapin hädän ja puutteen johdosta oli johtanut kirjoittajan yli maalin ampumi-
seen ja tässä tapauksessa aiheettomaan sotilasviranomaisten syyttelyyn.”498 

Sodanjälkeisessä epävakaassa ilmapiirissä mikä tahansa tavallisuudesta hiukankin 
poikkeava – tai sellaiseksi kuviteltu – toimenpide saattoi laukaista huhumyllyn. Kun 
sotilaspiirien pitämät asevelvollisluettelot olivat siirtoväen sijoittamisen ja muun 
muuttoliikkeen takia käyneet epätarkoiksi, sotilaspiirien komentajat päivittivät reser-
viläisten henkilötietoja kirjeellisin tarkistuksin. Kirjeen tulo herätti joissakin miehissä 
epäilyksiä: oliko odotettavissa uusi liikekannallepano?499 

Puolustusvoimain komentaja Aarne Sihvo oli pyrkinyt nuijimaan huhuja hengiltä jo 
huhtikuussa 1948. Silloin kansa ihmetteli julkisuudessa ollutta tietoa, jonka mukaan 
lomautettuja asevelvollisia voitaisiin tarvittaessa kutsua takaisin palvelukseen. Sihvo 
selitti kärsivällisesti, että eduskunta oli tehnyt edellisen vuoden lopussa päätöksen – 
ihan säästösyistä – palvelusajan lyhentämisestä lomautuksella, ja että loma voitaisiin 
keskeyttää, jos varuskunnissa tarvittaisiin miehiä vaikkapa vartiointitehtäviin. Niitä 
riitti: Suomen armeijan koko sodanaikainen kalusto oli sijoitettuna varikkoihin, joita 

                                              
496 Ilta-Sanomat 11.9.1945 ja tiedotustoimiston vastaus siihen, T 21976/2. Helsingin Sanomat 24.1.1946 ja tiedo-
tustoimiston vastaus siihen, T 21976/3, KA. 
497 Pääesikunnan tiedotustoimiston vastineet Uudelle Suomelle ja Vapaalle Sanalle 7.6.1946, 14.6.1946 ja 
26.6.1946, T 21976/2, KA. Suomen Sosialidemokraatti 21.1. ja 13.2.1947, tiedotustoimisto 24.1. ja 18.2.1947, T 
21976/3, KA.  
498 Nya Pressen 15.4.1946 ja pääesikunnan tiedotustoimiston vastine lehden kirjoitukseen. T 21976/3, KA.  
499 Työkansan Sanomien yleisönosastokysymys 6.8.1949 ja pääesikunnan tiedotustoimiston vastaus kysyjälle, T 
22377/5, KA. 
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piti luonnollisesti vartioida kunnes rauhansopimuksen määräykset olisi pantu täytän-
töön. ”On turhaa kuvittelua tai tahallista ilkeämielisyyttä, kun halutaan löytää näille 
toimenpiteille poliittisluontoista taustaa ja vaikutteita. - - Voin vakuuttaa, että poliitti-
nen spekulointi on täysin vierasta Suomen puolustusvoimille. Ne tulevat tinkimättö-
mästi ja parhaan kykynsä mukaan täyttämään ylipäällikkönsä, tasavallan presidentin, 
sekä laillisen hallituksen niille antamat tehtävät. - -”500 

Äärivasemmiston sanomalehtien reippaasti paisuteltuja tai täysin totuudenvastaisia 
uutisia ja niihin toimitettuja oikaisuja löytyy tiedotusosaston 1940–1950-lukujen vaih-
teen asiakirjamapeista runsaasti. Kun Kemin sotilaspiirin päällikön nähtiin vievän kau-
pungin poliisimestarille lainaksi kahta radiopuhelinta, Työkansan Sanomat kertoi polii-
sien ja armeijan upseerien parveilevan Kemijokisuulla. Aiheetonta syyttely oli silloin-
kin, kun viisi Etelä-Suomen eri paikkakunnilla ilmestyvää lehteä kirjoitti Dragsvikissa 
palvelleen alokkaan yrittäneen simputuksen seurauksena itsemurhaa. Mielenterveys-
häiriöstä kärsineen miehen linkkuveitsellä nyrhimät pikkuhaavat eivät tosiasiassa kai-
vanneet edes sidettä. Asiaa selvitellessä tuli lisäksi ilmi, että yhden lehden avustaja oli 
salaa sormeillut varuskuntasairaalan potilastietoja ja käsittänyt diagnoosin väärin, 
mutta tämän omavaltaisuuden tiedotusosasto painoi villaisella.501 

Perättömiä juttuja pulpahteli esiin jatkuvasti, ja kirjoittajat saattoivat liittää niihin myös 
muutaman mielestään nasevan herjan. Reserviläismies kyseli Turun Päivälehdessä, oliko 
puolustusministeriö tietoinen siitä, että kadettikouluun hakeutui nuorukaisia, jotka ei-
vät muualle päässeet. Hänen mukaansa myös RUK:hon komennettiin vain ”määrätyn 
ideologian” omaksunutta nuorisoa, josta seurauksena oli ”jopa raakoihin simputuksiin 
perustuva luokkajako – 19-vuotias pankinjohtajan poika voi mielin määrin rääkätä 
työläispoikaa ja siten purkaa perinteellistä vihaansa työläiskotien lapsiin”. Oliko 2. Er. 
It. patteristossa Turun Pääskyvuoressa äskettäin sattunut hämärä kuolemantapaus 
simputuksen tulos Dragsvikissa tapahtuneen tapaan? Nimimerkki väitti myös, että 
”armeijan kantahenkilöstöön pyrkii Ruotsin mallin mukaan joitakin homoseksualis-
teja, joille armeijan nuori asevelvollisaines tarjoaa ns. mahdollisuuksia” ja kyseli, voi-
taisiinko ”armeijan herrojen nähtäväksi” toimittaa muuan ”saksalainen simputuselo-
kuva”.502 

Vastaus lähti puolustusministeriön nimissä, mutta kirjoituksessa esitettyihin asiatto-
miin herjoihin ei vastattu. Todettiin vain, ettei sotilasura ollut helppo vaan vaikea ja 
vastuullinen ja selvitettiin, mitä sotilasuralle hakijoilta vaadittiin: opillista sivistystä, so-
veltuvuutta alalle, hyvää fyysistä kuntoa ja henkistä vireyttä sekä jatkuvaa opiskelua ja 
itsensä kehittämistä. Reserviupseerikouluun taas komennettiin kaikki kelpoisuusehdot 
täyttävät miehet poliittisiin puolueisiin ja ideologiaan katsomatta. Koska oli luultavaa, 
että huhu kuolemantapauksesta oli jo saanut siivet, sen alkujuuri selvitettiin heti ja 
perusteellisesti. Muuan varusmies – joka vastauksessa mainittiin nimeltä – oli saanut 
vilustumisesta tai vedosta johtuvan kasvohalvauksen ja hänet oli siirretty hoidettavaksi 
keskussotilassairaala Tilkkaan.503 

                                              
500 Komentaja Aarne Sihvon radiopuhe 28.4.1948, T 22377/5, KA.  
501 Työkansan Sanomat 12.3.1952 ja siihen lähetetty oikaisu, T 22377/8, KA. Västra Nyland 24.6.1955. Ny Tid, 
Vapaa Sana ja Työkansan Sanomat 28.6.1955 sekä pääesikunnan tiedotusosaston STT:n kautta lähettämä oi-
kaisu, T 22377/12, KA.  
502 Nimimerkki Reserviläinen m/17, Avoin kysymys puolustusministeriölle (yleisönosastokirjoitus), Turun Päi-
välehti 22.4.1955.  
503 Puolustusministeriön kirje Turun Päivälehdelle 22.4.1955, T 22377/12, KA. 
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Ristiretki armeijaa vastaan?  

Vuosien 1944–1948 suurimpien maanpuolustusta koskevien uutisten (välirauha ja sen 
ehdot, Porkkalan vuokraus, maanpuolustusjärjestöjen lakkautus, rintamamiesten ko-
tiutus, Lapin sota, asekätkentä, huhut kommunistikaappauksesta ja Pariisin rauhanso-
pimus) lehdistökäsittelystä tehty tutkimus osoittaa, että lehtien suhtautuminen ei noi-
den vuosien aikana muuttunut oikeastaan mitenkään.  

Äärivasemmiston lehdet (Vapaa Sana ja Työkansan Sanomat) hyökkäsivät jatkuvasti 
puolustusvoimia vastaan, mutta armeija sai tomeran puolustajan sosiaalidemokraatti-
sen puolueen pää-äänenkannattajasta (Suomen Sosialidemokraatti). Viimeksi mainitussa 
saattoi tosin nähdä jonkinlaista ”jermumaisuutta” eli herrojen vieroksuntaa. Se ei ollut 
pahantahtoista, vaan pikemminkin positiivista hymähtelyä jatkosodan korpisoturien 
tapaan. Riippumaton Helsingin Sanomat oli kannanotoissaan neutraali ja asiallinen, osin 
myötämielinenkin. Uusi Suomi ja Ilkka olivat positiivisia mutta maltillisia. Hufvudstads-
bladetilla taas oli tapana siteerata Ruotsin lehtiä, jolloin se itse välttyi ottamasta kantaa 
eikä sensuuria tarvinnut ajatella – sanomalehtien ja muun julkisen sanan ennakkotar-
kastushan jatkui vuoteen 1947 saakka, joskin sotavuosia rajoitetumpana,504 

Jokainen lehti kyllä esitti oman kantansa miltei minkä tahansa uutisen yhteydessä: kun 
armeijan kotiuttaminen alkoi syksyllä 1944, Vapaa Sana vaati jatkosodan ”metsäkaar-
tilaisille” ja Ruotsiin paenneille asevelvollisille samoja oikeuksia kuin rintamalla tais-
telleille miehille. Seuraavana talvena lehti aloitti varsinaisen nalkutuskampanjan. Se 
väitti, että puolustusvoimissa natsihenkiset ja ruotsinkieliset miehet etenivät urallaan 
ja korkeampien upseerien ryyppykaverit saivat ylennyksiä, kun taas ”kunnon demo-
kraattiset upseerit ja aliupseerit” saivat lähteä. Lehti myös vaati miehistöneuvostoja 
armeijaan, mutta kun vaatimus ei saavuttanut vastakaikua missään kansalaispiireissä, 
se jätti asian sikseen.505 

Hyvä esimerkki on myös asekätkentäjutun käsittely lehdistössä: Helsingin Sanomat pa-
heksui sekä asekätkentää sinänsä että viranomaisten salailua, ja samoilla linjoilla olivat 
Uusi Suomi ja Suomen Sosialidemokraatti. Vapaa Sana ja Työkansan Sanomat näkivät asei-
den hajavarastoinnissa oikeiston vallankaappauksen siemenen, mikä oikeutti lehdet 
vaatimaan puhdistuksia puolustuslaitoksessa.506 

Mikko Uolan mukaan SKP ei tyytynyt pelkästään arvostelemaan puolustusvoimien 
toimintaa, vaan myös muuttamaan sitä sisältäpäin. Se pyrki soluttamaan joukko-osas-
toihin omia propagandan levittäjiään, jotka tosin yleensä paljastuivat ja heidän urake-
hityksensä tyssäsi siihen. Suomen Toverikuntien Liitto -niminen järjestö ahkeroi eri-
tyisesti tällä saralla. Kommunistien julkiset kannanotot taas kierrätettiin usein Mosko-
van kautta eli lähetettiin neuvostolehtiin Helsingissä tehty kirjoitus, jota sitten suoma-
laislehdet siteerasivat.507 

                                              
504 Alahonko, Seppo: Julkisen sanan suhtautuminen puolustusvoimiimme ja maanpuolustukseen syksystä 1944 kevääseen 
1948. Sotakorkeakoulun diplomityö SKK-1:1429, 1981, s. 59–69. 
505 Alahonko (1981), s. 43–47. Ks. myös Vapaa Sana 13.1.1945, 13.3.1945, 16.3.1945, 16.5.1945, 2.7.1945 ja 
24.10.1945 sekä 5.1.1946.  
506 Alahonko (1981), s. 35–42.  
507 Uola (2013), s. 359–367 ja s. 397.  
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Työväenlehdistön terävä kritiikki ei 1950-luvun alussa kohdistunut pelkästään armei-
jaan, vaan kaikkeen muuhunkin maanpuolustukseen liittyvään toimintaan. Esimerk-
kinä olkoon vaikkapa se, että vuoden 1952 itsenäisyyspäivänä Työkansan Sanomat vaati 
Reserviupseeriliiton lakkauttamista.508 

Vapaan Sanan rajuin puolustusvoimien vastainen kirjoittelu ajoittuu asekätkentäjutun 
paljastumisen aikaan, mutta äärivasemmiston kiukuttelua kesti pitkään. Kommunistit 
marssivat ulos eduskunnan istuntosalistakin, kun marsalkka Mannerheimin muistosa-
noja lausuttiin.509 

Mannerheimin kuolema jakoi lehdistön 

Merkittävin puolustusvoimia sivuava tapahtuma 1950-luvun alussa oli kolmen sodan 
ylipäällikön kuolema tammikuun 1951 lopussa ja hänen hautajaisensa, joista muodos-
tui ennennäkemätön, laajoja kansalaispiirejä koonnut maansuru ja surujuhla. Puolus-
tusvoimia vastaan hyökkäilevässä äärivasemmiston lehdistössä vainajan elämää ja uraa 
käsittelevät kirjoitukset olivat täynnä erittäin vahvaa, paikoin varsin tökeröä propa-
gandaa. Lehdet syyttivät valtiovaltaa ja hautajaisia järjestelevää komiteaa, johon kuului 
myös puolustusvoimien edustajia, vanhojen haavojen auki repimisestä ja uuden sodan 
lietsonnasta.510 

Suomen marsalkka, vapaaherra C. G. E. Mannerheim menehtyi Lausannessa, Sveit-
sissä sunnuntain vastaisena yönä 28.1.1951 kello 00.30 Suomen aikaa. Tieto tapahtu-
masta ehti sekä Helsingin Sanomien että Uuden Suomen saman päivän numeroon. Kum-
pikin kunnioitti marsalkan elämäntyötä pääkirjoituksessaan, ja seuraavina päivinä uu-
tisointi ja kommentointi jatkuivat. Helsingin Sanomat, jonka etusivu oli tuolloinkin ta-
vallisesti varattu mainoksille, sijoitti poikkeuksellisesti maanantaipäivän lehden etusi-
vulle uutiset marsalkan poismenosta sekä hautajaisjärjestelyistä, joita oli lehden tieto-
jen mukaan alettu tehdä jo sunnuntaina. Lisäksi lehdessä oli kokonainen aukeama ku-
via Mannerheimin elämästä, lapsuudesta viimeisiin vuosiin.511 

Uusi Suomi omisti sunnuntainumerossaan marsalkalle useita sivuja ja julkaisi yhden 
sivun kuvakoosteen, jossa oli kuvia eri vuosilta. Pääkirjoituksessa se totesi Manner-
heimin olleen murrosvuosien johtaja, kansan eheyttäjä ja heikkojen puolustaja. Reilun 
puolen sivun mittainen nekrologi sai parikseen jalkaväenkenraali Erik Heinrichsin kir-
joituksen ”Kolmen sodan ylipäällikkö”. Muistosanoja lausuivat sisällissodan aikana 
senaattorina toiminut Heikki Renvall, tykistönkenraali V. P. Nenonen, professorit 
Eino Suolahti ja O. W. Louhivuori sekä Reserviupseeriliiton edustaja. Seuraavana päi-

                                              
508 Tervasmäki (1970), s. 192.  
509 Uola (2013), s. 393–397. Mannerheimin virallinen juhlinta ei ole soveliasta, Työkansan Sanomat 2.2.1951. 
510 ”Haavojen aukirepiminen” mainittu mm. Vapaan Sanan pääkirjoituksessa 4.2.1951 sekä saman lehden 
Muut lehdet -palstan kommentissa sanomalehti Karjalaisen kirjoitukseen 6.2.1951. Uuden sodan lietsonta mai-
nittu mm. Työkansan Sanomien 30.1.1951 julkaisemassa kirjoituksessa Mannerheimin muisto oikeiston propa-
gandavälineenä ja 2.2.1951 julkaistussa kirjoituksessa Työläiset esittävät paheksuntansa sotapropagandan joh-
dosta sekä muissa lehden artikkeleissa, pakinoissa ja yleisönosastokirjoituksissa. Puolustusvoimien edustajina 
hautajaisten järjestelykomiteassa olivat yleisesikuntapäällikkö, kenraalimajuri V. A. Sundman sekä marsalkan 
entinen adjutantti, eversti Ragnar Grönvall.  
511 Suomen Marsalkka kuollut ja Marsalkan elämäntyö (pääkirjoitus), Helsingin Sanomat 28.1.1951. Suuri elä-
mäntyö, (pääkirjoitus) Uusi Suomi 28.1.1951. Kansallissuru Suomessa, Mannerheimin testamentti, Surua Lau-
sannessa, Suomen Marsalkan hautajaiset, Helsingin Sanomat 29.1.1951.  
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vänä muistokirjoitukset jatkuivat ja silloin lehti myös referoi ulkomaisten sanomaleh-
tien muistokirjoituksia. Maanantain lehden etusivulla oli suurikokoinen kuva puolitan-
gossa olevasta Suomen lipusta maaseutumaiseman yllä.512 

Samalla aikataululla ja lähes samassa sävyssä kirjoitti Mannerheimista myös Suomen 
Sosialidemokraatti. Otsikointi oli kuitenkin vaisumpaa ja tekstiä vähemmän. Sunnuntai-
numeron etusivulle ehti tieto kuolemasta ja marsalkan kuva, maanantaina lehti kertoi 
hautajaisjärjestelyistä. Tiistaina se julkaisi presidentti Paasikiven ja pääministeri Kek-
kosen radiopuheet sekä osan puolustusvoimain komentaja, jalkaväenkenraali Aarne 
Sihvon puheesta, joka oli niin ikään radioitu. Samassa yhteydessä lehti siteerasi edus-
kunnan puhemies Karl-August Fagerholmin muistosanoja: ” - - Olisi totuudenvas-
taista sanoa, että Suomen työväenluokka rakasti Mannerheimia vuoden 1918 jälkei-
senä aikana. Työläisten tunteet häntä kohtaan olivat suurin piirtein päinvastaiset. 
Mutta mitä pitemmälle ajassa päästiin, sitä kiihkottomammin opittiin häneen suhtau-
tumaan. Kävi ilmi, että hän ei ollut vastuussa kansalaissodan jälkeisistä kovista puh-
distustoimenpiteistä. - -”513 

Fagerholm muistutti, että talvisodan puhjetessa ”joukko vuoden 1918 punakaartilaisia 
pyrki riveihin Mannerheimin alaisiksi” ja lopetti: ”- - Suuri mies on poistunut luo-
tamme. Myöskin ne, jotka 32 vuotta sitten olivat toisella puolella, laskevat nyt lip-
punsa.” Fagerholmin lause nousi koko puhekoosteen otsikoksi, ja samalla sivulla lehti 
kertoi ulkomailta tulleista surunvalitteluista sekä ulkomaisten sanomalehtien ja polii-
tikkojen muistosanoista.514 

Näiden kolmen lehden sävy säilyi samana marsalkan hautajaisiin ja niiden ylikin, aino-
astaan palstatilan määrä vaihteli. Uusi Suomi selosti asioita tarkimmin: ketkä olivat me-
nossa noutamaan ruumista kotimaahan, millaisia kunnianosoituksia vainajalle oli pi-
detty Genevessä ja mitä juhlallisuuksia oli nähty Malmön lentoasemalla kun arkkua 
kuljettava kone oli laskeutunut sinne. Lehdessä oli artikkeli Mannerheimin suvusta, 
tietoa kansalaisten mahdollisuuksista vierailla Suurkirkossa marsalkan arkun ääressä 
hänen muistoaan kunnioittamassa, ja myöhemmin kuvia pitkistä kirkkoon menevistä 
ihmisjonoista Senaatintorilla. Kolmesta mahdollisesta vaihtoehdosta (sukuhauta As-
kaisissa, hauta Turun Tuomiokirkossa ja Hietaniemen sankarihauta-alue) oli valittu 
Hietaniemi, jossa marsalkka lepäisi aseveljiensä keskellä. Lehti julkaisi runsaasti kuvia 
Mannerheimin elämän ja uran varrelta sekä referoi helsinkiläisissä oppikouluissa pi-
dettyjä muistotilaisuuksia niissä laulettuja virsiä ja ohjelmansuorittajien nimiä myöten. 
Ulkomaisista muistosanojen lausujista suurimman palstatilan sai englantilainen sota-
marsalkka, lordi Ironside, joka kutsui Mannerheimia ”Suomen vapaussodan tarun-
hohtoiseksi sankariksi”.515 

                                              
512 Suomen Marsalkka Mannerheim kuollut, Suomen Marsalkan viimeinen vuorokausi, Suuren elämäntyön 
velvoittava muisto, Erik Heinrichs: Kolmen sodan ylipäällikkö, Suuri elämäntyö (pääkirjoitus), Uusi Suomi 
28.1. Suomen Marsalkka Mannerheim tuodaan lentokoneella kotimaahan, Uusi Suomi 29.1.1951.  
513 Suomen Marsalkka Mannerheim, Suomen Sosialidemokraatti 28.1. ja 29.1.1951. Toisellakin puolella olleet las-
kevat nyt lippunsa…, Suomen Sosialidemokraatti 30.1.1951. 
514 Toisellakin puolella olleet laskevat nyt lippunsa…, Suomen Sosialidemokraatti 30.1.1951.  
515 Kaikki Mannerheim-ristin ritarit kutsuttu mukaan surujuhlallisuuksiin, Sotilaalliset kunnianosoitukset Suo-
men Marsalkan hautajaisissa, Uusi Suomi 31.1.1951. Suomen Marsalkka kotimatkalla, Vaikeavammaisia sotain-
validejakin mukana muodostamassa kunniakujaa, Uusi Suomi 1.2.1951. Suomen Marsalkka saatettu Suurkirk-
koon, Eduskunta kunnioitti Suomen Marsalkan muistoa, Kirkonkellot soivat kautta maan surujuhlan alkaessa 
Suurkirkossa, Kymmenen kenraalia kantoi Suomen Marsalkan Suurkirkkoon, Uusi Suomi 2.2.1951. Kunnia-
käyntejä ympäri vuorokauden, Uusi Suomi 3.2.1951. Yli 60 000 kunniakäynnillä Suurkirkossa, Satoja seppeleitä 
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Helsingin Sanomat kertoi samat asiat mutta hieman pienemmin otsikoin ja vähemmin 
valokuvin, kuten myös Suomen Sosialidemokraatti, jossa kaikki Mannerheimiin liittyvä 
nostettiin joka päivä etusivulle. Sen sijaan Helsingin Sanomat luopui mainosetusivustaan 
uudelleen vasta hautajaisten jälkeisenä päivänä.516 

 

Kuva 12. Marsalkka Mannerheimin kuolema ja hautajaiset olivat niitä harvoja uutistapahtumia, joita se-
lostaessaan Helsingin Sanomat luopui mainosetusivustaan. Maanantaina 5.2.1951 hautajaiskuvat ja -
tekstit täyttivät kaikkiaan viisi lehden sivua. Helsingin Sanomat/Päivälehden arkisto. 

                                              
Marsalkan paareille, Koululaiset kunnioittavat marsalkan muistoa, V. A. Koskenniemi: Marskin lähtiessä, Per-
soonallisuus (pääkirjoitus), Uusi Suomi 4.2.1951.  
516 Helsingin Sanomat ja Suomen Sosialidemokraatti 31.1., 1.2., 2.2., 3.2. ja 4.2.1951. Helsingin Sanomat 5.2.1951.  
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Vasemmistolehdistö käsitteli uutista suhteellisesti yhtä runsaasti, mutta muutoin täysin 
toisin. Vapaa Sana julkaisi marsalkan kuolemaa seuranneena päivänä yhteenvedon hä-
nen urastaan. Pitkähkössä artikkelissa lehti myönsi, että Mannerheim ”ei ollut yhtä 
säälimättömän kostopolitiikan kannalla 1918 kuin muut valkoisen Suomen johtajat”, 
mutta tuomitsi jyrkästi talvisodan ensimmäisen päiväkäskyn, samoin jatkosodan ”mie-
kantuppipäiväkäskyn”. Artikkeli päättyi: ”Mannerheim oli sormenpäitään myöten 
ruotsalais-venäläinen ylimys, jonka historialliset käänteet sattumoisin heittivät Suo-
men maankamaralle juuri hetkellä, jolloin luokkavaltaansa perustuva porvaristo tar-
vitsi sotapäällikkönsä. - - Menneeseen aikakauteen kuuluvana oli Mannerheim loppu-
jen lopuksi vieras Suomen itsenäiselle tasavallalle ja häneen ”kruunaamattomana ku-
ninkaana” kohdistunut palvonta Suomen kansan nousukasalemmuuden ilmausta. 
Kaksin verroin vieras hän oli uudessa, sodanjälkeisessä Suomessa, jossa kansa itse vih-
doinkin näytti ryhtyneen isännäksi talossaan.”517 

Seuraavien päivien lehtiä varten Raoul Palmgrenin johtama Vapaan Sanan toimitus 
teroitti kynänsä oikein joukolla. Nimimerkki Hapan paheksui kaikkea Mannerheimiin 
liittyvää kirjoittelua niin koti- kuin ulkomaisissa lehdissä, ja eritoten sitä, että ”tähän 
lavastukseen yritetään vetää mukaan myös työväki, koska kerran hautajaisjuhlallisuuk-
sia ja paraateja järjestävän toimikunnan jäsenenä on myös ministeri Aleksi Aaltonen 
ja ainoan maallisen muistopuheen pitäjänä puhemies Fagerholm”. Lisäksi lehti uutisoi, 
että SKDL:n 38-henkinen eduskuntaryhmä oli sanoutunut irti hautajaisjärjestelyistä 
tuoden avoimella kirjeellä julki ”maan työtätekevän väestön yleisen käsityksen, että 
eduskunnan enempää kuin muidenkaan valtioelinten ei tulisi virallisesti osallistua so-
tamarsalkka Mannerheimin hautajaisiin”. Kyseisten kansanedustajien mukaan hauta-
jaiset olisi toimitettava hiljaisuudessa.518 

Lehden pakinoitsija Suti (Sulo Kivinen) kertoi, miten hän ”virkavelvollisuutensa pa-
kottamana” oli joutunut seisomaan paikallaan eduskunnan varapuhemies Viljami Kal-
liokosken lausuessa marsalkan muistosanoja. ”Sitä ennen olivat kuitenkin järjestään 
kaikki kansandemokraattiset kansanedustajat poistuneet salista. - - Me emme ainakaan 
voinut olla ajattelematta niitä lukemattomia sorakuoppakumpuja, joissa Suomen työ-
väenluokan parhaat pojat osin tyttäretkin kenraali Mannerheimin ”taitavan ja tarmok-
kaan toiminnan” tuloksena lepäävät. - - Kun valkoisen kenraalin haamu eilen vähän 
jälkeen klo 14 astui Töölön linnan istuntosaliin, tuntui siltä, että hän todellakin tuli 
omiensa luokse. Kansandemokraatit eivät halua – eikä myöskään Suomen työkansa 
tahdo sitä – palvoa luokkavallan symboliksi kohotettua valkoisen kenraalin haamua. 
Eduskuntaryhmä teki aivan oikein poistuessaan tilaisuudesta, jossa läsnäolo olisi mer-
kinnyt – ei suinkaan vainajan muiston kunnioittamista – vaan ennen kaikkea valkoisen 
kenraalin ja vuosien 1939–44 sotapolitiikan tulosten kunnioittamista ja siunaamista. 
Uskomme, että Suomen työkansa täydestä sydämestään hyväksyy kansandemokraat-
tisen eduskuntaryhmän nasevan toimenpiteen.”519 

                                              
517 C.G. Mannerheim kuollut, Vapaa Sana 29.1.1951.  
518 Hapan: De mortuis verum, SKDL:n eduskuntaryhmä sanoutuu irti Mannerheimin hautajaisista, Vapaa 
Sana 1.2.1951.  
519 Töölön linnassa kummittelee, Vapaa Sana 2.2.1951.  



 
 

139 

Työkansan Sanomat nosti SKDL:n eduskuntaryhmän ulosmarssin etusivun pää-
uutiseksi, muissa pääkaupungin lehdissä se sivuutettiin joko vaieten tai hyvin lyhyellä 
maininnalla.520 

Vapaan Sanan mukaan ”eräs sosiaalidemokraattisen puolueen jäsen, kirvesmies” olisi 
soittanut K-A. Fagerholmille kuultuaan, että tämä oli menossa pitämään puhetta 
marskin hautajaisiin. Fagerholmin väitettiin vastanneen, että hän olisi paikalla pakon 
edessä, eduskunnan puhemiehenä, ei sosiaalidemokraattina. Lehti kertoi Mannerhei-
min pitäneen kotinsa työpöydällä omistuskirjoituksella varustettua keisarin kuvaa, ja 
kyseli: ”Palvooko Suomen kansa Nikolai II:n palvojaa?” Se muistutti, että sotasyylli-
syysoikeudenkäynnissä Mannerheimia ei ollut syytetty, vaikka aihetta olisi ollut ja löysi 
runsaasti huomauttamista sekä marsalkan toiminnasta että hänen hautajaisjärjestelyis-
tään, samoin muiden sanomalehtien esittämistä mielipiteistä. Vaikuttaa siltä, että sa-
malla kun Vapaa Sana paheksui oikeistoa minkä ennätti, se kävi myös taistelua luki-
joista Suomen Sosialidemokraatin kanssa.521 

Vasemmiston välienselvittely näkyi kummankin lehden palstoilla. Suomen Sosialidemo-
kraatin pakinoitsija Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) tiesi kertoa, että Neuvostoliiton radi-
ossa Mannerheimia oli kunnioitettu tyylikkäillä muistosanoilla ja Sibeliuksen musii-
killa. Sen sijaan ”- - meikäläiset kommunistit, jotka hyväksyivät v. 1944 marsalkka 
Mannerheimin Suomen Tasavallan presidentiksi, ja jotka suorastaan tuppautuivat hä-
nen muodostamaansa hallitukseen, samat kommunistit ovat nyt kirjoitelleet töikseen 
sellaisia juttuja, joita tavallinen suomalainen mies – olipa hänellä millainen käsitys vai-
najasta tahansa – ei voi rehellisenä kansalaisena sulattaa. - -”522 

Työkansan Sanomat tuomitsi Mannerheimin ”palvonnan” samoin kuin sosiaalidemo-
kraattisen ja oikeistolehdistön kirjoitukset. Se julkaisi ennen hautajaisia laajan artikke-
lin ”Mannerheimin muisto oikeiston propagandavälineenä”, jossa kävi läpi marsalkan 
ulkomaille johtavat sukujuuret, hänen toimimisensa ylipäällikkönä eri sodissa ja puo-
lustusneuvoston johdossa 1930-luvulla. Samalla se haukkui paitsi vainajan elämän-
työn, myös Suomen ja Ruotsin ”taantumuslehdet” ja ”taantumusporvariston”. Lehti 
haastatteli Entiset Punakaartilaiset ry:n puheenjohtajaa ja sihteeriä sekä erästä sisällis-
sodan punakaartilaista. Heillä ei ollut mitään hyvää sanottavaa, ei liioin niillä yleisön-
osastokirjoittajilla, jotka paheksuivat Suomen Tietotoimiston ja Yleisradion välittämiä 
uutisia, kansakouluissa järjestettyjä muistohetkiä sekä Elannon näyteikkunoihin ase-
tettuja Mannerheimin kuvia. ”Porvarillinen joukkopsykoosi”, ”valkoisen herran joh-
tama lahtarikaarti”, ”Elannon työläisjäsenten murhauttaja” ja vastaavantyyppiset il-
maukset toistuivat niin lehden omissa artikkeleissa kuin Lähetettyjä-palstalla.523 

Työkansan Sanomat sanoi Mannerheimin muistojuhlallisuuksien olevan sotapropagan-
daa. Herttoniemeläisellä rakennustyömaalla oli pidetty 70 hengen työpaikkakokous 

                                              
520 Mannerheimin virallinen juhlinta ei ole soveliasta, Työkansan Sanomat 2.2.1951. Vrt. esim. Uusi Suomi ja Hel-
singin Sanomat 2.2.1951. (Uudessa Suomessa maininta ulosmarssista. HS käsitteli muut istunnon asiat, mutta ei 
muistosanoja eikä ulosmarssia.)  
521 Fagerholmin selitys, Vapaa Sana 2.2.1951. Kolminkertainen muodottomuus (pääkirjoitus), Vapaa Sana 
4.2.1951.  
522 Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen): Näkee, ken elää, Suomen Sosialidemokraatti 8.2.1951.  
523 Hiukan vaimennusta yleiseen hymistykseen, Mannerheim (pääkirjoitus), Työkansan Sanomat 30.1.1951. Ei 
ole syytä (Entiset Punakaartilaiset ry:n puheenjohtajan ja sihteerin kannanotot), Pentti Pouttu: Lyövät mynttiä, 
Työkansan Sanomat 1.2.1951. Yleisönosastokirjoitukset Elanto jäsenistönsä häpäisijänä ja Mannerheim-psykoo-
sia kansakouluissa, Työkansan Sanomat 4.2.1951.  
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”sen sotapropagandan johdosta, jota oikeistopiirit harjoittavat Mannerheimin hauta-
jaisten nimellä. Työläiset lausuivat yksimielisesti paheksumisensa ja pitivät varsinkin 
sopimattomana sos.dem-puolueen johdon tuolle puuhalle antamaa innokasta tukea. 
Kaikki työmaan työläiset puoluekantaan katsomatta päättivät yksimielisesti esittää vas-
talauseensa lehdistössä ja lähettivät kaksihenkilöisen lähetystön Yleisradioon asian 
johdosta. SKP:n Sörnäisten osaston toimikunta esitti eilen pitämässään kokouksessa 
vastalauseensa viranomaisille ja varsinkin koululaitokselle sen sotapropagandan joh-
dosta, jota Mannerheimin kuoleman varjolla harjoitetaan.”524 

Seuraavina päivinä mielenosoitukset työmailla jatkuivat, ja erityisen innokkaasti kantaa 
ottivat rakennustyöläiset. Näin ainakin Työkansan Sanomien kertoman mukaan. Mau-
nulassa ”kokous katsoi, ettei tuon sotaherran kuolema ole työläisille mikään maansuru 
ja paheksuivat jyrkästi sen yhteydessä harjoitettua sotamielialan lietsomista”. Malmilla 
taas ”todettiin, että Mannerheimin olo ulkomailla on tietänyt kansallemme lisäveroja 
ja hänen saapumisensa Suomeen taas verta ja kärsimyksiä. - - Yleisradion ja taantu-
muslehdistön sotapropagandan johdosta päätettiin kääntyä hallituksen puoleen. - -”525 

Näyttää siltä, että äärivasemmiston mielestä miltei mikä tahansa mihin tahansa sotaan 
tai sortovaltaan – todelliseen tai kuviteltuun – liittyvä teksti voitiin yhdistää Manner-
heimiin. Työkansan Sanomat julkaisi lauantailiitteessään koosteen ”Mannerheim kauno-
kirjallisuuden kuvastimessa”. Marsalkasta ei puhuttu halaistua sanaa sen enempää Elvi 
Sinervon kuin Armas Äikiän runossa, ei liioin Sasu Punasen (Yrjö Räisänen) proosa-
katkelmassa.526 

Itse hautajaisjuhlallisuuksia äärivasemmiston lehdet eivät juuri selostaneet. Hautajais-
päivänä Vapaa Sana käsitteli aihetta pääkirjoituksessaan pitäen tilaisuutta näkyvänä ul-
kopoliittisena mielenosoituksena, ja julkaisi ”Entisten punakaartilaisen maatakäsittä-
vän keskustoimikunnan” julkilausuman, jossa nämä vaativat ”Mannerheim-palvon-
nan” lopettamista. Lehden mukaan lakkautetut suojeluskunta- ja lottajärjestöt olivat 
kokoontuneet Helsinkiin hautajaisten merkeissä, ja tilaisuudesta oli tulossa kokoo-
muksen vaalitaistelun lähtölaukaus, mikä huolestutti sosiaalidemokraatteja ja maalais-
liittoa. Lehti paheksui myös kahden helsinkiläisen työväentalon suruliputusta.527 

Työkansan Sanomat jaksoi marmattaa vielä seuraavallakin viikolla. Sen mukaan hauta-
jaiset olivat ”suurisuuntaisesti lavastettu poliittinen mielenosoitus”. Lapuanliike, jota 
lehti oli yrittänyt yhdistää Mannerheimiin jo aiemmin, nosti niissä jälleen päätään ve-
täen päälleen työväenluokan ankaran vihan, ja puhemies Fagerholmin muistopuheen 
”sadat tuhannet työläiset ja pienviljelijät käsittävät herjaukseksi”.528 

Helsingin Sanomien mukaan ”Suomen marsalkan viimeisestä matkasta muodostui his-
toriamme valtavin kunnianosoitus”. Lehti omisti tilaisuudelle maanantainumeronsa 
etusivun lisäksi kolme aukeamaa selostaen itse hautajaisten lisäksi eri puolilla maata 
pidettyjä muistojuhlia. Seuraavana päivänä se kertoi, miten Hietaniemeen virtasi väkeä 
ja kukkasia. Uudessa Suomessa hautajaiset saivat palstatilaa saman verran. Suurkirkkoon, 

                                              
524 Työläiset esittävät paheksumisensa sotapropagandan johdosta, Työkansan Sanomat 2.2.1951.  
525 Vastalausetulva työläisiltä Mannerheim-kiihoituksen kaupittelijoille, Historiallinen totuus Mannerheimista, 
Kansansuru (nimim. Liukas Luikku), Työkansan Sanomat 3.2.1951.  
526 Mannerheim kaunokirjallisuuden kuvastimessa, Työkansan Sanomat 4.2.1951.  
527 Kolminkertainen muodottomuus (pääkirjoitus) ja Vaadimme Mannerheim-palvonnan lopettamista, Man-
nerheim haudattu. Fagerholm käyttänyt muistopuhetta v:n 1918 työväenvallankumouksen nöyryyttämiseen, 
Työläisillä ei ole mitään syytä juhlia Mannerheimia, Vapaa Sana 4.2.1951.  
528 Taantumuksen mielenosoitus (pääkirjoitus), Työkansan Sanomat 7.2.1951. (Vapaa Sana-siteeraus saman leh-
den Muut lehdet -palstalta.)  
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arkun äärelle, oli tehty peräti 60 000 kunniakäyntiä. Suomen Kuvalehti, joka ei voinut 
kilpailla sanomalehtien kanssa nopeudessa, julkaisi hautajaisten edellä neljän au-
keaman kuvakoosteen Mannerheimin elämän ja uran varrelta ja niiden jälkeen kolme 
aukeamaa hautajaiskuvia. Yksityiset valokuvaajat ilmoittelivat sanomalehdissä kuvista, 
joita yleisö saattoi ostaa muistoksi.529 

Marsalkan muistelmat ilmestyivät postuumisti keväällä 1951. Suomen Kuvalehti, joka oli 
aiemminkin julkaissut mielellään maanpuolustusta ja puolustusvoimia koskevia artik-
keleita, julkaisi tietysti myös katkelmia muistelmista. Sarjan alkaessa lehden kansiku-
vana oli 31-vuotias eversti Mannerheim husaarirykmentin univormussa.530 

Vasemmistolehdet korottivat uudelleen äänensä tammikuun 1952 lopussa. Marsalkan 
kuolinpäivänä Helsingissä vietettiin muistojuhlaa, johon sisältyi kunnianosoitus hau-
dalla sekä iltajuhla Messuhallissa. Haudalla oli noin 50 eri järjestön edustajia, iltajuh-
lassa puolestaan valtiojohtoa presidentti Paasikiveä myöten. Muistojuhlia vietettiin 
muuallakin maassa, esimerkiksi Turun tuomiokirkossa sekä useissa varuskunnissa.531 

Kun samaan aikaan oli vireillä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan alulle panema 
kansalaiskeräys Mannerheimin patsasta varten, laitavasemmiston lehdet saivat taas pa-
heksunnan aihetta. Sillä kertaa se kohdistui myös puolustusvoimiin.  

Vapaa Sana väitti, että patsaskeräyksen varjolla ”suoritetaan maassamme suurisuun-
tainen rauhanvastainen mielenosoitus, joka taantumuksellisten piirien toimesta on jär-
jestetty marsalkka Mannerheimin kuolinpäivän sekä kansalaissodan alkamispäivän 
muiston merkeissä. Mielenosoitus on laaja ja perusteellisesti valmistettu ja sen yhtey-
dessä tapahtuu moninaisten sotilaallisten ja puolisotilaallisten (myös lakkautettujen 
järjestöjen) mobilisointi ja katselmus”.532 

Vapaan Sanan mukaan patsaskeräyksen taustalla olevan organisaation pohjana olivat 
”lakkautettujen suojeluskunta- ja lottajärjestöjen maanalaiset elimet”. Pääkirjoituk-
sessa se väitti kerättävän vasta-adressia parhaillaan liikkeellä olevalle rauhanadressille. 
Aamulehden tietoihin vedoten se kertoi, että ”Hämeenlinnan varuskunnasta kertyy 
4000 nimeä adressiin. On syytä kysyä, onko armeijakin oikein virallisesti puuhassa 
mukana, ja käytetäänkö jonkinlaista pakkoa sotilaiden nimien keruussa, koska jo etu-
käteen tiedetään allekirjoitusten määrätkin. Ylimmän sotilasjohdon on syytä huomi-
oida asia.”533 

Sotilasjohto ei kiinnittänyt asiaan minkäänlaista huomiota. Miksi olisikaan, kun uuti-
sen mielenosoitus tarkoitti ylioppilaiden keräystoimintaa, ja väitetty adressi oli keräys-
lista. Siihen kertyi yli 737 000 nimeä ja rahaa tuli niin paljon (78 miljoonaa markkaa eli 
nykyrahassa noin 2,6 miljoonaa euroa), että patsastoimikunta pystyi ostamaan myös 
Mannerheimin syntymäkodin, Louhisaaren kartanon.534 

                                              
529 Suomen Marsalkan viimeisestä matkasta muodostui historiamme valtavin kunnianosoitus, Helsingin Sanomat 
5.2.1951. Mannerheimin haudalle virtaa ihmisiä ja kukkasia, Helsingin Sanomat 6.2.1951. Suomen kansan suuri 
surujuhla, Uusi Suomi 5.2.1951. Tuhannet kansalaiset vaeltavat Suomen Marsalkan leposijan ohitse, Uusi Suomi 
6.2.1951. Maansuru Suomessa, Suomen Kuvalehti 5/3.2.1951. Suomi on saattanut marsalkkansa matkan päähän, 
Suomen Kuvalehti 6/10.2.1951.  
530 Marsalkan muistelmat, ensi vuosikymmenet upseerinuralla, Suomen Kuvalehti 14/7.4.1951.  
531 Suomen Marsalkan muistopäivä, Helsingin Sanomat 29.1.1952. Suomen Marsalkan muistojuhlaa vietettiin 
eilen Helsingissä, Suomen Sosialidemokraatti 29.1.1952.  
532 Sotilaallisten järjestöjen mobilisointi Mannerheimin patsaskeräyksen varjolla, Vapaa Sana 27.1.1952.  
533 Palvontaa ja villitystä (pääkirjoitus), Vapaa Sana 27.1.1952. 
534 Tieto keräystuotosta mm. nettisivustolla www.mannerheim.fi.  
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Kaikki tämä kalabaliikki antaa erinomaisen käsityksen siitä, millaista loanheittoa julki-
nen keskustelu pahimmillaan 1950-luvun Suomessa oli, ja miten esimerkiksi sisällis-
sodan alkamispäivä, ”tammisunnuntai” 28.1.1918, pystyttiin vetämään esiin vuosi-
kymmenten takaa varsin epäasiallisessa yhteydessä. Sen päivämäärä kun osui olemaan 
sama kuin Mannerheimin kuolinpäivä.  

Tasapuolinen on oltava, vaikka harmittaisi 

Pääesikunnan tiedotustoimiston 1940-luvun loppuvuosien määrärahat eivät päätä hui-
manneet: nykyrahassa laskien 10 000–20 000 euron vuosibudjeteilla tilattiin pää-
esikunnassa seurattavat sanomalehdet, järjestettiin toimittajille tutustumiskäyntejä va-
ruskuntiin ja onnistuttiinpa vielä jonakin vuonna kestitsemään valvontakomission jä-
seniäkin. Viimeksi mainitussa tilaisuudessa tarjoiltiin ilmeisesti snapseja ja voileipiä, 
koskapa Kalle Lehmus tilasi pääintendentin toimistolta toistakymmentä pulloa kir-
kasta viinaa ja konjakkia, puoli kartonkia North Statea, parikymmentä sikaria, muuta-
man kilon voita, sokeria ja ohutta näkkileipää sekä hieman liha- ja kalasäilykkeitä.535 

Toimittajakutsut lähtivät riippumatta siitä, miten lehti oli aiemmin puolustusvoimiin 
suhtautunut. Syksyllä 1948 kutsun Isosaareen saivat pääkaupungissa ilmestyvät Helsin-
gin Sanomat, Suomen Sosialidemokraatti, Uusi Suomi, Työkansan Sanomat, Vapaa Sana, Huf-
vudstadsbladet, Maakansa, Karjala, Kauppalehti ja Nya Pressen. Toimittajat seurasivat tykis-
tön päivä- ja yöammuntoja, välillä syötiin ja saunottiin. Touko-kesäkuussa 1953, kun 
lehdistölle esiteltiin ilmavoimien uusia Vampire- ja Vihuri-harjoituslentokoneita ja 
käytiin seuraamassa laivaston kesäharjoituksia Lappohjassa, mukana oli myös muu-
tama aikakauslehti eli Suomen Kuvalehti, Viikkosanomat ja Uusi Kuvalehti sekä maaseutu-
lehtien tiedonvälitystä ajatellen Suomen Tietotoimisto.536 

Tiedotusosastolla toki pohdittiin jatkuvasti, miten lähinnä äärivasemmiston lehtien 
puolustuslaitosta vastaan tekemiä hyökkäyksiä voitaisiin vähentää. Vuoden 1951 lop-
pupuolella kirjoitettu muistio toteaa, että osa lehdistä väitti armeijan jopa suunnittele-
van sotaa Neuvostoliittoa vastaan. Ikäviä kokemuksia oli myös lehtimiesretkeilyistä, 
joihin kommunistilehtien edustajat osallistuivat puolustuslaitoksen vieraina. Rovajär-
ven tykistöleirille oli kutsuttu Vapaan Sanan ja Työkansan Sanomien edustajat; kumpi-
kaan lehti ei vastannut mutta paikalle ilmaantui Kansan Tahdon Kemin kirjeenvaihtaja, 
joka ilmoitti edustavansa kolmea työväenlehteä. ”Kaikki muut lehdet kirjoittivat ret-
keilyn johdosta laajoja ja myönteisiä selostuksia, mutta sen sijaan mainittujen kommu-
nistilehtien edustaja kirjoitteli vääristellen ja loukkaavaan sävyyn puolustuslaitoksesta 
sekä maamme ulkopoliittisesta asennoitumisesta, vihjaillen m.m., että leirille oli kut-
suttu suuri joukko amerikkalaisia ja USA:n liittolaisten sotilasasiamiehiä, mutta muu-
tama neuvostoliittolainen vain ”näön vuoksi”. Kansan Tahdossa neuvostoliittolaisten 
sotilasasiamiesten mukana olosta ei puhuttu mitään, mutta sen sijaan korostettiin ame-
rikkalaisten runsautta.”537 

                                              
535 K. Lehmuksen kirje puolustusvoimien pääintendentille 25.6.1945, T 21976/2, KA. Pääesikunnan tiedotus-
toimiston määräraha-anomus 19.5.1947, T 21976/4, KA. 
536 KA, T 21976/4. Pääesikunnan tiedotustoimiston kutsu toimituksille 20.9.1948, T 21976/4, KA. Lehdis-
tölle järjestettävät tiedotustilaisuudet, tiedotustoimiston kirje puolustusministeriölle 9.6.1953. T22377/9, KA.  
537 Muistio Puolustuslaitoksen tiedotuspalvelu ja kommunistilehdistö 17.9.1951 (muistion on allekirjoittanut 
toimistosihteeri Jori Ilanko). T 22377/7, KA.  
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Tiedotustoimisto ehdotti, ettei kommunistien ja SKDL:n lehtien toimittajia kutsuttaisi 
puolustusvoimien retkille tai joukko-osastovierailuille, koska tuloksena oli ollut vain 
vääristeltyjä juttuja. Uutiset jaettaisiin näille kuten muillekin lehdille STT:n kautta. Ko-
mento-osaston päällikkö, kenraaliluutnantti V. J. Oinonen ei ehdotusta hyväksynyt. 
Hänen mielestään kaikkia lehtiä tuli kohdella samalla tavalla.538 

Painetta ja tiedotuksen arvostelua tuli myös oman organisaation sisältä. Koulutus-
osasto nurisi, että kadettien elämästä ja heidän ylentämistilaisuuksistaan ei kirjoitettu 
lehdissä riittävästi, ei liioin mistään muusta upseerikoulutukseen liittyvästä. Tiedotus-
osaston päällikkö Kalle Lehmus ja toimistosihteeri Jori Ilanko kertoivat mitä kaikkea 
oli muutamina viime kuukausinakin tehty. Oli sovittu Yleisradion kanssa puolustus-
voimien käyttöön tulevasta ohjelma-ajasta, järjestetty sekä sanoma- että aikakausleh-
dille käynti Maasotakoulussa, josta useat lehdet olivat julkaisseet kuvaselostuksia sekä 
koulun johtajan haastattelun. Kun julkista sanaa oli vaikea käskeä, sen mielenkiinto 
piti herättää muilla keinoin, Lehmus ja Ilanko selittivät. Jatkossa puolustuslaitoksen 
asema olisi ehkä vakiintuneempi, uutiset positiivisempia.539 

Puolustusrevisiokomitea, joka oli istunut vuodesta 1945, oli jättänyt mietintönsä ke-
vättalvella 1949, mutta mietintöön perustuvien lakien ja asetusten sorvaaminen vaati 
aikansa, samoin tarvittavat organisaatiomuutokset. Pääesikunnassa ne olivat suhteelli-
sen vähäisiä, mutta kun uuteen kokoonpanoon siirryttiin, tuli tiedotustoimistosta tie-
dotusosasto. Nimikkeistön muutos sinänsä ei ollut huomionarvoinen; tiedotuksen 
kannalta oleellisempia ja ratkaisevampia olivat yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri ja 
tietysti myös puolustusvoimien korkeimman johdon suhtautuminen siihen, mitä sai 
kertoa ja miten.540 

Aarne Sihvon seuraajan, jääkärikenraali K. A. Heiskasen, tiedotuslinja näyttää tiukem-
malta kuin Sihvon, ja Suomen Kuvalehti kuvailikin kaksikkoa näin: ”- - seurallisen, kar-
jalaisen vilkkaan ja intomielisen Sihvon viran on perinyt äärimmäisen tarmokas, sän-
tillinen, ankara ja suoraviivainen sotaherra - -”541 

Mutta ei Sihvokaan suostunut kaikkeen ehdotettuun. Kun Yleisradio suunnitteli kes-
kustelua asepalveluksesta kieltäytymisestä, mukaan oli pyydetty eversti Gustaf Ehrn-
roothia, joka oli tuolloin Helsingin sotilaspiirin komentaja. Esimies, kenraalimajuri 
Ekman oli antanut luvan, mutta asia tuotiin vielä tiedotusosastolle, jossa sitä ei haluttu 
ratkaista, vaan esiteltiin komento-osaston päällikölle, kenraalimajuri Väinö Oinoselle, 
ja edelleen puolustusvoimain komentajalle eli jalkaväenkenraali Aarne Sihvolle. Sih-
von kieltoperuste oli, että ”ei voi mennä kinaamaan kieltäytyjien kanssa!” Ei, vaikka 
keskusteluun olisi osallistunut parin kieltäytyjän lisäksi ”kolme arvovaltaista eri piirejä 
edustavaa kansalaista”, se olisi nauhoitettu ja puolustusvoimien edustaja olisi saanut 
kuulla ääninauhan ennen radiolähetystä.542 

 

                                              
538 Kalle Lehmuksen käsin kirjoitettu merkintä 27.9.1951 edellä mainitussa muistiossa. T 22377/7, KA. 
539 Pääesikunnan tiedotustoimiston kirje pääesikunnan koulutusosastolle 11.5.1951. T 22377/7, KA. 
540 Puolustusrevisiokomiteasta ja puolustusvoimien uudistuksista 1950-luvun alussa esim. Tervasmäki (1978), 
s. 257–263 ja s. 275–280 sekä Visuri (1994), s. 56–62 ja s. 97–117.  
541 Lähikuva K. A. Heiskanen, Suomen Kuvalehti 16/18.4.1953.  
542 Pääesikunnan tiedotustoimiston päiväämätön muistio, jossa käsin kirjoitettu merkintä: ”Km. Oinonen esit-
teli asian kenr. Sihvolle 13.1.53. - -” T 22377/9, KA.  
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Puolustustahto pohjamudissa  

Neljäkymmenluvun loppuvuosina pääesikunnan tiedotustoimisto, joka muuttui tiedo-
tusosastoksi vuoden 1952 marraskuussa, lähetti lehdille jatkuvasti tiedotteita upseeri-
koulutuksesta, kovapanosammunnoista, miinanraivauksista, ylennyksistä ja myönne-
tyistä kunniamerkeistä sekä muista melko rutiiniluontoisista tapahtumista. Ne eivät 
juuri kiinnostaneet lehtiä. Puolustusvoimat näyttää nousseen uutisaiheeksi useammin 
kielteisissä kuin myönteisissä yhteyksissä. Tämän toteavat myös useat puolustusvoi-
mien omassa piirissä toimineet historiankirjoittajat. Viisikymmenluvun alussa tehdyt 
puolustusvoimien uudelleenjärjestelytkin näkyivät heidän mukaansa julkisuudessa 
vain pikku-uutisina.543 

Pekka Visuri toteaa puolustusvoimien eläneen 1940-luvulla todellisia vaaran vuosia. 
Asekätkennän paljastuminen ja sen hyväksikäyttö äärivasemmiston propagandassa 
saattoi henkilöstön epäilyksenalaiseksi eikä valtiojohdolta tullut tukea. Pikemminkin 
päinvastoin: poliitikot epäilivät puolustusvoimien luotettavuutta.544 

Toisaalta: sodanjälkeisten vuosien puolustuslaitos näyttää olleen pikemminkin kuo-
reensa sulkeutunut kuin yhteistyöhaluinen. Tämä pätee myös tiedotukseen: vaikka 
vääriä tietoja oiottiin ja nimettömiinkin yleisönosastokirjeisiin pyrittiin vastaamaan, 
erityisen aktiivisia ei oltu. Päinvastoin: vielä 1950-luvun alussa olisi haluttu rajoittaa 
soittokuntien esiintymiset vappukulkueisiin ja kokoomuksen nuorten tilaisuuksiin. 
Erään aikakauslehden hauska idea toimittajasta, joka astuisi palvelukseen alokkaana ja 
tekisi kokemuksistaan reportaasin, tyrmättiin, koska se olisi viranomaisten erehdyttä-
mistä. Toimittaja kun oli suorittanut asevelvollisuutensa jo joitakin vuosia aiemmin.545 

Puolustustahto oli sodanjälkeisinä vuosina alimmillaan. Myöhemmän tutkimuksen 
mukaan vuonna 1948 Neuvostoliiton kanssa solmittu YYA-sopimus (ystävyys-, yh-
teistoiminta- ja keskinäinen avunantosopimus) teki armeijasta taas tarpeellisen, koska 
se edellytti Suomen puolustautuvan itsenäisesti mahdollisen hyökkäyksen sattuessa. 
Aikalaismielipiteiden valossa puolustusvoimien ja kansan suhde vaikuttaa vähintään 
pidättyvältä, ja osa ihmisistä näyttää olleen suorastaan ynseitä. Kun Suomen Gallup 
vuonna 1948 kysyi kansalaisten mielipiteitä armeijan tarpeellisuudesta, 27 prosenttia 
eli yli neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että laitoksen voisi lakkauttaa tarpeettomana. 
Yli puolet eli 54 prosenttia oli toki säilyttämisen kannalla, ja noin joka kymmenes vas-
taaja ei halunnut tai osannut sanoa mielipidettään.546 

Jaakko Valtanen, joka Sotakorkeakoulun diplomityössään käsitteli samaa tutkimusta, 
piti armeijan lakkauttamisen kannalla olevaa mielipidettä verraten vähäisenä. Suhteel-
lisen pian numerot alkoivatkin näyttää toisenlaisilta. Vuonna 1953 tehdyn mielipide-
tutkimuksen mukaan lähes yhdeksän kymmenestä eli peräti 88 prosenttia vastaajista 

                                              
543 Pääesikunnan tiedotusosaston sanomalehdille lähettämiä tiedotteita vuosilta 1945–1948 löytyy runsaasti 
kansioista T 21976/2, T 21976/3, T 21976/4, T 22377/4, KA. Niiden julkaisemisesta ei samoissa lähteissä ole 
mainintoja, mutta lehtien selailu osoittaa, että harva tiedote ylitti toimitusten uutiskynnyksen. Aiheesta myös 
Tervasmäki, Vilho: Maanpuolustuksemme julkisessa keskustelussa. Ympyröiltä kansalaisvastuuseen, RUK:n 50-
vuotisjuhlakirja. Reserviupseerikoulun oppilaskunnan kannatusyhdistys ry 1970, s. 192. Suominen (2006), s. 
486–489; Syrjö (2006), s. 604. 
544 Visuri (1994), s. 227–228.  
545 Majuri L. Elomaan kirje ja tiedotustoimiston merkinnät siinä 22.5.1951, T 22377/7, KA. Seuran päätoimit-
taja Olli Ohtomiehen kirje pääesikunnan tiedotustoimistolle 24.1.1952 ja tiedotustoimiston vastaus 25.1.1952, 
T 22377/8, KA.  
546 Syrjö (2006), s. 610.  
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piti armeijaa tarpeellisena, ja lakkauttamisen kannalla oli enää pieni vähemmistö eli 6 
prosenttia.547 

Asiaa pohtinut Veli-Matti Syrjö pitää mieltenmuutoksen todennäköisimpänä syynä 
olojen normalisoitumista, sillä säännöstelytaloudesta päästiin 1950-luvun alussa 
eroon. Heti sodan jälkeen oli ikävät sotakokemukset helppo sysätä armeijainstituution 
niskoille, ja ensimmäisten ydinpommien tuhot tuntuivat tekevän tavanomaisen sodan-
käynnin – ja sitä tietä myös pienen maan armeijan – tarpeettomaksi.548 

Viisi vuotta kasvun, hyvinvoinnin ja rauhan aikaa tekee ihmeitä ihmismielelle, ja vaikka 
Korean niemimaalla sodittiin, se näkyi Suomessa lähinnä taloudellisena korkeasuh-
danteena. Helsingin olympialaiset ja niiden saama kansainvälinen huomio hiveli koko 
kansan itsetuntoa. Vuosi 1952 näyttäytyy puolustusvoimienkin kannalta jonkinlaisena 
käännekohtana: silloin pidettiin ensimmäinen sodanjälkeinen lippujuhlapäivän paraati 
Senaatintorilla. Pari päivää aikaisemmin oli Maasotakoulussa pidetty sortovuosien kut-
suntalakkojen 50-vuotisjuhla, ja sen arvokkaasta ohjelmasta pääesikunnan tiedotus lä-
hetti lehdistötiedotteen. Helsingin Sanomat teki tapahtumasta isohkon uutisen mainiten, 
että juhlassa oli 300 osallistujaa eri puolilta maata. Huomionarvoisia olivat näiden kah-
den tilaisuuden puhujat: Senaatintorilla paraatissa puhui presidentti Paasikivi, Santa-
haminassa kutsuntalakkojuhlassa puolustusministeri Emil Skog, joka oli sosialidemo-
kraattisen puolueen puheenjohtaja. Ilmeisesti tästä syystä myös Suomen Sosialidemo-
kraatti kertoi kutsuntalakkojuhlasta näyttävästi.549 

Sanasotaa sotilasparaatin ympärillä  

Ensimmäinen valtakunnallinen sodanjälkeinen sotilasparaati kesäkuussa 1952 huomi-
oitiin lehdistössä laajalti, mutta läheskään kaikki kirjoitukset eivät olleet positiivisia.  

Jo kesäkuun ensimmäisenä päivänä SKDL:n Vapaa Sana tiesi kertoa, että Neuvosto-
liiton ”täkäläinen sotilasjohto” oli palauttanut kutsukorttinsa, jossa heitä pyydettiin 
kunnioittamaan läsnäolollaan tuota arvokasta tilaisuutta. Lehden mukaan ”syynä kut-
sun palauttamiseen on ilmeisesti se, että armeijan lippujuhlapäiväparaati on jälleen 
päätetty järjestää marsalkka Mannerheimin syntymäpäivänä, johon liittyy – paitsi Neu-
vostoliiton vastaisten sotien perintöä – myös häpeämuisto Hitlerin vierailusta Suo-
messa 1942. Nykyisessä kärjistyneessä kansainvälisessä tilanteessa tämä sotilasparaati 
ilman muuta kytkeytyy Länsi-Euroopassa parhaillaan tapahtuvaan sodanvalmistelujen 
ja fasistisen poliisiterrorin esiin vyöryyn. Kansandemokraattisessa lehdistössä on jo 
aikaisemmin varoitettu sotilasparaatin järjestämisestä Rangellin sotahallituksen valit-
semana lippujuhlapäivänä sekä ehdotettu tilalle päivää, jolloin Suomen armeija aloitti 
saksalaisten joukkojen maastakarkoituksen syksyllä 1944. Nykyisessä kansainvälisessä 
tilanteessa ja Neuvostoliiton sotilasedustajiston kannanoton jälkeen meillä on entistä 
suurempi syy toistaa tämä varoitus.”550 

Toisaalla samassa lehdessä asiaan otti kantaa myös SKDL:n liittokokous, joka niin 
ikään paheksui. Seuraavina päivinä tulitus jatkui. Pääkirjoituksensa lehti otsikoi ”Pe-
rääntykää!”. Sen tekstiä voisi luonnehtia vaikkapa väkeväksi: ”14 vuotta on äskettäin 

                                              
547 Valtanen (1954), s. 34. Myös Syrjö (2006), s. 610.  
548 Syrjö (2006), s. 610.  
549 Pääesikunnan tiedotustoimiston lehdistötiedote 27.5.1952, T 22377/8, KA. Kutsuntalakkojen 50-vuotis-
muisto, Helsingin Sanomat 3.6.1952. Suomen Sosialidemokraatti 3.6.1952. Paraatista ks. myös Visuri (1994), 112.  
550 Vapaa Sana 1.6.1952.  
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tullut kuluneeksi viimeisestä Suomen pääkaupungissa järjestetystä sotilasparaatista: se 
tapahtui toukokuun 16:ntena, perinteellisenä Helsingin (saksalais-) valloituksen vuo-
sipäivänä, tuolla kertaa ”vapaussodan” päättymisen 20-vuotisjuhlan merkeissä ja mar-
salkka Mannerheimin osallistuessa siihen feodaalisen loisteliaan kotimaisen ja ulko-
maisen kenraali- ja amiraaliseurueen ympäröimänä. Neuvostoliiton vastaisen sodan 
valmistelut olivat käynnissä…”551 

Seuraavassa kappaleessa lehti muistutti, että Hitlerin Suomen-vierailusta (jonka hän 
teki Mannerheimin 75-vuotispäivänä) tuli kuluneeksi 10 vuotta ja väitti, että sotilaspa-
raati olisi järjestetty juuri siksi, että se automaattisesti kytkeytyisi ”Neuvostoliiton vas-
taisen sodan muistoihin ja siihen revanshihengen elvyttämiseen, mikä Mannerheimin 
nimen ympärillä on puolentoista viime vuoden aikana suoritettu”. Lehden mukaan 
sotilas- ja valtiojohtoa vaivasi ”käsittämätön poliittinen ja historiallinen sokeus” eten-
kin kun kansainvälinen tilanne oli varsin kireä. Länsi-Saksa oli liittynyt NATO:on ja 
Vapaa Sana piti tätä sodanvalmisteluna. Työkansan Sanomat oli vielä kärkevämpi: sen 
mukaan paraati oli ”militarististen toimenpiteiden irvokkain ilmaus”, suorastaan ”ri-
kollinen hanke” siksi, että se lehden mielestä kunnioitti Hitlerin ja Mannerheimin ta-
paamisen kymmenvuotismuistoa.552 

Äärivasemmisto järjesti Helsingin Rautatientorille suuren mielenosoituksen 3.6.1952. 
Siihen osallistui vasemmistolehtien mukaan 15 000 ihmistä, ja puhujia oli saatu koti-
maisten lisäksi Puolasta ja Itävallasta. Nämä käsittelivät kansainvälistä tilannetta ja 
USA:n toimia Koreassa suomalaisten esiintyjien keskittyessä seuraavan päivän sotilas-
paraatiin. SKP:n puheenjohtaja Aimo Aaltonen katsoi ”sotaanvalmistautumistoimen-
piteiden” huipentuvan ”Mannerheimin syntymäpäivän ja siihen liittyvän Hitlerin Suo-
messa käynnin kunniaksi järjestettyyn sotilasparaatiin”.553 

Paraati pidettiin eikä Vapaa Sanakaan voinut jättää sitä selostamatta. Lehti piti tiukasti 
kiinni siitä, että kyseessä oli nimenomaan Mannerheimin ja Hitlerin tapaamisen muis-
topäivä. Se totesi myös, että ”muistoparaatissa” nähty uudenaikainen aseistus ja siihen 
osallistuneen henkilökunnan runsaus merkitsivät sitä, että sotilasmenoja voitiin tun-
tuvasti supistaa.554 

Runsaasti palstatilaa saivat Vapaassa Sanassa myös ne toistakymmentä työmaako-
kousta, jotka pääkaupungissa oli järjestetty paraatin vastustamiseksi. Useimpiin liittyi 
puolen tunnin istumalakko; muutamilla työpaikoilla kuten Maunulan vanhainkodin 
työmaalla istuttiin kokonainen tunti ja lakossa oli tuolloin koko työmaan väki, 400 
ihmistä. Seppälän makkaratehtaalla ja Rakennuskonepaja Oy:ssä mielenosoituslakko 
kesti vartin. VR:n Pasilan konepajalla tyydyttiin syvään paheksuntaan eikä ryhdytty 
lakkoilemaan. Demokraattisen Lehtipalvelun lähettämän uutisen mukaan myös Turun 
kauppatorilla ”monituhantinen yleisöjoukko” osoitti mieltään ”Hitlerin Suomessa 
käynnin 10-vuotispäivänä toimeenpannun sotilasparaatin johdosta”.555 

Seuraavanakin päivänä lehti jatkoi nalkutustaan. Tuolloin tulilinjalla olivat ne sanoma-
lehdet, jotka olivat selostaneet sotilasparaatia asiallisesti eli Uusi Suomi, Helsingin Sano-

                                              
551 Perääntykää! (pääkirjoitus), Vapaa Sana, 3.6.1952.  
552 Perääntykää! (pääkirjoitus), Vapaa Sana, 3.6.1952. Työkansan Sanomat -lainaus Vapaan Sanan Muut lehdet -
palstalta.  
553 Sotilasparaati liittyy kansamme synkimpiin muistoihin, Vapaa Sana 4.6.1952.  
554 Sotilasparaati Helsingissä eilen, Vapaa Sana 5.6.1952.  
555 Työnseisauksia vastalauseena paraatille, Vastalausekokous Turussa paraatin johdosta, Vapaa Sana 5.6.1952.  
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mat, Hufvudstadsbladet ja Suomen Sosialidemokraatti. Lehti paheksui myös sitä, että Hel-
singissä oli pidetty ”Marskin kisat”; ne oli lehden mukaan järjestetty palauttamaan kai-
ken kansan mieliin Petroskoin valtauksen ajat. Sitä, että kisat eivät suinkaan olleet 
puolustuslaitoksen vaan viiden helsinkiläisen urheiluseuran järjestämät, Vapaa Sana ei 
maininnut sanallakaan.556 

Myös Uusi Suomi käsitteli paraatia useaan otteeseen, mutta sävy oli täysin toinen. 4.6. 
julkaistussa pääkirjoituksessaan lehti palautti mieleen puolustusvoimien lippujuhlapäi-
vän historian eli sen, miten Helsingin valtauspäivän muistamisesta oli luovuttu nimen-
omaan kansallisen yhtenäisyyden nimissä. Kommunistilehtien väitettä Hitlerin käyn-
nin kymmenvuotismuistosta lehti piti naurettavana ja lapsellisena, suorastaan patolo-
gisen mielikuvituksen tuotteena. Presidentti Ryti ja marsalkka Mannerheimhan olivat 
saaneet tiedon Hitlerin yllättävästä vierailusta vasta 3.6.1942 ja päätös lippujuhlan päi-
vämäärästä oli tehty hallituksessa edellisenä päivänä. Niinpä Uusi Suomi kysyi: ”Pitäi-
sikö lippujuhlan päivä jälleen muuttaa – vain sen takia, että Hitler teki sinä päivänä 
asianomaiselle varsin epätervetulleen – niin kuin Mannerheimin muistelmista selviää 
– onnittelukäyntinsä?” Lehti huomautti, että tuskin mikään muukaan päivä kelpaisi 
äärivasemmistolle, vaikka ”kaikissa muissa maissa, myös itäisessä naapurimaassamme, 
pidetään puolustusvoimain ja niiden eri aselajien vuosipäiväin viettoa paraatein ja juh-
lin itsestään selvänä asiana ilman, että siihen käsitetään sisältyvän mitään sotamuisto-
jen tai sotaisen hengen lietsontaa” ja arveli kommunistien potevan agitaatioaiheiden 
puutetta.557 

Seuraavana päivänä paraati oli Uudessa Suomessa etusivun ykkösjuttuna, ja muualla leh-
dessä sitä selostettiin kokosivun verran. Presidentin Senaatintorin puhe julkaistiin ko-
konaisuudessaan. Esillä olivat myös uusien upseereiden nimitystilaisuus, jossa Paasi-
kivi oli puhunut, sekä koululaisten kunniakäynti Mannerheimin haudalla ja Turussa 
pidetty pienimuotoisempi paraati.558 

Hufvudstadsbladet vetosi paraatin vastaanottajan, presidentin, arvovaltaan. Paasikiveä 
”ei nimittäin järjen ja kohtuuden nimissä voi epäillä siitä, että hän antaisi myötävaiku-
tuksensa pyrkimyksille, jotka perustuvat sotaisaan ja imperialistiseen suhtautumiseen, 
josta äärimmäisellä vasemmistosiivellä puhutaan puuta heinää”. Lehti totesi myös, että 
”kova kohu on masentava muistutus sellaisten voimien olemassaolosta maassamme, 
joita elähdyttää halu kääntää kaikki pahoin päin mihin hintaan tahansa. - - Vaatimaton 
paraati, jonka todistajana pääkaupunki saa olla, ei ole tarkoitettu mihinkään muuhun 
kuin muistuttamaan siitä, että emme ole aivan kokonaan laiminlyöneet puolustuslai-
tostamme kuluneina vaikeina vuosina”.559 

Helsingin Sanomat piti pääkirjoituksessaan paraatin suuruusluokkaa vaatimattomana, 
mutta arvioi että kahden tuhannen miehen pukeminen edustuskelpoisiin varusteisiin 
oli ollut melkoinen ponnistus. Äärivasemmiston protesteihin lehti vastasi, että ”huo-
nostikin varustetulla kansallisella armeijalla, joka kantaa asepukua, on oikeus kokoon-
tua yhteishenkeä kohottaviin katselmuksiin niin kuin on muillakin univormuun pu-
keutuneilla järjestöillä kuten poliiseilla, palokunnalla ja partiolaisilla”. Lehti totesi 

                                              
556 Muut lehdet -palsta sekä pakinat Demokritos: Paraatiotsikointia ja Arne: Näpäyksiä, Vapaa Sana 6.6.1952. 
(Marskin kisojen järjestäjät olivat Helsingin Kisa-Veikot, Viipurin Urheilijat, Helsingin Poliisi-Voimailijat, Ta-
panilan Erä ja Huopalahden Hurjat.)  
557 Lippujuhla (pääkirjoitus), Uusi Suomi 4.6.1952.  
558 Lippupäivän juhlallinen paraati, Kymmenet tuhannet seurasivat paraatia. Te tulette olemaan esikuvina 
maamme parhaalle nuorisolle, Uusi Suomi 5.6.1952.  
559 Hufvudstadsbladet-lainaukset Helsingin Sanomien ja Uuden Suomen Muut lehdet -palstoilta 5.6.1952.  
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kommunistien kohdistaneen hyökkäyksensä kärjen siihen, että lippujuhlan päivä oli 
Mannerheimin syntymäpäivä, jota Hitler oli kymmenen vuotta aiemmin ”kunnioitta-
nut” vierailullaan. ”Ei kukaan voi vakavasti tehdä uskottavaksi, että tällainen kutsu-
maton vieras olisi voinut ikiajoiksi kompromettoida armeijamme lippupäivän - - Hit-
lerin käynti onkin vedetty mukaan vain verukkeeksi ja varsinaisena tarkoituksena on 
jatkaa sitä kamppailua Suomen Marsalkan arvovaltaa vastaan, jota huonolla menes-
tyksellä yritettiin hänen hautajaistensa ja sittemmin muistelmiensa ilmestymisen yh-
teydessä”.560 

Lehden asenne näkyi myös Kari Suomalaisen piirroksesta ”Paraatikoira”. Siinä kypä-
räpäinen, kivääriä kantava sotilas vartioi lipputankoa, jossa liehui puolustusvoimien 
käyttämä vaakunalla varustettu kielekkeinen Suomen lippu. Lipputangon jalustaa 
nuuski koira, jonka häntään oli kiinnitetty SKDL-viiri ja jolle sotilas tuhahti: ”Psst! 
Painu tiehesi!”561 

Seuraavana päivänä Helsingin Sanomat palasi asiaan: kirjoitti laajan, runsaasti kuvitetun 
artikkelin paraatista, jossa lehden mukaan vallitsi harras tunnelma. Kymmenet tuhan-
net katsojat ”tunsivat juhlamielin torille ryhmittyneet kenttäharmaat rivit omikseen ja 
tunnustivat sen hienoisella ylpeydellä”. Jutussa julkaistiin katkelmat kenttäpiispan ja 
presidentin puheista, kerrottiin arvokkaimpien kutsuvieraiden nimet ja kommentoitiin 
rouvien pukeutumistakin. Artikkelin yhteydessä oli useita pienempiä juttuja, jotka ker-
toivat Turun paraatista sekä juhlallisuuksista eri varuskunnissa. Pääkirjoitus totesi pa-
raatin antaneen ”voimakkaan vaikutelman puolustusvoimissa epäedullisissakin olo-
suhteissa suoritetusta arvokkaasta työstä” ja huomautti, ettei puolustusvoimia ollut 
sodan jälkeen huomioitu tarpeeksi. ”Laiminlyönneistä ovat vastuussa kaikki sodanjäl-
keiset hallitukset eikä eduskuntakaan ole erityisesti ponnistellut todettujen epäkohtien 
korjaamiseksi”.562 

Suomen Sosialidemokraatti käytti tilaisuutta hyväkseen mätkiäkseen rakasta vihollistaan, 
äärivasemmistoa. Sanankäyttö oli lähes yhtä rajua kuin Vapaassa Sanassa ja toisessa 
kommunistilehdessä, jota sdp:n pää-äänenkannattaja kutsui Yökansan Sanomiksi (ky-
seessä siis Työkansan Sanomat). Pääkirjoituksessaan lehti hämmästeli, että Kommunisti 
oli ottanut merkkipäiväluetteloonsa lippujuhlapäivän kääntyen hetkeä myöhemmin 
paheksumaan paraatia. ”- - sekään seikka, että lippupäiväksi on valittu juuri Manner-
heimin syntymäpäivä eikä esimerkiksi Petroskoin valtauspäivä, jota kom-johto on suo-
sitellut, tuskin on niin järisyttävä rike, että sen takia kannattaa vaatteitaan reväistä”.563 

Itse paraatia Suomen Sosialidemokraatti selosti etusivulta alkavalla, kolmella kookkaalla 
kuvalla varustetulla jutulla, johon sisältyi presidentin puhe. Lehti kertoi, että kommu-
nistit olivat uhkailleet vähintään mittavilla mielenosoituksilla, ellei peräti vallankaap-
pauksella, jos paraati järjestettäisiin. Aiheeseen tarttui myös pakinoitsija Jahvetti eli 
Yrjö Kilpeläinen, joka pisteli ”kotikomukoita” ja ”komukkalehtiä”, jotka olivat luvan-
neet estää paraatin ja ehkä tehneetkin sen, vaikkei kukaan huomannut mitään. Pilkan 

                                              
560 Lippujuhla (pääkirjoitus), Helsingin Sanomat 4.6.1952.  
561 Kari Suomalaisen pilapiirros Paraatikoira, Helsingin Sanomat 4.6.1952.  
562 Juhlan jälkeen (pääkirjoitus), Armeijamme lippujuhlan päivä (ja ao. artikkeliin liittyvät erikseen otsikoidut 
pienemmät jutut), Helsingin Sanomat 5.6.1952. 
563 Narinaa vasemmalla (pääkirjoitus), Suomen Sosialidemokraatti 4.6.1952. 
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aihetta Jahvetti sai myös muutamista pääkaupungin kallioihin maalatuista iskulau-
seista, joiden tekijöiden hän väitti olevan SKP:n palkkaamia, nimeltä tunnettuja ja ylei-
sesti naurunalaiseksi joutuneita.564 

Suomen Sosialidemokraatin kommenteista voi päätellä, että äärivasemmiston ja maltillis-
ten lehtien välinen sanasota oli täydessä käynnissä viisikymmenluvulla. Sosiaalidemo-
kraattien suhtautuminen puolustuslaitokseen näyttää muuttuneen suhteellisen nope-
asti myönteisemmäksi; 1940-luvun loppuvuosina puolue ja etenkin sen nuorisojärjestö 
oli kritisoinut puolustusvoimia jopa jyrkemmin kuin kommunistit. Mahdollisesti vuo-
sien 1946–1948 puolustusministeri Yrjö Kallisella oli osuutensa tässä kehityksessä.565 

Kauppalehti arveli, että tosiasiallinen syy kommunistien kielteiseen suhtautumiseen oli 
se, että ”he vihaavat kaikkea, mikä vähänkin on isänmaallisen mielen, kansallisten pe-
rinteiden ja puolustuskuntoisuuden ylläpitämistä”. Se, mikä kohotti nuorten asevel-
vollisten mieltä heidän marssiessaan tasavallan presidentin edessä, oli kommunistien 
silmissä pahasta.566 

Ensimmäinen valtakunnallinen sodanjälkeinen sotilasparaati jakoi siis vahvasti lehdis-
tön mielipiteitä. Mutta mitä teki pääesikunnan tiedotusosasto?  

Ilmeisesti ei mitään, mikä olikin sangen viisasta. Aiheettomaan ajojahtiin puuttuminen 
olisi todennäköisesti vain pitkittänyt sanasotaa ja laajentanut sitä. Tällaisenaan jupakka 
nuupahti muutamassa päivässä, mutta vuoden 1957 alusta Kansan Uutisiksi yhtyneet 
Vapaa Sana ja Työkansan Sanomat kaivoivat vanhat kaunansa esiin vielä vuonna 1967, 
jolloin juhlittiin 50-vuotiasta itsenäistä Suomea ja vietettiin Mannerheimin syntymän 
satavuotismuistoa.  

Ylivarovaisuutta ja yhteiskuntasuhteiden pohdintaa 

Yhteiskunnallinen ilmapiiri lientyi sodan jälkeen suhteellisen nopeasti, puolustusvoi-
mien arvo ja merkitys kasvoi ja erityisesti Aarne Sihvo onnistui komentajakaudellaan 
1946–1953 lähentämään laitosta kansaan.567 

Myös tiedotusmyönteisyys lisääntyi hiljalleen: vuoden 1956 tiedotusohjeiden mukaan 
puolustusvoimien henkilöstö sai kertoa esimerkiksi rauhan ajan organisaatiosta, kou-
lutuksesta, aseistuksesta ja huollosta. Komentajan antamat ohjeet tähdensivät miesten 
omaa arvostelukykyä ja harkintaa. Salassapitorajoitukset piti tietenkin huomioida eikä 
sen enempää sisä- kuin ulkopolitiikkaan saanut puuttua.568 

Perinteiden elvytys kuten joukko-osastoille annetut maakunnalliset nimet saivat huo-
miota myös julkisuudessa, samoin lukuisat jatkosotaan liittyvät muistomitali- ja muis-
toristihankkeet – talvisodan muistoristithän oli ehditty suunnitella ja jakaa jo välirau-
han aikana. Huomio ei suinkaan aina ollut positiivista; vasemmistolehdet jaksoivat 
nurista edelleen muun muassa jatkosodan virallisesta muistomitalista. Sitä koskevan 

                                              
564 Puolustusvoimien paraati 14 vuoden jälkeen, Suomen Sosialidemokraatti 5.6.1952. Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen): 
Lippujuhlan viettoa, Suomen Sosialidemokraatti 6.6.1952.  
565 Syrjö (2006), s. 608. Visuri (1994), s. 71.  
566 Muut lehdet -palsta, Suomen Sosialidemokraatti 4.6.1952.  
567 Syrjö (2006), s. 613.  
568 Suominen (2006), s. 488–489.  
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toivomusaloitteen oli kuitenkin allekirjoittanut puoli eduskuntaa sekä oikealta että va-
semmalta laidalta, ja mitali saatiin jakoon 1950-luvun puolivälissä.569 

Varovaisuus kaikessa jatkosotaan liittyvässä näkyy selvästi tiedotusosaston asiakir-
joissa pitkälle 1950-luvulle asti. Suomen Filmiteollisuus Oy anoi vuonna 1954 lupaa 
käyttää Kyllikki Mäntylän romaaniin pohjautuvassa, Edvin Laineen ohjaamassa Opri-
elokuvassa jatkosodan TK-kuvaajien filmimateriaalia. Vaikka kysymys oli vain pie-
nestä määrästä, ”muutamia kuvia Karjalasta siirtyvistä evakoista ja lisäksi muutamia 
kuvia Karjalaan jäävästä karjasta taustalla mahdollisesti savuavia raunioita”, pää-
esikunta suostui ainoastaan ehdolla, että tiedotusosaston edustaja saisi tarkastaa elo-
kuvayhtiön valitseman materiaalin ennen sen sijoittamista elokuvaan.570 

Tapana oli viedä kaikki hiukankin arveluttavat asiat mahdollisimman korkean tahon 
päätettäviksi. Kun muuan kirjankustantaja halusi maisemakuvia luovutetun Karjalan 
alueelta – siis nimenomaan maisemia sotaa edeltävältä ajalta, ei sellaisia joissa sodan 
jäljet olisivat näkyneet – viranomaiset pallottelivat asiaa keskenään pari viikkoa. Ensin 
siihen otti kantaa tiedotusosasto, sitten puolustusministeriö ja lopulta myös ulkomi-
nisteriö. Anomukseen ei suostuttu, koska kyse oli alueista, jotka eivät enää kuuluneet 
Suomelle. Toinen kustantaja puolestaan kysyi, voisiko se julkaista vuonna 1945 sen-
suurissa tarkastetun, TK-piirroksia sisältävän teoksen Sotaa taiteilijan silmin. Taittove-
dos lähti lausunnolle puolustusministeriöön ja ehkä sille tielle jäikin, sillä vastauskir-
jettä ei tiedotusosaston arkistosta löydy. Kustantaja palasi asiaan vielä seuraavana 
vuonna, jolloin tiedotusosasto ilmoitti haluavansa tarkastaa lopullisen kuvavalikoiman 
ja kuvatekstit. Teos ei kuitenkaan ilmestynyt.571 

Porkkalan palautusta on pidetty käännekohtana paitsi Suomen yhteiskunnallisessa il-
mapiirissä, myös puolustusvoimien ja yhteiskunnan suhteissa. Tiedotusosaston toi-
mintarohkeus kasvoi jo hieman aiemmin. Sotien muistojulkaisuihin alkoi julkaisulupia 
ja kuvia tulla vuoden 1955 alussa, tosin vasta pitkän harkinnan jälkeen. Luvan saivat 
Otava, WSOY ja lopulta myös Sanoma Oy, jolta se oli ehditty jo kertaalleen kieltää. 
Saattaa olla, että asiaan vaikuttivat suunnitteilla olevien teosten toimituskuntien soti-
lasjäsenet. Otava oli värvännyt yhteen projektiin Valo Nihtilän ja toiseen Wolf H. 
Halstin, Sanoma Oy oli sopinut urakoista Taavi Patoharjun ja Väinö Valveen kanssa 
ja sitoutui lisäksi luovuttamaan teoksen myynnistä saamansa tuoton Sotainvalidien 
Veljesliitolle. Ainoastaan WSOY tukeutui siviilimieheen, Helsingin yliopiston histo-
rian professori Arvi Korhoseen.572 

Toki tiedotusosaston papereista sukeltautuu esiin myös tapauksia, joissa kyse on vä-
hintään liioitellusta ylivarovaisuudesta, ellei sitten suoranaisesta sensuurista.  

Syksyllä 1957 maanpuolustusasioihin keskittyneen Peitsi-lehden toimittaja, joka oli it-
sekin ollut TK-miehenä jatkosodassa, pyysi lupaa tutkia Sota-arkistossa olevia julkai-
semattomia TK-kirjoituksia. Tavan mukaan lupa-anomus alistettiin yleisesikunnan 

                                              
569 Syrjö (2006), s. 613–616.  
570 Oy Suomen Filmiteollisuuden kirje pääesikunnalle 13.11.1954 ja tiedotusosaston vastaus siihen 19.11.1954. 
T 22377/10, KA.  
571 Kustannus Oy Otavan kirje pääesikunnalle 22.9.1954, tiedotusosasto puolustusministeriölle 24.9.1954, 
puolustusministeriön vastaus jossa ulkoministeriön lausunto 6.10.1954. Tiedotusosaston kirje Otavalle 
9.10.1954. Tiedotusosaston kirje puolustusministeriölle 17.12.1954. T 22377/10, KA.nTiedotusosaston kirje 
pääesikunnan komentopäällikölle 7.4.1955, T 22377/11, KA.  
572 Kalle Lehmuksen muistio 28.1.1955, Otavan kirje 21.1.1955 ja tiedotusosaston vastaus 12.2.1955, WSOY:n 
kirje pääesikunnalle 28.1.1955 ja tiedotusosaston vastaus 10.2.1955. T 22377/12, KA.  
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päällikölle, joka myöntyi ehdolla ”ettei ao. tutkija pääse keräämään itselleen aineistoa, 
jonka voi sitten julkaista Suomessa tai esim. Amerikassa”.573 

Hieman myöhemmin kahta jiu-jitsua harrastavaa upseeria kiellettiin tekemästä jiu-
jitsu-opasta, koska se ”saattaa hyödyttää yhteiskunnan vastaisia ja rikollisia aineksia ja 
siitä tulisi olemaan vain haittaa erityisesti esim. järjestysviranomaisille”. Ja kun Turun 
rannikkotykistörykmentin komentaja kertoi Uudelle Suomelle, että kyseisen joukko-
osaston alueeseen kuului noin 250 kilometrin pituinen rannikkokaista, jota vartioi 
Utön linnakkeella 60 miestä, kyseinen eversti joutui puolustusvoimain komentajan 
käskystä antamaan haastattelustaan kirjallisen selvityksen.574 

Kuusikymmenluvun alku avasi kasarmien portteja entistä enemmän. Vuoden 1961 
alussa puolustusvoimat uusi tiedotusohjeensa ja ryhtyi luomaan joukko-osastokoh-
taista tiedottajaverkostoa. Sen toimintavalmiuteen saaminen kesti vuosikausia, mutta 
laitoksen sisäisessä mielipideilmastossa näkyi jo selvä muutos. Neuvottelupäivillä tie-
dottajille tähdennettiin, että kyse ei ollut vain tapahtumajulkistuksista ja muusta uutis-
luontoisesta toiminnasta, vaan pohjimmiltaan ja ennen kaikkea siitä, että maanpuolus-
tuksen merkitys piti saada mahdollisimman laajojen kansalaispiirien tietoon.575 

Tehokkaampi tiedotus tappaisi ennakkoluulot 

Sotakorkeakoulussa tehtiin 1950-luvun alussa monta diplomityötä, joissa pohdittiin 
puolustusvoimien yhteiskuntasuhteita ja vähintään sivuttiin tiedotusta. Aiempina vuo-
sikymmeninä aihe ei ollut kiinnostanut ketään; ainoastaan yhdessä 1930-luvulla teh-
dyssä työssä oli tutkittu sisällissodan propagandaa. 

Armeijan ja kansan suhteita tarkastelleen Taisto Olavi Lehden mukaan ”voidaan huo-
mata, että kun vihollinen on uhannut kansan vapautta tai kun kansan itsemääräämis-
oikeutta on loukattu, silloin on kansa turvautunut armeijaan, mutta vaaran poistuttua 
on armeija työnnetty nopeasti sivuun. - - Armeijan on ollut oltava selvästi hyödyksi, 
ennen kuin siitä on pidetty.576 

Lehti totesi, että kansan käsitykset olivat osin vanhentuneita ja väärinkäsityksiin pe-
rustuvia. Niiden mukaan puolustusvoimissa tuhlattiin valtion varoja ja pidettiin kuria 
yllä simputtamalla. Myös Akateemisen Karjala-Seuran äärioikeistolaisen hengen us-
kottiin näkyvän edelleen. Työläis- ja maaseutunuorison etenemismahdollisuuksia en-
sin RUK:hon ja myöhemmin mahdollisesti upseerin ammattiin pidettiin heikkoina.577 

Taisto Olavi Lehti osoitti diplomityössään, että puolustuslaitoksessa ei syrjitty mitään 
ryhmää. Hän taulukoi armeijan palveluksessa olleet upseerit, erikoisupseerit ja sotilas-
virkamiehet näiden isän ammatin perusteella ja havaitsi, että suurin osa eli miltei nel-
jännes heistä oli maan- tai pienviljelijöiden poikia. Valtion virkamiesten pojat olivat 
toiseksi suurin ryhmä, mutta työläisperheistä tulleita upseereita oli lähes viidennes – 

                                              
573 S. I. Alkion kirje pääesikunnalle 9.11.1957 ja tiedotusosaston vastaus 20.11.1957. T 22377/17, KA.  
574 Kapteeni Hätösen ja yliluutnantti Hagelbergin (Uud.JP) kirje pääesikunnalle ja tiedotusosaston vastaus sii-
hen 1.4.1958. T 22377/18, KA. Pääesikunnan tiedotusosaston kirje 2. D:n komentajalle 30.7.1958. T 
22377/19, KA.  
575 Suominen (2006), s. 490.  
576 Lehti, Taisto Olavi: Armeijan ja kansan nykyistä lähempien suhteiden saavuttamisen tarve ja mahdollisuudet. Sotakor-
keakoulun diplomityö SKK-1:455, 1950. 
577 Lehti (1950), s. 13 ja passim. Lehden diplomityöstä ja erityisesti siinä esiin tuoduista armeijaa koskevista 
käsityksistä ja epäkohdista myös Syrjö (2006), s. 611.  
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prosentteina laskien jopa hiukan enemmän kuin johtavan luokan ja liikemiesten jälke-
läisiä.578 

Yhteiskunnan ja puolustuslaitoksen suhteiden parantajana Lehti näki ennen kaikkea 
yhteistyön. Hän nosti esimerkiksi Hämeenlinnan varuskunnan komentajan kenraali-
majuri Kai Savonjousen, joka paikallisten vasemmistopoliitikkojen urputukseen kyl-
lästyneenä oli kutsunut heidät varuskuntaan kahville. Kahta samaan aikaan eduskun-
nan istunnossa ollutta poliitikkoa lukuun ottamatta kaikki kutsutut olivat tulleet, ja 
aluksi hieman jäinen tunnelma oli sulanut sitä mukaa kun puolin ja toisin oli tutustuttu 
ja kuunneltu, mitä kenelläkin oli sydämellään.579 

Tiedotus nousi toiseksi merkittäväksi keinoksi: ”- - niin hyvin väärien ja vanhentunei-
den käsityksien kuin epämääräisen suhtautumisen olemassaolosta kantaa puolustus-
laitos itse vastuun, koska se ei tiedoitustoiminnallaan ole kyennyt antamaan oikeata 
kuvaa kansalle armeijassa nyt vallitsevista olosuhteista”, Lehti huomautti. Hän totesi, 
että ne ihmiset, joiden lähiomaisia oli lähiaikoina ollut varusmiespalvelustaan suorit-
tamassa ja erityisesti ne, jotka olivat käyneet omaisten päivillä, suhtautuivat myöntei-
semmin kuin ne, jotka eivät tienneet mistään mitään.580 

Tiedotustoiminnan tehostamiseksi Lehdellä oli monta ideaa, jotka toteutuivat hiljal-
leen, seuraavien vuosien ja jopa vuosikymmenten aikana. Hän ehdotti nuorukaisille 
jaettavaa vihkosta, joka jo etukäteen tutustuttaisi kasarmielämään ja asevelvollisuuden 
eri puoliin. Varusmiesten koteihin voitaisiin lähettää lehteä, jonka puolustusvoimat 
kustantaisi ja jossa julkaistaisiin ensi sijassa varusmiesten omia kirjoituksia. Eräänlai-
sena esikuvana hän mainitsi 1930-luvulla ilmestyneen Koti ja kasarmi -lehden.581 

Tuota sotilaspappien julkaisemaa lehteä ei tietenkään enää sellaisenaan olisi herätetty 
henkiin, mutta idea olisi voitu uusiokäyttää. Yhteiskunnassa puhalsivat muutoinkin 
uudenlaiset tuulet: oli siirrytty ”korkeaisänmaallisuudesta hyötyisänmaallisuuteen”.582 

Taisto Olavi Lehti oli laskenut, että metsätyömiehille ja asevelvollisille tarkoitettujen 
radio-ohjelmien välillä oli huikea epätasapaino: Metsäradiota oli vuonna 1949 lähetetty 
pari kertaa viikossa, jolloin ohjelma-aika kokonaisuudessaan oli lähes 70 tuntia vuo-
dessa. Sen sijaan puolustusvoimia koskevia esitelmiä, haastatteluja tai selostuksia tuli 
noin kerran kuussa, ja ne olivat niin lyhyitä, että vuositasolla ohjelmaa tuli juuri ja juuri 
kolme tuntia.583 

Siksipä Lehti päätyikin suosittelemaan puolustusvoimille ”muihin tiedoitusaloihin 
kiinteästi liitettyä ja yhtenäisin päämäärin suunniteltua radiotoimintaa”, joka lähentäisi 
tehokkaasti kansaa ja armeijaa. Käytännössä tämä tarkoitti kerran tai kahdesti kuukau-
dessa Yleisradiossa lähetettävää tunnin mittaista ohjelmaa, jonka sisällöstä työssä ei 
sen yksityiskohtaisemmin mainita.584 

                                              
578 Lehti (1950), liite 3.  
579 ibid., s. 42–44.  
580 ibid., s. 14.  
581 ibid., s. 53.  
582 ibid., s. 24.  
583 ibid., s. 55.  
584 ibid., s. 55–56.  
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Sotakorkeakoulun arvioija piti työtä hyvin ansiokkaana, mutta lukikohan sitä kukaan 
pääesikunnan tiedotustoimistossa? Ainakaan heiltä ei pyydetty lausuntoa, vaikka muu-
tamat viestintää sivuavat diplomityöt kävivät lausuntokierroksella useammalla luki-
jalla, jotkut jopa siviilissä työskentelevillä alan ammattilaisilla.585 

Kapteeni Lehden ehdotukset toteutuivat, tosin melkoisella viiveellä. Puolustusvoi-
mien oma uutislehti Ruotuväki aloitti 1962. Silloin everstiluutnantti Lehti komensi Kar-
jalan jääkäripataljoonaa Kontiolahdella ja sai varmasti lehden luettavakseen. Hän on 
saattanut kuunnella myös vuosina 1972–1985 lähetettyä Varusmies-ohjelmaa tai vuo-
sien 1976–1981 Aamukampaa.  

Välinpitämättömyys ei hetkessä häviä 

Aarne Sihvoa seuranneen jalkaväenkenraali K. A. Heiskasen komentajakaudella puo-
lustusvoimat näyttää jättäneen viisikymmenluvun alussa orastaneet yhteiskuntasuh-
teensa hoitamatta. Heiskanen ei ollut kiinnostunut armeijan ulkopuolella olevasta 
maailmasta eikä sen kanssa käytävästä vuoropuhelusta. Näin ollen puolustusvoimien 
muukaan johto ei osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun eikä tiedotuksella ollut 
merkittävää roolia laitoksen toiminnassa. Puolustusvoimien asemasta 1950-luvun yh-
teiskunnassa kirjoittanut Veli-Matti Syrjö toteaa, että Heiskasen omaksuma puhdas 
ammattisotilaan rooli näkyi hyvin myös Sotakorkeakoulun tutkielmissa: yhteiskunta-
tieteellinen tutkimus väistyi perinteisen sotilastutkimuksen tieltä.586 

Tämä oli ilmeisen selvää hyödyn tavoittelua: puolustuslaitoksen niukat määrärahat ja 
jokseenkin olemattomat tutkimusresurssit pakottivat teettämään oppilastöinä tutki-
muksia, joita voitaisiin hyödyntää strategisessa suunnittelussa ja operatiivisessa johta-
misessa.  

Jaakko Valtasen diplomityötä, joka pohti maanpuolustushengen ylläpitämistä ja kehit-
tämistä erityisesti nuorison keskuudessa, siteerattiin useissa yhteyksissä sekä omana 
aikanaan että vuosikymmeniä myöhemmin. Se oli ensimmäinen Suomessa tehty tut-
kimus, jossa maanpuolustushenkeä pyrittiin lähestymään tieteellisellä otteella. Pertti 
Suomisen ja Pentti Airion mukaan Valtasen diplomityön ajatukset näkyvät vielä 2000-
luvullakin suomalaisen maanpuolustustahdon ja sotilassosiologian linjauksissa.587 

Valtanen perusti esittämänsä havainnot ja johtopäätökset galluptutkimukseen, jolle 
hän oli onnistunut hankkimaan rahoituksen muutamilta säätiöiltä, mikä oli tuolloin 
varsin poikkeuksellista. Ennakkoluulottomuutta osoitti myös tutkimuksen suunnittelu 
ja tilaaminen. Vaikka jonkinlaisia mielipidetutkimuksia oli tehty jo jatkosodan rinta-
majoukoissa, varsinaisia gallupkyselyjä alettiin Suomessa toteuttaa vasta sodan jälkeen; 
niitä tekevä yritys eli Suomen Gallup Oy perustettiin vuonna 1945.588 

                                              
585 Esim. vuonna 1959 tehdyn kapteeni Lauri Kohon maanpuolustuksellista suhdetoimintaa käsittelevän dip-
lomityön lukivat ja arvostelulausunnon antoivat Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton tiedotuspääl-
likkö ja Suomen Työnantajain Keskusliiton tiedotusasiamies.  
586 Syrjö (2006), s. 624. 
587 Maanpuolustuskorkeakoulu on 2000-luvulla julkaissut muutamia 1950-luvun SKK:n diplomitöitä. Yksi 
niistä on Valtasen; se sisältyy artikkelikokoelmaan, joka käsittelee maanpuolustustahdon tutkimista kylmän 
sodan kaudesta informaatiosodan aikaan. Suomisen ja Airion arvio teoksessa Suomalainen maanpuolustajana. Ken-
raali Jaakko Valtasen kirjoituksia ja puheita (toim. Suominen, Pertti ja Airio, Pentti). Karisto, Hämeenlinna/Ota-
van kirjapaino, Keuruu 2018, s. 8. Viittaan teokseen jatkossa nimellä Valtanen 2018.  
588 Valtanen (1954), s. 1–2. Jatkosodan aikana tehdyistä rintamamiesten mielialatutkimuksista esim. Pilke 
(2018), s. 72–74 ja s. 178–179.  
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Sodanjälkeistä mielipideilmastoa tarkastellessaan Valtanen totesi lähtökohdat suoras-
taan surkeiksi: ”Ns. puolustuslaitoksen demokratisoiminen, johon liittyvistä toimen-
piteistä tuskin kenelläkään on sanottavaa muuta kuin hyvää, sai lähinnä heikosti hoi-
detun tiedotustoiminnan ansiosta aikaan vain sen, että vielä jäljellä ollut vähäinenkin 
luottamus katosi. Oikeistopiirit näkivät puolustuslaitoksen vasemmiston käsiin heitet-
tynä pelinappulana ja vasemmisto taas puolestaan piti armeijaa vanhanaikaisena taan-
tumuksellisena laitoksena, joka piti pikaisesti uusia, ellei suorastaan hävittää.”589 

Varusmiehet suhtautuivat puolustuslaitokseen myönteisesti. Nuorena luutnanttina, 
aliupseerikoulun linjanjohtajana toimiessaan, Jaakko Valtanen teki aliupseerioppilaille 
pienen kyselyn, jossa hän selvitti paitsi miesten sosioekonomista taustaa, myös näiden 
kokemuksia varusmiesajaltaan. ”Oli suuri yllätys, että varusmiespalveluun suhtaudut-
tiin myönteisesti, vaikka varusteissa oli puutteita eikä ruokakaan ollut hääppöistä. Ky-
sely osoitti, että miehet arvostivat asevelvollisuusaikana saatua koulutusta, mutta roh-
kenivat myös osoittaa siinä olevia puutteita ja vikoja”, Valtanen toteaa. Ja vaikka jul-
kisuudessa toisin väitettiin, Suomen armeija oli tuolloinkin mitä demokraattisin: aliup-
seerikouluun tuli ja sinne otettiin oppilaita myös maaseudulta ja työväenluokasta.590 

Maanpuolustustahdon tutkiminen oli pääesikunnan valistustoimiston päällikön idea. 
Valtanen innostui aiheesta varusmieskyselynsä pohjalta; taustalla oli myös ulkomaisia 
vaikutteita ja ensimmäisen suomalaisen sotilassosiologisen tutkimuksen, Knut Pippin-
gin teoksen Kompaniet som samhälle, lukeminen.591 

Tutkimuksen tiedot hankittiin henkilökohtaisin haastatteluin. Haastateltavat, joita oli 
320, olivat 17–45-vuotiaita miehiä. Armeijan tarpeellisuutta ei kiistetty, mutta sen suo-
rituskykyyn ei luotettu juuri lainkaan. Kun miehiltä kysyttiin, kuinka paljon nämä luot-
tivat maan puolustusvoimien kykyyn puolustaa maata hyökkäyksen sattuessa, kolme 
neljäsosaa eli 74 prosenttia vastasi ”vähän” tai ”hyvin vähän”. ”Melkoisesti” ja ”pal-
jon” -vaihtoehdot keräsivät taakseen vain vajaan viidenneksen eli 18 prosenttia vas-
taajista.592 

Suurimpana heikkoutena pidettiin huonoa kalusto- ja varustetilannetta. Sen mainitsi 
kaksi kolmasosaa eli 66 prosenttia vastaajista. Pieni miesvahvuus huoletti noin 14 pro-
senttia, huono kuri ja huono henki hyvin vähäistä määrää eli 6 prosenttia. Ainoastaan 
kaksi prosenttia vastaajista uskoi, ettei Suomen armeijalla ollut heikkouksia.593 

”Se tosiasia, että puolustuslaitoksemme on lyöty laimin, näyttää olevan yleisesti tun-
nettu. Sen tiedon levittämisestä ovat lehdistö ja jopa valtiovalta itse pitäneet huolen”, 
kommentoi tutkija ja totesi, että vaikka ainakin miespuolinen väestö oli solidaarista 
maan yhteiskuntajärjestystä kohtaan, oli vaarallista toiveajattelua uskoa ”talvisodan ih-
meen” toistuvan, mikäli aseellinen kriisi puhkeaisi. Tutkimuksessa tuli selvästi esiin 
halu pysytellä erossa kaikenlaisista liittoutumista, mutta yli kaksi kolmasosaa vastaa-
jista arvioi, ettei Suomi siltikään voisi pysyä mahdollisen suursodan ulkopuolella.594 

                                              
589 Valtanen (1954), s. 34.  
590 Valtanen, Jaakko, kenraali, Puolustusvoimien tiedotuksen ja julkisuuskuvan kehitys, haastattelu 5.3.2019. 
Materiaali kirjoittajalla.  
591 Valtanen (1954), liite 2; (2004), s. 13–14 ja haastattelu 2019. Knut Pippingin teos on hänen vuonna 1947 
hyväksytty väitöskirjansa. Suomenkielinen, vuonna 1978 ilmestynyt käännös on nimeltään Komppania pienoisyh-
teiskuntana. 
592 Valtanen (1954), s. 52 ja liite 2.  
593 ibid., s. 101.  
594 ibid., s. 43–44, s. 48–50 ja s. 52.  
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Nykylukijaa saattaa tietysti hieman hymyilyttää se, että puolustushalukkuutta mitatta-
essa kysyttiin, mitä pitäisi tehdä, jos jokin suurvalta lännestä hyökkäisi. Suhtautumista 
mahdolliseen idästä tulevaan hyökkäykseen ei asian poliittisen arkaluontoisuuden ta-
kia voitu kysyä, vaikka vastaukset olisivat varmaan olleet kiinnostavia. Puolustukseen 
asettumista – siis puolustautumista lännen hyökkäystä vastaan – kannatti yli 60 pro-
senttia, antautumista parikymmentä. 595 

Johtopäätöksissään ja toimenpide-ehdotuksissaan Valtanen pohti maanpuolustushen-
keä kehittävien ja ylläpitävien tekijöiden ja toimijoiden – kodit, koulut, nuorten tove-
ripiirit, nuorisojärjestöt, puolueet ja kirkko – merkitystä. Hän puuttui myös puolus-
tusvoimien suhdetoimintaan ja tiedotukseen tai pikemminkin niiden puutteeseen. Val-
tanen totesi, että ” - - on nähtävä se, että maanpuolustushenkeä eivät ensi sijassa kehitä 
sitä käsittelevät kirjoitukset, vaan lehdistön sisällön yleinen sävy”. Siihen taas puolus-
tusvoimilla olisi mahdollisuus vaikuttaa vaikkapa vanhoilla, jo ennen sotia käytetyillä 
keinoilla. Niinkin triviaalin tuntuiset toimenpiteet kuin juhlat ja sotilasparaatit, ”joiden 
toimeenpanossa meillä on oltu viime vuosina varsin vaatimattomia”, olisivat omiaan 
herättämään suuren yleisön kiinnostusta ja myötämieltä. Kolmekymmenluvulla ja so-
tien aikana toimineen Propagandaliiton, jonka toimijat tulivat armeijan ulkopuolelta 
mutta tekivät tiivistä yhteistyötä sen kanssa, elvyttäminen jossakin muodossa olisi niin 
ikään yksi vaihtoehto.596 

Valtanen ehdotti puolustusvoimien oman tutkimus-, tiedotus- ja propagandaelimen 
perustamista, mutta totesi ettei mikään maanpuolustushenkeä nostattava ratkaisu olisi 
nopea eikä helppo. ” - - vuosikausia kestäneen kielteisen työn ja yleisen valtakunnalli-
sen välinpitämättömyyden seuraukset eivät ole hetkessä poistettavissa. - - Tämänhet-
kistä yleistä mielipidettä ajatellen työ tullee kestämään kauan ja on vaikeaa.”597 

Jouluna 1954 opintonsa päättäneiden upseerien valmistujaiset olivat tavanomaista juh-
lavammat, sillä tammikuussa 1955 Sotakorkeakoulu täytti 30 vuotta ja nämä kaksi ti-
laisuutta yhdistettiin. Merkkipäivä huomioitiin tietysti lehdistössä: Uusi Suomi omisti 
aiheelle kokonaisen sivun. Lehti selosti Sotakorkeakoulun tilaisuuden ohjelman mu-
siikkinumeroita myöten, puheiden sisällöt sekä myöhemmän kenraaliluutnantti Ermei 
Kannisen ja muiden eri linjoilta valmistuneiden upseerien vastaukset heille esitettyihin 
priimuskysymyksiin. Myös Helsingin Sanomat uutisoi tilaisuudesta näyttävästi. Suomen 
Sosialidemokraatti tyytyi yksipalstaiseen selostukseen, Vapaan Sanan uutinen oli vain 
muutaman sentin mittainen.598 

Päivän pääjuhlan esitelmöitsijänä oli kapteeni Jaakko Valtanen, joka puhui diplomi-
työnsä pohjalta. Sotakorkeakoulun johtaja, kenraalimajuri Ilmari Karhu oli tarkastanut 
esitelmän etukäteen. Valtasen työssä oli näet muutama lause, joita viisikymmenluvun 
alun poliittisessa ilmapiirissä ei voinut sanoa ääneen. Myöhemmin Valtanen totesikin 
kirjoittaneensa tutkimuksensa tekstiä ”kieli keskellä suuta”; ongelmana oli paitsi Neu-
vostoliiton mainitseminen, myös se, että työssä käsiteltiin ”yhteiskuntajärjestel-
mämme muuttamiseen pyrkivää epäsolidaarista kansanosaa”. SKDL kyllä mainitaan 

                                              
595 Valtanen (1954), s. 46.  
596 ibid., s. 120–122.  
597 ibid., s. 126.  
598 Suomalaisen maanpuolustushengen merkkipäivä, Uusi Suomi 16.1.1955. Sotakorkeakoulu vietti arvokkain 
menoin kolmekymmenvuotisjuhlaansa, Helsingin Sanomat 16.1.1955. Sotakorkeakoulun 30-vuotisjuhlat, Suomen 
Sosialidemokraatti 16.1.1955. Sotakorkeakoulu 30 vuotta, Vapaa Sana 16.1.1955. Valtanen (2004), s. 15 ja Valta-
nen, haastattelu 2019.  
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työssä muutaman kerran, sillä vastaajilta kysyttiin haastattelun lopuksi heidän puolue-
kantojaan. Useiden kysymysten kohdalla näkyi selkeä ero SKDL:n kannattajien ja mui-
den vastaajien välillä. Väestönsuojelua piti tarpeellisena 58 prosenttia kaikista vastaa-
jista, 30 % SKDL:n kannattajista. Kertausharjoituksia piti tarpeellisina kaikista vastaa-
jista 45 %, SKDL:n kannattajista vain 13 %. Porvarillisten puolueiden kannattajat suh-
tautuivat sekä väestönsuojeluun että kertausharjoituksiin keskimääräistä myönteisem-
min.599 

Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös kymmenkunta vuotta myöhemmin; silloin tut-
kimusta kansalaisten maanpuolustustahdosta teki Henkisen Maanpuolustuksen Suun-
nittelukunta. SKDL:n kannattajat suhtautuivat vielä tuolloinkin kielteisimmin sekä so-
tilaalliseen maanpuolustukseen että kertausharjoituksiin. Puoluekantojen mukaisessa 
tarkastelussa sosiaalidemokraatit olivat vuonna 1964 halukkaimpia puolustautumaan 
kaikissa oloissa.600 

Henkisessä tyhjiössä vai uuden ajan alussa?  

Valtasen esitelmää käsiteltiin tammikuussa 1955 useissa sanomalehdissä. Uusi Suomi, 
joka yleensäkin kirjoitti puolustusvoimista runsaasti ja suopeasti, jakoi Valtasen huo-
len siitä, että materialisoituminen ja muut sodan jälkeen yhteiskunnassa näkyvät arvo-
jen muutokset uhkasivat maanpuolustushenkeä. Lehti julkaisi esitelmän lähes sellaise-
naan ja käsitteli aihetta pääkirjoituksessaan. Uuden Suomen mukaan ”kaikissa kansalais-
piireissä ei ilmeisestikään ole oivallettu, että maan riippumattomuuden säilyttäminen 
on vähintään yhtä tärkeää kuin taloudellisen hyvinvoinnin saavuttaminen, suorastaan 
edellytys jälkimmäiselle”. Vallalla olevan penseyden hävittäminen edellyttäisi myös 
maanpuolustustahdon uutta määrittämistä. Vapaa Sana protestoi: kokoomuksen mää-
rittämä maanpuolustustahto ei sille kelpaisi.601 

Ärhäkimmin aiheeseen tarttui Työkansan Sanomat. Se arvioi, että ”huolimatta esitel-
möitsijän suhteellisen vaatimattomasta sotilasarvosta, on hänen esittämiään ajatuksia 
pidettävä yleisesti hyväksyttyinä sotakorkeakoulussa ja siis myös armeijan upseeriston 
keskuudessa”. Lehden mukaan ”armeijamme johto jaottelee kansamme poliittisten 
mielipiteiden perusteella - - Se näkee armeijan tehtävänä suurporvariston ja sen puo-
lueen, kokoomuksen, luokkaetujen puolustamisen. - - Yritykset armeijan tekemiseksi 
kokoomuksen kuuliaiseksi välikappaleeksi on ajoissa paljastettava. - -” Pääkirjoitus 
päättyi toteamukseen, että ”työ rauhan puolesta ja toiminta työläisten, talonpoikien ja 
keskikerroksiin kuuluvien elämänolojen parantamiseksi ja kansanvaltaisten oikeuksien 
suojelemiseksi on oikean maanpuolustushengen kehittämistä.” 602 

                                              
599 Valtanen, Jaakko: Puheenvuoro Sotatieteen päivien johtamisen jaostossa 15.4.2004. Maanpuolustustahto tut-
kimuskohteena: kylmästä sodasta informaatiosotaan (toim. Huhtinen, Aki-Mauri ja Sinkko, Risto) Maanpuolustus-
korkeakoulu Sotahistorian laitoksen julkaisusarja 2, Helsinki 2004, s. 15. Valtanen (1954), s.52–54, s. 102 ja s. 
128 sekä liite 1.  
600 Syrjö (2006), s. 626–627.  
601 Suomalaisen maanpuolustushengen merkkipäivä, Uusi Suomi 16.1.1955 Eräs tehtävä (pääkirjoitus), Uusi 
Suomi 19.1.1955. Muut lehdet -palsta, jossa lehti arvioi Uuden Suomen pääkirjoitusta, Vapaa Sana 20.1.1955.  
602 Armeija ja yhteiskuntajärjestys (pääkirjoitus), Työkansan Sanomat 18.1.1955.  
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Itse esitelmää ei toimittaja ollut kuullut, vaan perusti näkemyksensä Uuden Suomen jut-
tuun, joka oli hänen mielestään sekava. Ilmeisesti hän oli lukenut sen hieman huoli-
mattomasti. Luokkaetujen puolustamisesta ei Uudessa Suomessa – eikä liioin esitelmässä 
– mainittu sanallakaan. Ei siihen suuntaan edes vihjattu. 

Helsingin Sanomat referoi esitelmää osana Sotakorkeakoulun juhlasta laadittua selos-
tusta väliotsikolla ”Maanpuolustushenkeä kehitettävä uusien olojen mukaan”. Refe-
raattiin oli poimittu esitelmöitsijän toteamukset, että yhteenkuuluvuuden tunne eri 
kansalaispiirien kesken ei ollut tarpeeksi voimakas ja että aikakauden muuttunut ole-
mus edellytti uutta sisältöä myös maanpuolustushenkeen.603 

Valtasen kiitettävin arvosanoin hyväksytty diplomityö, jota tekijä itsekin oli suositellut 
valvonnan alaisena käytettäväksi kunnes tiedot vanhenisivat tai menettäisivät merki-
tyksensä, suljettiin Sotakorkeakoulun kassakaappiin. Tiede ja Ase -vuosikirjan lukijat 
pääsivät tutustumaan siihen muutamaa vuotta myöhemmin, sillä Valtanen kirjoitti 
työnsä pohjalta laajan artikkelin maanpuolustushengestä totaalisen sodan tärkeänä 
aseena: ”Kun maanpuolustushenki ei ole mikään yhteiskunnassa irrallisena esiintyvä 
ilmiö, vaan osa kansan yleistä mielenlaatua, se myös muuttuu yhteiskunnassa tapahtu-
vien muutosten mukana.” 604 

Valtanen totesi jatkosodan päätyttyä syntyneen henkisen tyhjiön täyttyvän hitaasti: 
materialistiset arvot olivat nuorisonkin mielestä nousseet etusijalle. Kotien, koulujen, 
toveripiirin ja nuorisojärjestöjen osuutta nuorison mielipiteiden muokkauksessa hän 
piti tärkeänä, mutta arvioi, että myös julkisella sanalla olisi merkitystä. Se olisi väline, 
jolla yleistä mielipidettä muokattaisiin nopeimmin.605 

Ihmeisiin tiedotustoiminta ei pystyisi: ”- - Kun on kyse koko valtakunnallisen ajattelun 
luonteen muuttamisesta, on harhakuvitelma uskoa, että sellainen sanomalehtikirjoit-
telu, joka tähtää vain suosion ja ymmärtämyksen hankkimiseen maanpuolustukselle ja 
puolustuslaitokselle, riittäisi johtamaan ratkaisevaan tulokseen. - -” Silti Valtanen eh-
dotti yhdeksi maanpuolustushengen kohottamistoimenpiteeksi maanpuolustushenki-
sen, laajalle leviävän aikakauslehden perustamista.606 

Sosiologi Antti Eskola analysoi 1960-luvun alussa Valtasen kyselytutkimuksen aineis-
toa yhdessä eräiden muiden, seuraavina vuosina tehtyjen mielipidetutkimusten kanssa 
ja kirjoitti havainnoistaan Tiede ja Ase -julkaisuun. Eskolakin tarkasteli kansalaisten po-
liittisen kannan ja maanpuolustushalukkuuden vastaavuutta, mistä ei löytynyt yllätyk-
siä: ”Oikeistopuolueisiin kuuluvat arvostavat riippumattomuutta, ovat tyytyväisempiä 
ja kannattavat puolustusvoimien kehittämistä voimakkaammin kuin vasemmistopuo-
lueisiin kuuluvat. Toisaalta ei kuitenkaan edes äärivasemmistossa ole montakaan sel-
laista, joka kieltäisi maanpuolustuksen tarpeellisuuden yleispätevästi, kaikissa mahdol-
lisissa tilanteissa. Äärivasemmiston kielteinen asenne ei siis johdu mistään pasifistisista 
periaatteista, vaan tätä kantaa ylläpidetään vain erityisissä olosuhteissa, tietyn yhteis-
kuntajärjestelmän vallitessa.”607 

                                              
603 Sotakorkeakoulu vietti arvokkain menoin kolmekymmenvuotisjuhlaansa, Helsingin Sanomat 16.1.1955. 
604 Valtanen, Jaakko: Maanpuolustushenki – totaalisen sodan tärkeä ase. Tiede ja Ase Vol 15, 1957, s. 15.  
605 Valtanen (1957), s. 41–44.  
606 ibid., s. 44.  
607 Eskola, Antti: Yhteiskunnan säilyttämistä ja puolustamista koskevat arvostukset. Tiede ja ase Vol 20 (1962), 
s. 79.  
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Eskola päätyi toteamaan, että tyytyväisyys vallitseviin taloudellisiin oloihin ja elämisen 
ehtoihin vahvisti maanpuolustustahtoa. Jos ja kun yksilön oma toimeentulo ja hyvin-
vointi olisi turvattu, hän kokisi myös isänmaan ja sen vallitsevan yhteiskuntajärjestyk-
sen puolustamisen arvoiseksi. Eskolan mukaan ”- - maan riippumattomuuden arvoon 
ja puolustusvoimiin varauksellisesti suhtautuvat eivät ainoastaan koe olojaan huo-
noiksi, vaan myös kaikesta päätellen tosiasiassa elävät keskimääräistä suuremman pai-
neen ja rasituksen alaisina.”608 

Olivatko siis kaikki 1950-luvun alkupuolella puolustusvoimiin kohdistetut syrjintäsyy-
tökset, väitetyistä väärinkäytöksistä kirjoitetut lehtiartikkelit ja kohu-uutiset, pisteliäät 
pakinat ja yleisönosastokirjoitukset vain silloisessa suomalaisessa yhteiskunnassa val-
linneen epätasa-arvon ilmauksia? Eskolan pohdintojen perusteella näin voisi päätellä.  

Jaakko Valtanen itse toteaa jälkeenpäin, että Eskolan – ja toisen samansuuntaisia väit-
teitä esittäneen sosiologi Erik Allardtin – teeseissä oli paljon sellaista, jonka hän itsekin 
kernaasti allekirjoittaa. Maanpuolustustahto ei synny puheilla, propagandalla ja isän-
maallisella paatoksella, vaan siitä että kansalla ja kansalaisilla on heitä tyydyttävät elä-
misen ehdot.609 

Tiede ja Ase ei ollut eikä ole vieläkään mikään laajojen kansalaispiirien lukemisto, mutta 
jonkinasteisen kohun Antti Eskolan laaja artikkeli silti herätti. Toki sekin on nähtävä 
sodanjälkeisille vuosille ominaisen yhteiskunnallisen kahtiajaon valossa: Eskolan mu-
kaan häntä vastaan hyökkäsivät kärjekkäimmin ”muutamat reservinupseeriryhmät ja 
oikeistopiirit”.610 

Jaakko Valtasen diplomityö nousi uudelleen esiin 2000-luvun alkuvuosina, jolloin sen 
pohjalta syntyi ensin poliittisen historian pro gradu Helsingin yliopistoon ja muutamaa 
vuotta myöhemmin artikkelikokoelma Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarjaan. 
Artikkelikokoelman toimittajat totesivat, että monet tutkimustuloksista pitivät paik-
kansa vielä 50 vuotta myöhemmin. Sotilaallista liittoutumista karsastettiin edelleen, 
arvojen materiaalistuminen oli toteutunut, vieläpä paljon vahvemmin kuin 1950-lu-
vulla osattiin aavistaa. Maata haluttiin puolustaa, mutta oman panoksen antamisessa 
oltiin mieluummin kitsaita kuin avokätisiä, ainakin jos kyse olisi sotilaallisista tehtä-
vistä.611 

Kylmästä sodasta oli tuolloin jo ajat sitten siirrytty informaatiosotaan ja mielipideky-
selyitä tehtiin suorastaan rutiininomaisesti myös puolustusvoimissa. Niiden tuloksia 
myös hyödynnettiin huomattavasti enemmän kuin 1950-luvulla tehtyjen töiden johto-
päätöksiä, ja niistä tiedotettiin avoimesti.  

Sen sijaan 1950-luvun tiedotustoiminta näyttää olleen jokseenkin olematonta ja mer-
killisen ponnetonta. Edes Kalle Lehmus, joka jatkosodan kontekstissa näyttäytyy pää-
majan toimeliaana tiedotusvastaavana ja joka sitten johti pääesikunnan tiedotusta aina 
myöhäissyksyyn 1955 asti, ei nouse asiakirjoista mitenkään merkittäväksi hahmoksi. 
Pikemminkin päinvastoin: tiedotuksen kehittämiseen tähtääviä muistioita, jollaisia 

                                              
608 Eskola (1962), s. 80.  
609 Valtanen, haastattelu 2019.  
610 Eskola, Antti: Maanpuolustustahdon muuttuvat puitteet ja kytkennät. 2 Maanpuolustustahto tutkimuskohteena: 
kylmästä sodasta informaatiosotaan (toim. Huhtinen, Aki-Mauri ja Sinkko, Risto) Maanpuolustuskorkeakoulu So-
tahistorian laitoksen julkaisusarja 2, Helsinki 2004, s. 20.  
611 Huhtinen, Aki-Mauri – Sinkko, Risto: 50 vuotta mielipidetutkimuksia maanpuolustustahdosta. Maanpuolus-
tustahto tutkimuskohteena: kylmästä sodasta informaatiosotaan (toim. Huhtinen, Aki-Mauri ja Sinkko, Risto) Maan-
puolustuskorkeakoulu Sotahistorian laitoksen julkaisusarja 2, Helsinki 2004, s. 8–9.  
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Lehmus ja hänen alaisensa jatkosodan vuosina laativat, on pääesikunnan tiedotustoi-
miston ja -osaston asiakirjoista turha hakea.  

Muutos oli kuitenkin tulossa. Se näyttää käynnistyneen alhaaltapäin, nuorten upsee-
rien uudentyyppisestä ajattelusta.  

”Ei remmin pätkääkään!” 

Kotimaisen filmituotannon eläessä korkeasuhdannetta pääesikunnan tiedotusosas-
tolle tuli jatkuvasti pyyntöjä, jossa haluttiin lainata miehiä, hevosia ja kaikenlaisia va-
rusteita. Fenno-Filmi sai Hallin Janneen lainaksi 30 työpukua ja 20 paria saappaita, jol-
loin vastineeksi puolustusvoimien viihdytysrahastoon siirtyi 3000 markkaa eli nykyra-
hassa reilu sata euroa. Kaikista lainauksista ei edes peritty maksua; Tanssi yli hautojen -
elokuvassa nähdyt ratsuväen miekat ja hevosten vetovaljaat annettiin Toivo Särkän 
työryhmän käyttöön ilmaiseksi.612 

Ilmeisen auliisti armeija lainasi myös asevelvollisia ja omia alueitaan. Esimerkiksi vuo-
den 1951 loppupuolella Suomen Filmiteollisuus kuvasi Kaartin kasarmin raunioissa, 
ja samaan aikaan toisen yhtiön kamerat kävivät Santahaminan varuskunnassa. Seuraa-
van vuoden kevättalvella Fennada-filmi teki Santahaminassa jotain ”hauskaa sotilas-
hupailua”, jolloin kuvauksiin osallistui kymmenkunta ”oikeaa monnia” hiihtovarus-
teissa. Pari vuotta myöhemmin Hyrylässä ja Santahaminan ilmatorjuntakoulussa ku-
vattiin sotilasfarssia Kasarmin tytär. Siihenkin tarvittiin ja saatiin sekä asepukuja että 
varusmiespalveluaan suorittavia tykkimiehiä.613 

Puolustusvoimien johdon suhtautumisesta vuosikymmenen – ja koko viime vuosisa-
dankin – suosituimman elokuvan filmaukseen kiertää tarina, joka on mehevä, mutta 
ilmeisesti ei ihan totuudenmukainen. Se on kerrottu muun muassa Suomen Kansallis-
filmografiassa. Tarinan mukaan puolustusvoimain komentaja K. A. Heiskanen olisi 
lähettänyt adjutanttinsa kautta kiukkuiset terveiset miehiä ja aseita pyytäneelle Suomen 
Filmiteollisuudelle: "Kenraali sanoi näin, että koska te teitte sellaisen kuvan kuin Ma-
juri maantieltä, niin ei anneta teille remmin pätkääkään." Kyseessähän oli sotilas- tai 
pikemminkin pöhköfarssi, jossa univormuun pukeutunutta kulkuria luultiin tarkastus-
käynnille tulleeksi majuriksi. Erehdyksen paljastuessa selvisi, että valemajuri ja oikea 
upseeri olivat kaksoset.614 

Väinö Linnan romaani Tuntematon sotilas oli heti ilmestyessään herättänyt laajaa huo-
miota lehdistössä, mutta aiheensa takia tietysti myös puolustusvoimien piirissä. Yrjö 
Keinosen mukaan kirjaa käsiteltiin ja siitä väiteltiin kiivaasti upseerikokoontumisessa 

                                              
612 Fenno-filmin kirjeet pääesikunnan intendenttiosastolle ja koulutusosastolle 17.2.1950, tiedotusosaston kir-
jeet päämajoitusmestarille 28.2.1950 ja 1.3.1950, tiedotusosaston kirje intendenttiosastolle 2.3.1950, intendent-
tiosaston kirje tiedotusosastolle 4.3.1950. T 22377/6, KA.  
613 Veikko Itkosen kirje 2.8.1951, Suomen Filmiteollisuuden kirje 27.9.1951, Mauno Mäkelän kirje 28.2.1952 
pääesikunnalle ja tiedotusosaston merkinnät näissä. T 22377/7, KA. Tiedotusosaston kirje Suomen Filmiteol-
lisuudelle 29.3.1954. T 22377/10, KA.  
614 Tuntemattoman sotilaan filmaushankkeen kohtelu: https://www.elonet.fi/fi/elokuva/124405. Tarina on 
kerrottu Majuri maantieltä -elokuvan kohdalla. Tästä myös Heikkinen, Antti: Me ole nuari sankarei kaik! Tun-
tematon sotilas 50 vuotta, Ruotuväki 14/ 26.8.2005.  

https://www.elonet.fi/fi/elokuva/124405
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Katajanokan kasinolla. Vähitellen kuitenkin koko upseerikunta antoi kirjalle tunnus-
tusta, Keinonen kertoo. Veli-Matti Syrjö puolestaan toteaa, että armeija ei ottanut te-
okseen kantaa, pari evp-ammattisotilasta vain arvioi sitä eri lehdissä.615 

Tiedotusosaston asiapapereiden mukaan Tuntemattoman sotilaan filmaushankkeeseen 
kyllä otettiin kantaa, mutta mahdollinen komentajan kiukku ei ole niihin ikuistunut. 
Fennada-Filmi kysyi näet tammikuussa 1955 puolustusvoimien periaatteellista suhtau-
tumista edellissyksynä ilmestyneen, suuren suosion saavuttaneen Väinö Linnan ro-
maanin filmaukseen ja siinä tarvittavan rekvisiitan lainaukseen. Vastauksen saatuaan 
yhtiö ryhtyisi neuvottelemaan filmausoikeuksista. Tiedotusosasto ehti esitellä asian 
yleisesikunnan päällikölle, kenraalimajuri Tauno Viljaselle, mutta filmiyhtiö peruutti 
anomuksensa saman tien. Ilmeisesti tieto siitä, että toinenkin tekijäjoukko oli saman 
idean kimpussa, oli elokuvapiireissä levinnyt.616 

Suomen Filmiteollisuus Oy oli tehnyt kirjailijan kanssa sopimuksen filmausoikeuksista 
heti vuodenvaihteen jälkeen; helmikuussa se pyysi puolustusministeriöltä apua fil-
mausta varten. Nähtävästi filmintekijät halusivat asioida alun alkaen mahdollisimman 
korkean päättäjän kanssa. Puolustusministeriö kysyi ulkoministeriön kantaa. Se oli 
kielteinen. Puolustusministeri Emil Skog ja ministeriön sotilasasiainosaston päällikkö 
eversti Eino Reivinen ilmoittivat sen filmiyhtiölle, kiellon syytä selittämättä. Kuu-
kautta myöhemmin toinen kotimainen elokuvayhtiö eli Suomi-Filmi kyseli lainaksi 
aseita. Tällöin ministeriö ilmoitti, että niitä ei voitu luovuttaa muihin kuin koulutus- ja 
harjoitustarkoituksiin eikä silloinkaan ulkopuolisten käsiin.617 

Lopulta tarvittava asearsenaali löytyi, suurelta osin rajavartiostosta, joka kuului sisämi-
nisteri Väinö Leskisen hallinnonalaan. Joidenkin tietojen mukaan pääministeri Urho 
Kekkonen katsoi otteita elokuvasta sen valmistusvaiheessa ja hommasi jostain tankin, 
jonka Hietasta esittänyt Heikki Savolainen räjäytti Panssariprikaatin mailla Parolassa. 
Sinne filmiryhmä oli kuin olikin onnistunut itsensä järjestämään.618 

Tiukkoja neuvotteluja käytiin myös sodan aikana kuvattujen TK-filmien luovuttami-
sesta elokuvantekijöiden käyttöön. Tiedotusosasto siirsi vastuun pois omalta lohkol-
taan; Kalle Lehmus korosti muistiossaan, että koska ulkoministeriö oli epäillyt Tunte-
mattomasta sotilaasta koituvan ulkopoliittisia hankaluuksia, ratkaisun saisi tehdä puolus-
tusministeriö. Näin tapahtui: ministeri Emil Skog myönsi filmien ja TK-valokuvien 
käyttöluvan.619 

Pelättyä ulkopoliittista kärhämää ei syntynyt ja toistakymmentä vuotta aikaisemmin 
kuvatut TK-filmit solahtivat saumattomasti uuden aineiston sekaan. Kuudessa vuosi-
kymmenessä ne ovat ehtineet jo muuttua osaksi filmin maailmaa. 

Kun sitten ohjaaja Rauni Mollberg kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin tarttui sa-
maan aiheeseen, puolustusvoimat oli hankkeessa mukana. Filmiyhtiö joutui tosin tuol-

                                              
615 Keinonen, Yrjö: Huipulla. Muistelmia puolustusvoimain komentajakaudeltani. Tammi Helsinki 1977, s. 30–31. 
Syrjö (2006), s. 620–622.  
616 Fennada-Filmin kirje 19.1.1955 pääesikunnalle, kirjeessä lyijykynämerkinnät: ”Esitetty 21.1.1955 kenr.maj. 
Viljaselle” ja ”Anoja peruuttanut anomuksen”. T 22377/12, KA.  
617 Puolustusministeriön vastaus 15.3.1955 Oy Suomen Filmiteollisuuden kirjeeseen 12.2.1955 ja Suomi-Fil-
min kirjeeseen 22.3.1955. T 22377/14, KA.  
618 Hirvonen, Timo (toim.): Koko kansan Tuntematon. Alfamer Helsinki 2004, s. 40. Jaatinen, Satu: Tuntematto-
mat. Suomen suosituimman romaanin monet maailmat. Docendo, Jyväskylä 2018 (painettu EU:ssa), s. 142. Heikki-
nen, Antti: Me ole nuari sankarei kaik! Tuntematon sotilas 50 vuotta, Ruotuväki 14/26.8.2005. 
619 Kalle Lehmuksen muistio 30.3.1955. Puolustusministeriön kirje pääesikunnalle 4.4.1955. T 22377/14, KA.  
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loinkin pyytämään luvan puolustusministeriöltä. Filmissä avustivat lähinnä Etelä-Suo-
men joukko-osastot; niissä ja eri varikoilla kerättiin jatkosodan aikana käytössä olleita, 
jo osin vanhentuneita varusesineitä, aseita ja ajoneuvoja sekä muuta sodanaikaista ma-
teriaalia. Ampumatarvikkeita ja räjähdysaineita myös myytiin filmintekijöille, ja Kaak-
kois-Suomen sotilaslääni komensi yhden kapteenin sotilasjärjestäjäksi kuvauksiin. Va-
rusmiehiä oli joukkokohtauksissa mukana kolmisen tuhatta. Taistelukohtaukset ku-
vattiin pääosin puolustusvoimien hallussa olevalla Pahkajärven ampuma-alueella. Ruo-
tuväki teki aiheesta komeita reportaaseja, haastatteli elokuvan ohjaajan lisäksi kirjailija 
Väinö Linnaa, puolustusvoimien edustajia sekä valmista filmiä katselleita JR 8:n eli 
Linnan sodanaikaisen joukko-osaston veteraaneja. Ilman puolustusvoimien apua fil-
min tekeminen olisi ollut ilmeisen mahdotonta.620 

Vaiheittaista avautumista  

Jatkosodan jälkeen tapahtuneessa armeijan kotiuttamisessa palattiin yleisesti talvisotaa 
edeltäneeseen tilanteeseen. Tiedotusorganisaatiossa ja tiedotuksen laajuudessa supis-
tukset olivat rajumpia; kolmekymmenluvun tilanteeseen pääseminen kesti viitisen-
toista vuotta. Kun tiedotusalan reserviläisten kertausharjoitukset järjestettiin vuonna 
1958, oli edellisistä ehtinyt kulua kaksi vuosikymmentä. Tiedotustoimiston päällikkö 
oli tosin ehdottanut noin 30–35 reservin upseerille järjestettäviä kolmiviikkoisia ker-
tausharjoituksia jo keväällä 1954, mutta aika ei ollut vielä silloin kypsä.621 

Puolustusvoimien henkilökunnan esiintyminen julkisuudessa oli ollut koko sodanjäl-
keisen ajan tiukasti säänneltyä. Erityisen tarkkoja oltiin poliittisen osallistumisen suh-
teen. Myöhäissyksyllä 1955 komentaja, jalkaväenkenraali K. A. Heiskanen korosti 
henkilöstölle osoitetussa viestissä, etteivät he saa liittyä mihinkään puolueeseen. ”So-
tilas, joka rikkoo tätä vastaan, ei ainoastaan syyllisty laissa rangaistavaksi julistettuun 
rikokseen, vaan osoittaa lisäksi, ettei hän ole oikein ymmärtänyt sitä asemaa, joka puo-
lustuslaitokselle on perustuslaeissamme vahvistettu.”622 

Puolustuslaitoksen henkilöstön lehtikirjoittelu edellytti vuoteen 1956 saakka pää-
esikunnan lupaa ja tekstin ennakkotarkastusta; osa upseereista kirjoitti silti sanoma- ja 
aikakauslehtiin. Eläköityneet saivat sanoa sanottavansa vapaammin, joten esimerkiksi 
Helsingin kaupungin väestönsuojelupäälliköksi siirtynyt kenraaliluutnantti evp Harald 
Öhquist oli aktiivinen lehtikirjoittaja.623 

Vasta viisikymmenluvun loppuvuosina maanpuolustusasioista alettiin yleensä keskus-
tella lehdistössä. Samaan aikaan puolustusvoimien tiedotusohjeistoa uusittiin ja hen-
kilöstöön kohdistuneita rajoituksia poistettiin. Eräänä vedenjakajana on pidetty Sakari 
Simeliuksen tuloa komentajaksi 1959. Suhteessaan siviilimaailmaan hän oli yhteistyö-
haluisempi kuin edeltäjänsä Kaarlo Heiskanen. Hieman myöhemmin tiedotusta ryhtyi 

                                              
620 Puolustusvoimat avustaa Tuntematon sotilas -elokuvan filmausta, Ruotuväki 3/20.2.1984. Nieminen, Risto: 
Tuntematon on kova koulu, Ruotuväki 14/30.7.1984. Peltonen, Juha: ”Kattellaan työ, mutta ollaan vähän yl-
peitä; Pukuja ei pesty kertaakaan; Käsketty järjestäjä; Rooliin pitää heittäytyä, 22–23/6.12.1985. Talari, Tapani: 
Tuntematon puhuttaa. Veteraanit eivät pitäneet elokuvaa todenmukaisena. Peltonen, Juha: Varman päälle, 
Ruotuväki 24/17.12.1985.  
621 Suominen (2006), s. 486 ja s. 488. Kalle Lehmuksen kirje pääesikunnan koulutusosastolle 11.3.1954. T 
22377/10, KA.  
622 Komento-osaston kirjelmä 16.11.1955. T 22377/11, KA.  
623 Tervasmäki (1970), s. 193.  
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kehittämään everstiluutnantti Vilho Tervasmäki, jonka panos oli niin ikään merkit-
tävä.624 

Oma vaikutuksensa oli epäilemättä sillä, että pääesikunnan tiedotusosasto sai lisäväkeä 
ja se alkoi jakaa julkiselle sanalle valmista aineistoa. Tällöin saavutettiin useita uutis-
voittoja: kun tiedotusosasto lähetti tiedotteen uusitusta upseerikoulutuksesta, kolme 
SKDL:nkin lehteä julkaisi tekstin sanasta sanaan sellaisenaan. Tämä oli tietysti jok-
seenkin odottamatonta, aiemminhan äärivasemmiston lehdet olivat olleet äärimmäi-
sen nihkeitä puolustusvoimia kohtaan. Rauman ja Euran alueella syksyllä 1963 pidet-
tyä suurta sotaharjoitusta taas seurasi yli 80 lehteä ja siitä kirjoitettiin yhteensä 350 
palstametriä eli reilut 90 normaalikokoisen sanomalehden sivua.625 

Syksyllä 1959 tapahtunut puolustusvoimain komentajan vaihdos, jonka Simelius sa-
noo tulleen itselleen jonkinasteisena yllätyksenä – kukaan ei kysynyt, oliko hän halukas 
ottamaan virkaa vastaan – huomioitiin lehdistössä näyttävästi. Suomen Kuvalehti, joka 
yleensäkin suhtautui puolustusvoimiin myönteisesti, teki aiheesta mittavan, runsaasti 
kuvitetun jutun. Se kävi läpi päivän tapahtumat ja väistyvän komentaja Heiskasen 
uran. Lehden kannesta lukijaa katsoivat hyvin lievästi hymyilevä Heiskanen ja vaka-
vailmeinen Simelius.626 

 

 

 

 

Kuva 13. Jalkaväenkenraali 
Kaarlo Heiskanen ja kenraaliluut-
nantti Sakari Simelius Suomen 
Kuvalehden kannessa marras-
kuussa 1959. Sisäsivuillaan lehti 
seurasi komentajanvaihdosta var-
haisaamusta kenraalikunnan ilta-
tilaisuuteen. Suomen Kuvalehden 
arkisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
624 Tervasmäki (1970), s. 193–196; Suominen (2006), s. 487–489; Syrjö (2006), s. 625. 
625 Tervasmäki (1970), s. 197 ja s. 202–203.  
626 Mäkelä, Juhani: Kun komentaja vaihtui, Suomen Kuvalehti 45/7.11.1959. Ks. myös Simelius (1983), s. 147–
150. 
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Viisikymmenluvun loppupuoliskolla Unkarin ja Suezin kriisit kiristivät kansainvälistä 
ilmapiiriä. Puolustusvoimissa elettiin tuolloin vaiheittaisen avautumisen aikaa, ja Suo-
men yhteiskunnallinen atmosfääri oli pikkuhiljaa muuttunut.  

Porkkalan palautus, josta presidentti Paasikivi toi tiedon Moskovan-tuliaisinaan myö-
häissyksyllä 1955 ja joka sitten toteutui nopeassa tahdissa – alue aukesi tammikuun 
1956 lopussa – osui kylmän sodan lyhyeen liennytyskauteen. Puolustusvoimia työllisti 
alueen raivaustoiminta; muutamassa kuukaudessa pioneerit ehtivät tehdä vaaratto-
miksi miltei 6000 kranaattia, mutta lehdille jaetussa tiedotteessa varoiteltiin silti maas-
tossa liikkuvia ihmisiä.627 

Ensimmäisen suomalaisen rauhanturvaajakomppanian lähtö oli sekin yksi merkki-
paalu. Pääesikunnan tiedotustoimisto kirjoitti sanomalehtiä varten valmiita artikkeleita 
siitä, millaisia hakijoita tehtäviin oli ollut, miten valinnat oli suoritettu, millainen mies-
ten palkkaus oli ja millaisella vaatekassilla valtio poikansa varusti. Lehtijutut olivat 
näyttäviä: esimerkiksi Helsingin Sanomat seurasi tapahtumasarjaa neljänä päivänä peräk-
käin. Ylipäällikön Kaartin kasarmin pihalla suorittama joukkojen katselmus, amerik-
kalaisten kuljetuskoneiden Seutulan lentoasemalle aiheuttama yleisöryntäys, lähtöpäi-
vän tunnelmat, välilasku Napoliin ja saapuminen Egyptiin raportoitiin runsain kuvin, 
näyttävin otsikoin ja pitkin selostuksin. Suomen Kuvalehti julkaisi kaksi hulppeaa kuva-
aukeamaa, toisen lähdöstä, toisen perilletulosta.628 

Vuoden 1956 marraskuussa vahvistetut tiedotusohjeet jakoivat entistä enemmän tie-
dotusvastuuta myös divisioonien, prikaatien ja joukko-osastojen komentajille. He sai-
vat luvan tiedottaa harjoituksista, koulutuksesta, kilpailu- ja viihdytystoiminnasta, 
huollosta ja muista vastaavan tasoisista asioista. Sanoma- ja aikakauslehtiin tarkoitet-
tuja henkilöstön kirjoituksia ei myöskään enää tarvinnut lähettää tarkastettavaksi pää-
esikuntaan, ellei niiden ”sisällön suhteen ollut epävarmuutta”, kuten ohjeisto asian 
määritti. Puolustuslaitoksen juhliin tai muihin tilaisuuksiin ei kuitenkaan saanut kutsua 
ulkopuolisia puhujiksi tai esitelmöitsijöiksi ilman pääesikunnan lupaa.629 

Uudenlainen, vapautuneempi ilmapiiri näkyi myös tasavallan presidentin sotilaskäs-
kyssä, jonka Urho Kekkonen antoi marraskuun 1956 lopussa. Presidentti muistutti, 
miten sodan päätyttyä oli ”huomattava määrä” puolustuslaitoksessa palvelleita upsee-
reja ja aliupseereita vapautettu kiireellisesti viroistaan ja toimistaan. ”Vapauttaminen, 
joka oli silloisten olosuhteiden sanelema ja oloissamme poikkeuksellinen, asetti ylim-
män johdon erityisen vaikean tehtävän eteen, kun vapauttamisen yhteydessä oli sa-
malla otettava huomioon puolustusvoimille asetetut velvoitukset ja valtion etu.” To-
dettuaan vapauttamisten kohdistuneen pitkälti vanhempaan päällystöön ja alipäällys-
töön, hän lopetti kiitoksiin: ”Puolustusvoimain ylipäällikkönä osoitan Teille, jotka so-

                                              
627 Pääesikunnan tiedotusosaston lehdistötiedote 2.6.1956. T 22377/14, KA.  
628 Pääesikunnan tiedotusosaston lehdistötiedote 24.11.1956, T 22377/14, KA. YK-komppaniamme katsel-
mus suoritettiin historiallisella paikalla, Helsingin Sanomat 9.12.1956. Valtava yleisömenestys eilen Seutulassa 
”Suez-koneilla”, Helsingin Sanomat 10.12.1956. Suez-komppaniamme kohti tehtäväänsä, Helsingin Sanomat 
11.12.1956. YK-komppaniamme saapunut Egyptiin, Helsingin Sanomat 12.12.1956, Lähtö Sueziin, Suomen Kuva-
lehti 50/15.12.1956. Suezin auringossa, Suomen Kuvalehti 1/5.1.1957. 
629 Pääesikunnan tiedotusosasto, päiväämätön käskylehden konsepti Puolustusvoimain tiedotustoiminta, T 
22377/14. Käskylehden konseptissa maininta: ”Puolustusvoimain komentaja esittelyssä 22.11.1956 hyväksy-
nyt”.  



 
 

164 

dan seuraamuksena jouduitte jättämään virkanne ja toimenne puolustusvoimissa, tun-
nustukseni ja parhaat kiitokseni Isänmaan ja puolustusvoimain hyväksi suorittamas-
tanne työstä.”630 

Useat sanomalehdet julkaisivat käskyn ja osa kommentoi sitä myös pääkirjoituksis-
saan. Helsingin Sanomat tyytyi pelkästään julkaisemaan käskyn, Suomen Sosialidemokraatti 
tervehti tyydytyksellä tätä moraalista jälkihyvitystä, mutta Uuden Suomen mielestä 
pelkkä kiitos ei riittänyt: erotettujen eläkeasiat eivät lehden mukaan olleet vieläkään 
kunnossa.631 

Tiedotuksen kertausharjoitukset käynnistyivät 1950-luvun lopulla eli puolustusvoimat 
alkoi jälleen kouluttaa reserviupseereita kriisiajan tiedotustehtäviin. Vuonna 1958 tie-
dotuskomppanian päällikön tehtäviin koulutettiin seitsemän miestä. Kaksi heistä oli 
ollut TK-tehtävissä jo jatkosodan aikana ja muutkin olivat sodankäyneitä, kuka mis-
säkin yksikössä. Koulutusohjelmassa oli jatkosodan kaikuja: osallistujien omien alus-
tusten aiheina olivat rintamalehtien toimittaminen, radioreportaasien teko, viholliseen 
kohdistettu kaiutinpropaganda sekä puhdetyö- ja virkistystoiminnan ohjailu. Kaikki 
nämä olivat olleet tiedotusmiesten ja valistusupseerien toiminnassa keskeisiä. Luen-
noitsijat valottivat propagandan tekoa ja vihollispropagandan torjuntaa, henkisen so-
dankäynnin eri puolia ja tiedustelutoimintaa. Tutustumiskäynnit puolustusvoimien 
pääkaupunkiseudun joukko-osastoihin veivät kolmanneksen kaksiviikkoisesta kurs-
sista, mutta miehet saivat myös taistelukoulutusta ja harjoittelivat erilaisten aseiden 
käyttöä.632 

Yhtenä tiedotuksen kertausharjoitusten tavoitteena oli myönteisen asenteen herättä-
minen puolustusvoimia kohtaan; osallistujien mukaan siinä onnistuttiinkin. Seuraa-
vana syksynä propaganda-aseisiin kutsuttiin 14 miestä, joista viisi oli taistellut jatkoso-
dassa. Edellissyksyn kokemusten perusteella oli kurssiohjelma uusittu. Esimerkiksi tu-
tustumiskäyntejä oli entistä enemmän: nyt toimittajat näkivät Karjalan Lennoston 
koulutuskoneet, osallistuivat ilmatorjunta-ammuntoihin, kävivät Isosaaressa ja pääsi-
vät vartioveneiden kyytiin Suomenlahdelle. Sekä kurssilaiset että kouluttajat pitivät 
kertausharjoitusta onnistuneena.633 

Hienoisessa ristiriidassa avoimen tiedottamisen ja entistä läheisempien lehdistösuhtei-
den kanssa oli komentajan antama ohjeistus sotaharjoituksia koskevien tietojen ja uu-
tisten antamisesta sekä reportterien päästämisestä harjoitusalueille. Ohjeiden mukaan 
harjoituksen tilanne piti kuvailla pintapuolisesti, taktiikasta ja organisaatiosta ei saanut 
antaa mitään tietoja, ei liioin harjoituksessa käytettävästä välineistöstä. Paikannimien 
maininta tuli supistaa ”pienimpään mahdolliseen” ja erityisesti tuli välttää pysyvien 
puolustuslaitteiden, linnakkeiden, väylien tai tutkien nimien tai toiminnan ilmaise-
mista. Sen sijaan lehdistölle tuli antaa ”värikkäitä yleiskuvauksia, joista tarkkaavinkaan 

                                              
630 Tasavallan presidentin sotilaskäsky 27.11.1956. T 22377/14, KA.  
631 Puolustusvoimain ylipäällikön kiitos vapautetuille upseereille ja aliupseereille, Helsingin Sanomat 28.11.1956, 
Suomen Sosialidemokraatti ja Uusi Suomi 29.11.1956.  
632 Tiedotuskomppanian päälliköiksi koulutettavien kertausharjoitussuunnitelma; kertomus tiedotuskomppa-
nian päälliköiden kertausharjoituksesta 8.–21.9.1958; Tiedotustoimiston kirje sotilaspiireille 25.9.1958, T 
22377/18, KA.  
633 Tiedotustoimiston kirje sotilaspiireille 12.10.1959, T 22377/20, KA.  
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lukija ei voi vaarantavia tietoja saada”. Harjoitusalueella liikkuvat lehtimiehet tuli opas-
taa seuraamaan yleistä taistelutoimintaa, yksityisten miesten taistelua sekä majoitusta 
ja huoltoa, jotka ilmeisesti kiinnostaisivat sekä lehdistöä että varusmiesten omaisia.634 

Omat nurkat kuntoon! 

Sotakorkeakoulussa viisikymmenluvulla tehdyissä nuorten upseerien diplomitöissä on 
joitakin suorastaan aikaansa edellä olleita tutkimuksia, joissa tekijät ehdottivat paran-
nuksia vallinneisiin käytäntöihin. Jaakko Valtasen maanpuolustustahdon kehittämi-
seen ja ylläpitämiseen tähdännyt työ on näiden joukossa omaa luokkaansa, mutta toi-
nen uraauurtava tutkimus oli kapteeni Lauri Kohon vuonna 1959 hyväksytty ”Miten 
maanpuolustuksellista suhdetoimintaa (public relations) olisi maassamme hoidettava 
rauhan aikana”. Aihe oli poikkeuksellinen, joten työtä arvioi ohjaajien lisäksi kaksi 
puolustusvoimien ulkopuolista viestintäammattilaista. Sekä Suomen Työnantajain 
Keskusliiton että Puunjalostusteollisuuden Liiton tiedottajat antoivat kiittävät lausun-
not.635 

Koho referoi Suomen Gallupin vuonna 1956 tekemää tutkimusta, jonka mukaan vain 
3 prosenttia vastaajista uskoi armeijan pystyvän varmasti puolustamaan maata kriisin 
tullen. Ehkä-vaihtoehtoon päätyi noin kolmasosa eli 32 prosenttia vastaajista. Niiden, 
jotka eivät luottaneet armeijan suorituskykyyn lainkaan, määrä oli hätkähdyttävän 
suuri: lähes kaksi kolmasosaa eli 64 prosenttia. Vaikka valtaosa vastaajista katsoikin, 
että maata pitäisi puolustaa eikä alistua mahdolliseen miehitykseen, puolustusvoimiin 
luotti melkoisesti tai paljon vain 18 prosenttia, vähän tai hyvin vähän peräti 74 pro-
senttia eli noin kolme neljäsosaa vastaajista.636 

Koho otti esiin myös poliittisten puolueiden ja puoluelehdistön suhtautumisen puo-
lustuslaitokseen. Gallup-tutkimukseen nojaten hän totesi, että puolustusmenoja vas-
tustivat eniten SKDL:n kannattajat ja lehdet, mikä ei varmaankaan ollut kenellekään 
julkista keskustelua seuraavalle uutinen. Kokoomus olisi halunnut jopa lisätä niitä – 
tämäkin oli ilmeisen itsestään selvää. Kansalaisten suopeus ei ollut suoraan verrannol-
linen harjoitetun tiedotuksen määrään, vaan yleisön tuki oli ansaittava toiminnalla.637 

Maanpuolustukseen liittyvät kysymykset oli tutkijan mielestä ”tiettyyn rajaan asti saa-
tettava myös yleisen mielipiteen ratkaistaviksi. Rajan määrää valtakunnan turvalli-
suus”. Kovin mairittelevaa lausuntoa ei suomalainen sanomalehdistö Koholta saanut: 

”Julkisen sanan asenteessa maanpuolustusta ja puolustuslaitosta kohtaan on sotien 
jälkeisenä aikana ollut havaittavissa eräitä kielteisiä, maanpuolustuksen arvostukseen 
vaikuttavia piirteitä. Puolustuslaitoksen piirissä tapahtuneista vähäisistäkin onnetto-
muuksista, väärinkäytöksistä, kalustohankintoja koskevista erimielisyyksistä jne anne-
taan lukijakunnalle paisuteltu, usein virheellisten ennakkoarviointien värittämä kuva. 

                                              
634 Pääesikunnan kirje ”Puolustuslaitoksen ulkopuolinen valistustyöaineisto” 13.10.1958 (allekirjoittajat ko-
mentaja K. A. Heiskanen ja komentopäällikkö J. Järventaus), T 22377/19, KA.  
635 Koho, Lauri: Miten maanpuolustuksellista suhdetoimintaa (public relations) olisi maassamme hoidettava rauhan aikana. 
Sotakorkeakoulun diplomityö SKK-1:714, 1959. Tekstissä mainitut lausunnot ovat työn liitteenä.  
636 Koho (1959), s. 19–20.  
637 ibid., s. 25–32.  
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Sotilasammattiasioista julkaistaan asiaa tuntemattomien laatimia selostuksia, vaikka oi-
keita tietoja olisi helposti saatavissa sotilasviranomaisilta. Samoja piirteitä on todetta-
vissa Suomen yleisradion ja erityisesti kotimaisten elokuvavalmistamojen osalta.”638 

Erityisen huolissaan Lauri Koho oli poliittisten (lähinnä äärivasemmiston, vaikka sitä 
ei työssä suoraan sanonutkaan) lehtien suhtautumisesta: ”Varsin vakava este [tiedo-
tustoiminnalle] piilee siinä, että sen minkä puolustusvoimien tiedotustoiminta ilmoit-
taa yleisölle, jokin poliittinen lehti seuraavana päivänä leimaa perättömäksi”.639 

Hän päätyi toteamaan, että järjestöt ja muut mielipidevaikuttamisen kanavat sekä hen-
kilökohtainen kanssakäyminen olisivat tehokkaampia kuin julkinen sana. Reserviin 
siirtynyt kantahenkilökunta tulisi saada mukaan pr-työhön, samoin reservinupsee-
reiksi koulutetut miehet. Ideoista jäi elämään ainakin Ruotsin mallin mukainen puo-
lustusvoimien osallistuminen maatalous- ja muihin näyttelyihin.640 

Vaikka Koho arvostelikin sodanjälkeistä nuorisokasvatusta, jossa epäitsekkyys, uhri-
valmius, luja kansallistunne ja muut aiempien vuosien hyveet oli unohdettu, hänen 
tärkeimmäksi viestikseen muodostui se, että omat nurkat oli pantava kuntoon ennen 
kuin muulta kansalta voitiin odottaa myönteistä asennetta: ”- - public relations on 
ennen kaikkea laitoksen sisäinen asia. - - Ulospäin suuntautuvien toimenpiteiden ta-
kana, joilla halutaan hankkia tai valmistaa suopeutta, on oltava sisäistä katetta hyvän 
hengen, vilpittömyyden ja suoruuden muodossa”.641 

Innostusta, suunnitelmia, näkyvyyttä 

Vilho Tervasmäki pitää Sakari Simeliuksen tuloa puolustusvoimain komentajaksi vuo-
den 1959 lopulla yhtenä merkkipaaluna. Simeliuksen tultua sisäinen ja ulkoinen tiedo-
tustoiminta lisääntyi. Lehdistölle, radiolle ja televisiolle alettiin jakaa valmiita aineis-
toja, mikä tietysti helpotti toimittajien työtä ja lisäsi puolustusvoimien näkyvyyttä tie-
dotusvälineissä. Eri joukko-osastojen kalusto ja toiminnot olivat yleisön nähtävillä 
messuilla ja maatalousnäyttelyissä, joskin muutamat sanomalehdet marisivat, että ar-
meijaa ei tuollaisissa tilaisuuksissa tarvittu.642 

Vuoden 1960 puolustuslaitosasetuksella erotettiin tiedotus pääesikunnan tiedustelu-
osastosta. Toiminta tehostui, ja samalla tiedotusohjeet uusittiin. Ne asettivat päämää-
riksi maanpuolustuksen ja puolustusvoimien aseman lujittamisen yleisessä mielipi-
teessä, koko kansan suopeuden hankkimisen sekä puolustustahdon tekijöiden vahvis-
tamisen erityisesti nuorison keskuudessa.643 

Komentajan myönteisen asenteen lisäksi tiedotustoiminnan kehitystä vauhdittivat 
muutamat idearikkaat ja innostuneet pääesikunnan upseerit, erityisesti pääesikunnan 
tiedotustoimiston päälliköksi huhtikuussa 1960 tullut majuri Vilho Tervasmäki ja hie-
man aiemmin toimistoesiupseeriksi nimitetty kapteeni Aatos Heinonkoski. He kou-

                                              
638 Koho (1959), s. 53–54.  
639 ibid., s. 53.  
640 ibid., s. 43, s. 72–73, s. 85 ja passim.  
641 ibid., s. 92–93.  
642 Tervasmäki (1970), s. 196.  
643 Tervasmäki (1978), s. 347–348. Suominen (2006), s. 490.  
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luttivat puolustuslaitoksen omia tiedottajia ja vetivät toimittajille tiedotuksen kertaus-
harjoituksia, joiden päämääränä oli paitsi sotilastiedotuskoulutus, myös lehdistön 
edustajien tutustuttaminen puolustuslaitokseen ja sen toimintoihin.644 

Lokakuussa 1961 tiedotuksen kertausharjoituksiin osallistui 14 vuosina 1910–1933 
syntynyttä lehtimiestä, osa jatkosodan TK-joukoissa palvelleita. Pääkouluttaja oli var-
sin tyytyväinen: ”Koulutettavat olivat kaikki – osa huomattavassakin asemassa olevia 
– julkisen sanan edustajia. Kolme upseeria oli osallistunut sotiin. Palveluharrastus oli 
kiitettävä eikä käyttäytymiseen nähden ollut pienintäkään huomauttamista. Koulutuk-
sen päämääränä oli käytännöllisen koulutuksen antaminen, mutta samalla tutustutta-
minen tämän päivän puolustuslaitokseen ja sen suorittamaan työhön. Tässä suhteessa 
voidaan todeta, että opetustarkoitus saavutettiin ja, että kertausharjoitusupseerien 
saama käsitys puolustuslaitoksestamme oli erittäin myönteinen.”645 

Puolustusvoimien uutistoimintaa hoidettiin muutenkin tarmokkaasti. Kun 3. divisi-
oona järjesti lokakuun 1961 alussa suuren sotaharjoituksen Vierumäen lähistöllä, pai-
kalla oli radion ja television lisäksi toistakymmentä sanomalehteä, joita nelihenkinen 
tiedotustoimisto palveli. Yksi kansainvälinenkin uutistoimisto olisi lähettänyt edusta-
jansa, mutta ulkoministeriö ei suostunut siihen. Harjoituksessa taistelevilla joukoilla 
oli omat rintamalehtensä; sekä sinisten että keltaisten sanomat painettiin samassa kir-
japainossa.646 

Everstiluutnantti Tervasmäki olisi mieluusti teettänyt selvityksiä, jotka olisivat autta-
neet suuntaamaan tiedotustoimintaa oikein ja suunnittelemaan sen sisältöä mahdolli-
simman tehokkaasti. Hän ehdotti, että pääesikunnan koulutusosasto olisi tutkitutta-
nut, mitkä tekijät olivat vaikuttaneet suomalaisten poliittisten ja sotaa koskevien mie-
lipiteiden muuttumiseen toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen, ja miten yleisö 
oli arvioinut tuolloisia tiedotuksen iskusanoja ja iskulauseita. Sodan ajan lehtien ja sen-
suurin arkistojen kaivelun lisäksi hän ehdotti, että jossakin joukko-osastossa tehtäisiin 
tutkimus sotilasorganisaatiota koossa pitävistä ja harjoittavista tekijöistä.647 

Ehdotukset eivät ottaneet tulta: aiemmin tässä luvussa referoitu kapteeni Lauri Kohon 
diplomityö maanpuolustuksellisen suhdetoiminnan rauhanaikaisesta hoitamisesta sai 
tiedotustoimintaa käsitteleviä tai sitä sivuavia seuraajia vasta 1970-luvun puolella.  

Tiedotustoimisto valtasi kuitenkin jo 1960-luvun alussa uuden välineen. Suomen en-
simmäinen televisiokanava, vuonna 1956 toimintansa aloittanut Tesvisio lähetti vuo-
den 1960 loppupuolella neljän maanpuolustusaiheisen ohjelman sarjan. Puolustusvoi-
mien ei edes tarvinnut käyttää ohjelmasarjan tekoon omia varojaan, sillä lähetykset 
kustansi Peitsi-lehti. Yleisradio, joka oli ollut uskollinen yhteistyökumppani vuosikym-
menien ajan niin rauhan kuin sodan töissä, välitti samaan aikaan tv-kuvia ja radiose-
lostuksia sotaharjoituksista, omaisten päivistä ja muista vastaavista tapahtumista. Suo-
men Televisio (siis Ylen tv-kanava) järjesti eri varuskuntia ja aselajeja edustaville va-
rusmiehille ”Palapeli”-ohjelmaan sisältyvän kilpailun. Sen palkintona oli voittajavarus-
kunnan sotilaskotiin sijoitettava tv-vastaanotin. Radio- ja televisioyhteistyöstä vastasi 

                                              
644 Heinonkosken nimitys Pääesikunnan komento-osaston kirjeessä 8.2.1960, Tervasmäen nimitys Pääesikun-
nan komento-osaston kirjeessä 18.3.1960, T 22377/23, KA. Tiedotusupseerien neuvottelupäivien ohjelma 
19.1.1961, T 22377/26, KA. Kertomus tiedotusupseerien (res.ups.) kertausharjoituksesta 7.11.1961, T 
22377/26, KA.  
645 Vilho Tervasmäen muistio tiedotuksen kertausharjoituksista 2.–14.10.1961, T 22377/26, KA.  
646 Kertomus tiedotustoiminnan järjestelyistä 3. DE:n johtamassa sotaharjoituksessa 2.–7.10.1961, T 
22377/26, KA. Kertomuksen on kirjoittanut Aatos Heinonkoski.  
647 Vilho Tervasmäen kirje koulutusosastolle 18.1.1961, T 22377/26, KA.  
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pääesikunnassa majuri Aatos Heinonkoski, joka teki itsekin useita satoja radiolähetyk-
siä, antoi asiantuntija-apua ulkopuolisille tekijöille ja tarkasti ohjelmat ennen niiden 
lähettämistä.648 

Myönteistä julkisuutta – kutakuinkin yllättäen ja pyytämättä – puolustusvoimille toi 
Suomen ensimmäiseksi reportaasimaiseksi kuvateokseksi sanottu Kameratulta. Sen te-
kijä, lehtikuvaaja Seppo Saves ehdotti jo ennen asepalvelukseen tuloaan, että hänelle 
myönnettäisiin oikeus valmistaa varusmiesten elämää esittelevä kuvateos. Tiedotus-
toimisto puolsi: Saves oli arvioinut ottavansa noin 10 000 kuvaa, joista ei tulisi puo-
lustusvoimille lainkaan kustannuksia, ja kuvausaikaakin hän halusi vain noin tunnin 
päivässä muun palveluksen ohella. Komentaja hyväksyi hakemuksen. Kuvausmahdol-
lisuuksien parantamiseksi Saves siirrettiin Rannikkojääkäripataljoonasta ensin Pohjan 
Prikaatiin Ouluun, sitten Kaartin Pataljoonaan ja lopulta pääesikunnan tiedotustoi-
mistoon.649 

Kameratulta seuraili asevelvollisten tietä alokkaiden saapumisesta aina upseerikoke-
laaksi ja kotiuttamispäivään saakka. Saves kuvasi myös RUK:ssa Haminassa, joten ku-
vasto oli monipuolista, tekstiähän kirjassa ei juuri ollut. Teokselle antoivat arvokkuutta 
puolustusministeri Lars Björkenheimin saatesanat, ja se sijoittui vuoden kauneimpien 
kirjojen joukkoon. Eräässä lehtikritiikissä sen sanottiin rakentaneen sillan puolustus-
voimien ja Suomen kotien välille. Kirjasta otettiin yksi pieni painos; toisesta Saves 
neuvotteli pääesikunnan kanssa mutta hanke ei toteutunut.650 

Joissakin tapauksissa sanomalehtien päätoimittajat saivat puolustusvoimien johdolta 
luottamuksellista informaatiota ennen kuin hankkeista sai kertoa julkisuudessa. Näin 
meneteltiin Sakari Simeliuksen komentajakaudella esimerkiksi vuoden 1962 alussa, 
kun Neuvostoliitosta oltiin ostamassa Mig-hävittäjiä ja ilmatorjuntaohjuksia.651 

Menettely muistutti Päämajan ja Valtion Tiedoituslaitoksen yhteistyötä jatkosodan ai-
kana. Silloin Kalle Lehmus ja VTL:n päällikkö Kustaa Vilkuna olivat pitäneet suhteel-
lisen säännöllisesti informaatiotilaisuuksia aiheista, jotka toimittajien oli hyvä tietää, 
mutta joita ei saanut julkistaa. Korkeintaan niitä saattoi käyttää esimerkiksi pääkirjoi-
tusten tausta-aineistona. Tapaamisten merkitys olikin siinä, että niissä voitiin keskus-
tella kaikkien osapuolten näkemyksistä, mikä lisäsi ymmärtämystä puolin ja toisin.652 

Sakari Simelius, joka toimi puolustusvoimain komentajana vuodesta 1959 vuoteen 
1965, oli yhteiskuntasuhteissaan avoin – etenkin, jos häntä vertaa edeltäjäänsä K. A. 
Heiskaseen. Simelius kykeni solmimaan suhteita julkiseen sanaan ja tarpeen tullen 
käyttämään näitä oman organisaationsa hyväksi. Kun esimerkiksi puolustusvoimien 
perushankintaohjelma sai kuusikymmenluvun alkuvuosina poliitikoilta nihkeän vas-
taanoton, komentaja ilmaisi huolensa maan puolustusvalmiudesta – toisin sanoen ma-
teriaalipuutteista – lippujuhlapäivän 1963 päiväkäskyssä. Useat lehdet käsittelivät asiaa 

                                              
648 Merkintöjä tarkastetuista ohjelmista on useita esimerkiksi pääesikunnan tiedotusosaston vuoden 1960 kir-
jeenvaihtoa sisältävässä arkistokansiossa, T22377/25, KA. Tv-ohjelmien tekemisestä myös Tervasmäki (1970), 
s. 197–200, ja Ahokas, Lari: Ruotuväki 40 vuotta. Upseerit perustivat, varusmiehet toimittavat. Ruotuväki, Hel-
sinki/Suomen Graafiset Palvelut, Kuopio 2002, s. 20.  
649 V. Tervasmäen muistio 14.10.1960, T 22377/26, KA. Komentopäällikkö J. Järventauksen kirje 20.10.1961, 
T 22377/26, KA. Pääesikunnan komentotoimiston kirje 17.7.1961, T 22377/26, KA.  
650 Mervola, Pekka: Seppo Saves kuvasi varusmiehenä varusmiehen arkea, Ruotuväki 24/18.12.1991. (Kamera-
tulta-teoksen taittoi Pekka Vuori ja kustansi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.)  
651 Simelius (1983), 181.  
652 Jatkosodan ajan informaatiotilaisuuksista Jutikkala (1997), s. 40–41.   
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pääkirjoituksissaan komentajan toivomassa sävyssä, mutta hallituskriisin ja erinäisten 
muiden syiden takia hankintaohjelman lopullinen toteutus venyi.653 

Sakari Simeliuksen suosima avoimuus ja yhteiskunnan muutosten ymmärtäminen nä-
kyi myös puolustusvoimien sisällä. Ruotuväki-lehden synty ajoittuu hänen komentaja-
kaudelleen, ja kun tiedotusosaston päällikkö, eversti Vilho Tervasmäki, valittiin Aka-
van puheenjohtajaksi, komentaja piti hyvänä sitä, että upseeritkin pääsivät osallistu-
maan akateemisten alojen keskusteluun. Simeliuksen omat julkiset esiintymiset olivat 
aina huolella ja harkitusti etukäteen valmisteltuja.654 

Myös tiedotustoimisto alkoi toimia entistä suunnitelmallisemmin. Esimerkiksi syys-
kaudelle 1962 Tervasmäki ja hänen toimistoupseerinsa, kapteeni Seppo Annala, teki-
vät pitkän listan lehdistölle tarjottavista artikkeliaiheista. Syyskuussa päähuomion sai-
vat Sotakorkeakoulun uusitut tilat ja totaalisen maanpuolustuksen opetus, toiseksi tär-
keintä oli puolustusvoimien moottoriajoneuvokannan esittely. Sen yhteydessä tietysti 
huomautettiin, että lisää määrärahoja olisi saatava. Varusmiesten sotilasmatkaliput, lo-
mamatkojen alennusliput sekä Puolustuslaitoksen Tutkimuskeskuksen esittely olivat 
pienempiä aiheita.655 

Kaikista aiheista pidettiin jossakin varuskunnassa iso tiedotustilaisuus ja muissa pie-
nempiä. Lokakuussa, kun tiedotusteemana oli pioneeriaselaji, Pioneerirykmenttiin 
Korialle kutsuttiin 30 lehteä, Oulun Hiukkavaaraan ja Hämeenlinnan Parolaan 10 
kumpaankin. Parolassa esiteltiin syöksyveneitä ja miinanraivausta, Hiukkavaarassa 
pioneerit raivasivat uran miinoitteeseen ja esittelivät samalla traktorinsa, moottorisa-
hansa ja porakoneensa. Ne lehdet, jotka eivät päässeet paikalle, saivat kirjallisen ai-
neiston valokuvineen. Tiedotusosasto kehotti joukko-osastojen komentajia kuuntele-
maan lehtimiesten reaktioita herkällä korvalla – kutsumatta jääneet kun saattaisivat 
hyvinkin nurista kohtelustaan.656 

Muutoksia mielipideilmastossa 

Kuusikymmenluvun alussa rakennettiin Berliinin muuri, kylmän sodan symboli. 
Suomi pidätti henkeään, kun ns. noottikriisi puhkesi (Neuvostoliitto ehdotti sotilaal-
lisia konsultaatioita Saksan hyökkäysuhan torjumiseksi) syksyllä 1961. Epävakaa maa-
ilmantilanne näkyi myös puolustusvoimien koulutus- ja tiedotusosaston kokoamissa 
salaisissa mielipideilmoituksissa, jotka kiersivät pääesikunnassa osastopäälliköltä toi-
selle. Niissä tarkasteltiin ennen kaikkea varusmiesten mielialoja, mutta myös varus-
kuntapaikkakuntien siviiliväestön suhtautumista.  

”Kuluneen syksyn ulkopoliittinen kriisi on ollut omiaan kiinnittämään siviiliväestön 
huomiota puolustuslaitokseen ja sen suorittamaan työhön valtakunnan puolueetto-
muuden turvaajana. Myönteistä suhtautumista on lisännyt puolustuslaitoksen kasva-
nut tiedotustoiminta”, raportoi vuoden 1961 mielialailmoitusten kooste. Sen mukaan 
”- - upseerikokelaitten ja aliupseerioppilaiden keskuudessa oli havaittavissa tiettyä va-
kavuutta kiristyneen maailmanpoliittisen tilanteen ollessa ajankohtainen".657 

                                              
653 Simelius (1983), s. 197–213. 
654 Valtanen, Jaakko, haastattelu 5.3.2019.  
655 Pääesikunnan tiedotustoimintasuunnitelma syyskaudelle 1962, T 22377/32. Suunnitelmassa on puolustus-
voimain komentaja Sakari Simeliuksen hyväksymismerkintä 7.9.1962.  
656 ibid.   
657 Pääesikunnan koulutus- ja tiedotusosaston salaiset mielialailmoitukset vuodelta 1961, T 21963/8, KA. 
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Seuraavana vuonna, jolloin naapurin kanssa tehtiin jo kauppaa ihan tavalliseen tapaan 
ja puolustusvoimat sai Mig-torjuntahävittäjiä sekä neuvostovalmisteisia ilmatorjunta-
ohjuksia, mielialailmoituksissa kiiteltiin paitsi tehostettua tiedotustoimintaa, myös va-
rusmiesten osallistumista sadonkorjuutöihin. ”Kaikkialla todetaan ulkopuolisten 
myönteisen suhtautumisen puolustuslaitokseen olevan lisääntymässä. - - Julkisuudessa 
mainitut puolustuslaitoksen hankinnat ovat herättäneet luottamusta suuren yleisön 
keskuudessa ja puolustuslaitoksen tarpeellisuus aletaan yleisesti tajuta. Kuntien edus-
tajien maanpuolustushenkiset puheet kutsuntatilaisuuksissa sekä monet lahjoitukset 
joukko-osastoille ovat myönteisiä ilmauksia maanpuolustustahdosta”.658 

Yleisen ilmapiirin muutos näkyi myös ulkopuolisten tutkimuslaitosten tekemissä mie-
lipidemittauksissa. Eri vuosien tulokset eivät ole täysin yhteismitallisia – kysymykset 
on aseteltu eri tavoin, vastaajaryhmien kokoonpanoissa on eroja – mutta jonkinlaisia 
johtopäätöksiä niistä voi silti tehdä.  

Vuoden 1960 tutkimuskysymykseen ”jos vieras valta miehittää maan, onko ryhdyttävä 
vastarintaan” lähes puolet eli 49 prosenttia vastasi ehdoitta kyllä. Suunnilleen sama 
määrä eli 48 prosenttia vastasi ”riippuu tilanteesta”, mutta vain 3 prosenttia olisi alis-
tunut miehitykseen. Samassa tutkimuksessa yli puolet vastaajista eli 53 prosenttia kan-
natti puolustusvoimien jatkuvaa ylläpitoa, 21 prosenttia katsoi että itsenäisyyden säi-
lyttämiseksi olisi käytettävä muita keinoja. Yli neljännes eli 26 prosenttia ei osannut tai 
ei halunnut sanoa kantaansa.659 

Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 1964, kysyttiin, tulisiko Suomen puolustautua, jos 
maahan hyökätään. Tuolloin reilu kaksi kolmasosaa eli 71 prosenttia vastaajista piti 
sitä tarpeellisena kaikissa oloissa. Noin joka kymmenes vastaaja olisi halunnut puolus-
tautua lännen hyökkäykseltä, mutta idän hyökätessä olisi puolustautunut vain 2 pro-
senttia. Noin joka kahdeksas vastaaja ei pitänyt puolustautumista tarpeellisena missään 
oloissa. Epävarmojen määrä oli tässä Henkisen Maanpuolustuksen Suunnittelukun-
nan teettämässä tutkimuksessa hyvin pieni, vain 2 prosenttia.660 

Maanpuolustusmyönteisyyden kasvu siis näkyi; selittävänä tekijänä oli ympäristön 
epävarmuus. Vaikka ns. yöpakkaset oli ohitettu onnellisesti, maailmalla oli melko le-
votonta muun muassa Kuuban kriisin ja Berliinin muurin rakentamisen takia.  

Suomen puolustusvoimissa voitiin panna tyytyväisenä merkille kansalaisten usko ar-
meijan mahdollisuuksiin, samoin se että erityisesti maltillinen vasemmisto oli muutta-
nut asennettaan – vuoden 1964 tutkimuksen mukaan sosiaalidemokraatit olivat haluk-
kaimpia puolustautumaan kaikissa oloissa. Sen sijaan suhtautuminen puolustusmäärä-
rahoihin oli edelleen jokseenkin penseää; vain vajaa viidennes vastaajista oli niiden 
korottamisen kannalla. Luultavasti ihmiset ajattelivat enemmän oman verotuksensa 
kiristymistä kuin puolustusmahdollisuuksien paranemista. Äärivasemmiston kannat-
tajat olivat kaikin tavoin kriittisiä: he suhtautuivat kielteisimmin sekä maanpuolustuk-
seen yleensä että kertausharjoituksiin. Ensimmäisenä SKDL:n edustajana totaalisen 
maanpuolustuksen kursseille osallistui eduskunnan varapuhemies Paavo Aitio vuoden 
1965 alussa.661 

                                              
658 Pääesikunnan koulutus- ja tiedotusosaston salaiset mielialailmoitukset vuodelta 1962, T 21963/8, KA. 
659 Syrjö (2006), s. 625.  
660 ibid., s. 626. 
661 ibid., s. 626–627. Vrt. Simelius (1983), s. 246–249. Maanpuolustus on totaalista – Skdl:kin mukana. Suomen 
Kuvalehti 8/20.2.1965.  
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Nyreys näkyi äärivasemmiston lehdissä edelleen, vaikka kannanotot eivät olleet enää 
aivan yhtä jyrkkiä kuin 1940–1950-luvun vaihteessa tai vuosikymmenen alkuvuosina. 
Kielenkäyttökin oli jo jonkin verran siivompaa.  

Vuodesta 1959 vuoteen 1965 puolustusvoimain komentajana toimineen Sakari Sime-
liuksen mukaan erityisesti Kansan Uutiset hyökkäsi milloin komentajan, milloin koko 
laitoksen kimppuun. Tulilinjalla oli useaan otteeseen Simeliuksen eläkevuosiaan var-
ten hankkima ja asianomaisella luvalla komentajakautenaan pois vuokraama arava-
asunto. Lehti hämmästeli myös sitä, että ”vähäisinkin armeijan esiintyminen lyödään 
suurieleisesti ulos televisiossa, kun sen sijaan merkittävistä rauhanjärjestöjen yli puo-
luerajojen järjestämistä tilaisuuksista ei olla tietävinään”.662 

Vaikuttaa siltä, että ainakin Simeliuksen kuvaamien hyökkäysten taustalla oli pari yk-
sittäistä, tavallista ärhäkämpää toimittajaa. Komentaja jätti rähinät omaan arvoonsa, 
mikä oli ihan viisasta, ja samoin näyttää ajatelleen pääesikunnan tiedotus. Sen mapeista 
löytyy lukuisia alleviivattuja ja reunahuomautuksin varustettuja, mutta vastausta vaille 
jätettyjä lehtijuttuja erityisesti 1940–1960-luvuilta.  

Vihdoinkin tiedotuslehti 

Keskustelu puolustusvoimien oman lehden tarpeellisuudesta oli virinnyt heti, kun tie-
dotuskomppanioiden ja valistusupseerien toimittamat rintamalehdet yksi toisensa jäl-
keen lopettivat ilmestymisen marraskuussa 1944 ja talvisodan jälkeen puolustusminis-
teriöltä Propagandaliitolle siirtynyt Aseveli julkaisi viimeisen numeronsa tammikuussa 
1945.663 

Tuolloin Suomen Sotilas -lehteä kustantavan yhtiön johto teki pääesikunnalle tarjouksen 
lehdestä tai sen osake-enemmistöstä. Vaikka yhtiön taloudellinen asema oli suorastaan 
surkea – velkoja tuplasti enemmän kuin varoja, muutama painatuslaskukin maksa-
matta – tarjouksen tekijät muistuttivat, että lehden historia oli kunniakas ja jo pelkäs-
tään siksi sen jatkuvuus tulisi taata. Lehti oli perustettu vuonna 1918 armeijan lehdeksi, 
sen jälkeen se oli siirretty nimeään kantavalle osakeyhtiölle. Suurimman osan yhtiön 
osakkeista olivat merkinneet puolustusvoimissa palvelevat upseerit, loput kuuluivat 
muille maanpuolustuksesta kiinnostuneille henkilöille. Sotavuosina lehteä oli julkaistu 
kiinteässä yhteistyössä armeijan valistusorganisaation ja Suomen Sotilaskotiliiton 
kanssa, mutta sodan jälkeen levikki oli romahtanut.664 

Asia kiinnosti tiedotusosaston päällikköä Kalle Lehmusta siinä määrin, että hän pyysi 
tarkempia laskelmia lehden taloudellisesta tilasta ja kirjoitti esimiehelleen, komen-
toesikunnan päällikölle, muistion, jossa ehdotti puolustusvoimien oman lehden pe-
rustamista. ”- - kenttälehden julkaiseminen rauhanaikaistakin armeijaa varten olisi ai-
heellista. Siitä voisi muodostua tarpeellinen ja tehoisa kasvatusväline - -. Kenttälehti 
olisikin saatava asevelvollisten omakseen tuntemaksi. Näin se tulisi tekemään muut-
tuneissa olosuhteissa huomattavia palveluksia puolustusvoimille. - -”665 

Lehmuksen mukaan kenttälehden toimituskunnan tulisi olla lähellä puolustusvoimien 
tiedotus- ja valistustoiminnan johtoa. Kaksi kertaa kuukaudessa, mahdollisesti jopa 

                                              
662 Simelius (1983), s. 270–272.  
663 Rintamalehtien lopetuspäivämääriä Pilke (2012), s. 318–321.  
664 Eversti K. Vaalan kirje pääesikunnalle 21.7.1945, T 21976/2, KA.  
665 Pääesikunnan tiedotus- ja valistustoimiston kirje komentoesikunnan päällikölle 25.7.1945, T 21976/2, KA.  
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joka viikko ilmestyvä lehti tarvitsisi päätoimisen, tiedotustoimiston miesvahvuuteen 
kuuluvan toimittajan. Lehmus piti aluksi mahdollisena myös Suomen Sotilas -lehden 
siirtämistä armeijan haltuun.666 

Muistiossa pyydettyä periaatteellista ratkaisua lehden perustamisesta ei syntynyt, ja 
kun Kalle Lehmus näki Suomen Sotilas -lehden talouslaskelmat, hän ilmoitti että aina-
kaan sitä ei kannata hankkia.667 

Samana syksynä lehden perustamista pohtivat myös koulutusosaston ja valistustoimis-
ton päälliköt. He muistuttivat, että sodan aikana oli rintamalehdistä saatu erittäin 
myönteisiä kokemuksia. Niitä oli pidetty suorastaan välttämättöminä, koska ne toimi-
vat sekä uutislähteinä että ajanvietelukemistoina. Rauhan tultua puolustusvoimien leh-
den tehtävät olisivat suunnilleen samat: siinä julkaistaisiin virallisia tiedotuksia ja oh-
jeita varusmiehille ja annettaisiin heille asennekasvatusta. ”Lehteä ei kuitenkaan pitäisi 
luoda kuivaksi viralliseksi lehdeksi, vaan ajanvietelukemistolle ja huumorille tulisi an-
taa riittävä sijansa.”668 

Lehti olisi ensisijaisesti tarkoitettu varusmiehille ja kantahenkilökunnalle, mutta ehdo-
tuksen mukaan sitä voisivat tilata myös reserviin kuuluvat henkilöt. Lehteä toimittaisi 
joko valistus- tai tiedotustoimisto, ja Kalle Lehmus sai tehtäväkseen taloudelliset las-
kelmat. 10 000 kappaleen painoksena tehtävä, kerran viikossa ilmestyvä lehti tulisi hä-
nen mukaansa vuositasolla maksamaan puolustusvoimille noin 1,2 miljoonaa markkaa 
(nykyrahassa noin 150 000 euroa). Hän kannatti lehden perustamista ja totesi, että se 
pääsisi parhaassa tapauksessa ilmestymään heti seuraavan vuoden alussa. Reipas lu-
paus, kun muistio on päivätty marraskuun puolivälissä! 

Lehmus perusteli lehden tarpeellisuutta sodan jälkeen muuttuneella yhteiskunnallisella 
ilmapiirillä. Myös armeijan ideologisen pohjan tulisi muuttua; muutosta voitaisiin 
vauhdittaa ylimmän johdon käsissä olevalla sanomalehdellä. Sen taakse, toimitusneu-
vostoon, tulisi saada myös ulkopuolisia jäseniä vaikkapa eduskunnan puolustusvalio-
kunnasta tai kesäkuussa 1945 työnsä aloittaneesta puolustusrevisiokomiteasta.669 

Hän palasi asiaan vielä vuodenvaihteen jälkeen, tammikuussa 1946. Silloin pääesikun-
nan suojiin yritettiin sovitella Kustannus Oy Säilän julkaisemaa Asemies-lehteä. Leh-
mus ei puoltanut hanketta, sillä julkaisijan maine oli epämääräinen. Kanta-aliupseerien 
perustama yhtiö oli luisunut muutaman yksityisen haltuun, ja tehnyt sodan aikana Suo-
messa olleiden saksalaisjoukkojen kanssa ”melkoisia afäärejä, ja ansaitsivat yhtiön to-
delliset omistajat niillä tuntuvasti. Talousmiespiireissä rasittaa yhtiön nimeä jonkin 
verran puhelimitse tapahtuva tilaus- ja ilmoitushankinta.”670 

Pertti Suomisen mukaan lehtiasia oli esillä seuraavan kerran vuonna 1951, ja Vilho 
Tervasmäki kertoo ehdottaneensa uutislehden perustamista vuonna 1960. Pari vuotta 
myöhemmin hän kirjoitti muistion lehden tarpeellisuudesta muistuttaen, että aina kun 
tietoa on riittämättömästi, huhut lähtevät helposti liikkeelle. Puolustusvoimien sisäiset 
kirjelmät ja käskyt jäivät helposti harvojen henkilöiden tietoon, ulkoisen tiedotuksen 
ongelmana oli se, että ”lehdistöhän seuloo ja värittää uutisensa omien näkemystensä 

                                              
666 Pääesikunnan tiedotus- ja valistustoimiston kirje komentoesikunnan päällikölle 25.7.1945, T 21976/2, KA. 
667 Pääesikunnan tiedotus- ja valistustoimiston kirje komentoesikunnan päällikölle 1.8.1945, T 21976/2, KA. 
668 Pääesikunnan koulutusosaston kirje komento-osaston päällikölle 27.10.1945, T 21976/2, KA.  
669 Pääesikunnan tiedotustoimiston kirje puolustusvoimain komentajalle 12.11.1945, T 21976/2, KA.  
670 Pääesikunnan tiedotustoimiston kirje puolustusvoimain komentajalle 17.1.1946, T 21976/3, KA.  
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mukaisesti”. Oman lehden Tervasmäki totesi pystyvän vaikuttamaan kansan valta-
osaan ja estämään jopa upseeripulan syntymisen. Jakelua hän kaavaili laajahkoksi: kut-
sunnassa olleet miehet saisivat lehden kotiinsa peräti kahden vuoden ajan.671 

 

Kuva 14. Vuonna 1962 Ruotuväki ilmestyi kolme kertaa; kuvan kahdeksansivuisen näytenumeron ja seu-
raavan lehden väli oli puolen vuoden pituinen. Vuoden 1963 maaliskuussa lehti alkoi ilmestyä kahden 
viikon välein; siinä rytmissä pysyttiin kesään 2020, jolloin lehti muuttui aikakauslehtimäiseksi. Ruotuväen 
arkisto. 

                                              
671 Suominen (2006), s. 492; Tervasmäki (1970), s. 196. Pääesikunnan tiedotusosaston muistio puolustusvoi-
main oman tiedotuslehden tarpeellisuudesta 18.1.1962, T 22377/33, KA.  
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Tervasmäen muistion mukaan lehden tavoitteina tuli olla puolustuslaitoksen kansan-
omaistaminen sekä asevelvollisten omaisten ja erityisesti sivistyneistön lähentäminen 
puolustuslaitokseen. Samalla tulisi hoidetuksi laitoksen sisäinen tiedotus, puolustus-
voimien julkisuuskuva kun lepäsi koko henkilökunnan harteilla eikä sitä suinkaan pa-
rantanut se, että kantahenkilökunta oli joko liian tietämätöntä tai liian varovaista otta-
maan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.672 

Tervasmäen mukaan ajatus lehdestä oli yksinomaan hänen, mutta hän punnitsi sitä 
joukossa, johon kuuluivat ainakin Henkisen maanpuolustuksen komitean puheenjoh-
taja professori Kai von Fieandt sekä komitean sihteeri kapteeni Jaakko Valtanen, joka 
oli tuolloin komentaja Sakari Simeliuksen adjutantti, sekä tiedotusosastolla työsken-
nelleet majuri Aatos Heinonkoski ja Veikko Anttila.673 

Ruotuväen ensimmäinen numero ilmestyi maaliskuussa 1962. Näytenumeroita tehtiin 
kaikkiaan kolme, sen jälkeen lehti alkoi ilmestyä joka toinen viikko. Useimmat nume-
rot olivat kahdeksansivuisia, kuten Tervasmäki oli ehdottanutkin, mutta ainakin lip-
pujuhlan päivänä ja joulun alla lehti oli isompi, yleensä noin 20–24-sivuinen. Päätoi-
mittajana oli aluksi majuri Aatos Heinonkoski, jonka erityisalaa olivat myös puolus-
tusvoimia käsittelevät radio- ja tv-ohjelmat. Ensimmäisessä pääkirjoituksessaan lehti 
lupasi ”ottaa huomioon kaikki puolustuslaitoksessa palvelevat, kantahenkilökunnan ja 
ennen kaikkea varusmiehet”.674 

Lehden resurssit olivat niukat. Toimittajiksi pestattiin varusmiehiä ja vähitellen tekijä-
tiimiin ilmestyi myös valokuvaajia. Ensimmäisissä numeroissa huomiota herättää en-
nen kaikkea valokuvien vähäisyys: niitä oli etusivulla muutama, muilla sivuilla ei vält-
tämättä ainoatakaan. Juttuaiheet vaihtelivat laidasta laitaan: lehdestä löytyivät varus-
miesten vaatteiden esittelyt, kantahenkilökunnan palkkaustaulukot, tiedot laitoksen 
avoimista viroista ja toimista, urheilukilpailujen tulokset – sekä sokerina pohjalla kol-
masosasivullinen armeijakaskuja.675 

Heti ensimmäisestä numerosta tehtiin lukijatutkimus, joka oli varsin epätieteellinen. 
Siinä selvisi, että toiveiden tynnyri oli pohjaton: lehteen haluttiin kaikkea mahdollista 
kenraalien elämäkerroista nättien tyttöjen kuviin (molempia kyllä myös julkaistiin). Si-
sällön haluttiin olevan ”maltillista ilman turhaa propagandaa ja kiihkoisänmaalli-
suutta”. Toisaalla taas kaivattiin sotahistoriaa ja turvallisuuspolitiikkaa. Ruotuväki-ni-
mestä ei kaikkialla pidetty, parempia olisivat vastaajien mielestä olleet vaikkapa Sini-
risti, Leijona ja Maanturva. Aikakauslehtimäistä painoasua pidettiin toivottavana ”sit-
ten kun varat sallivat, jotta se tulisi arvokkaamman näköiseksi”.676 

Lehdelle nimettiin toimitusneuvosto, joka näyttää olleen varsin salliva, vaikka siinä 
istui puolustusvoimien korkeinta johtoa. Pääesikunnan tiedotusosastokaan ei halun-
nut tehdä ennakkotarkastuksia; tapana oli silti esitellä lehti komentajalle ennen sen 
painoon menoa.677 

                                              
672 Pääesikunnan tiedotusosaston muistio puolustusvoimain oman tiedotuslehden tarpeellisuudesta 18.1.1962, 
T 22377/33, KA. Myös Ahokas (2002), s. 18.  
673 Talari, Tapani: Ruotuväki perustettiin poistamaan salailua, Ruotuväki 5/15.3.1987.  
674 Suominen (2006), s. 492; Tervasmäki (1970), s. 196; Ahokas (2002), s. 20. Ruotuväki, pääkirjoitus 15.3.1962.  
675 Ruotuväki 15.3., 19.9. ja 27.11.1962.  
676 Eri joukko-osastojen ja yksiköiden vastauksia pääesikunnan tiedotusosaston Ruotuväki-lehteä koskevaan 
tiedusteluun, T 22377/33, KA. Myös Ahokas (2002), s. 22–23.   
677 Ahokas (2002), 25–29.  
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Ruotuväki katsoi alusta asti virkeästi eteen, taakse ja sivuille. Näytenumeron pääkirjoi-
tuksessa se määritti paikkansa: ”- - Puolustuslaitos ja yhteiskuntamme muut jäsenet 
eivät aina tiedä riittävästi toisistaan. Tuore alokas ei ole selvillä siitä, mitä upseeri hä-
neltä odottaa. Tämä vajavainen yhteisymmärrys johtuu suurelta osalta oikeiden tieto-
jen puutteesta. Epäkohtaa voidaan korjata puolustusvoimien puolueettoman uutis- ja 
tiedotuslehden avulla. Uutisvalinnassaan lehti ottaa huomioon kaikki puolustuslaitok-
sessa palvelevat, kantahenkilökunnan ja ennen kaikkea varusmiehet. - -”678 

Ensimmäisen ilmestymisvuoden 1963 numeroissa varuskuntien urheilukilpailut saivat 
runsaasti palstatilaa, samoin selostus jalkaväenkenraali Aarne Sihvon viimeisestä mat-
kasta. Simo Hämäläinen väitteli sotilasslangista ja esitteli laveasti tutkimustaan. Lop-
puvuodesta lehti kertoi, että maanpuolustuskursseille tuli kaksi naista, maisteri Mar-
jatta Väänänen ja varatuomari Helvi Sipilä. Joulunumerossa muisteltiin parin vuosi-
kymmenen takaista aikaa, sotajouluja Kannaksella ja muuallakin.679 

Voittopuolisesti lehden sisältö oli silkkaa asiaa. Se kirjoitti varusmiesten arjesta, esitteli 
eri varuskuntien, joukko-osastojen ja aselajien toimintaa, kertoi puolustusvoimissa an-
nettavasta erikoiskoulutuksesta sekä muisti yhteistyökumppaneita kuten sotilaskotisi-
saria. Varusmiesten säästölomia käsiteltiin kolmella eri tavalla: pääkirjoituksessa, 
isossa artikkelissa ja katugallupissa, jossa mielipiteensä pääsivät sanomaan siviilit. Toki 
varusmiestenkin mielipiteet asiasta painettiin lehteen.680 

Palstatilaa saivat niin ikään isot ajankohtaiset asiat: rauhankysymys, aseistariisunta ja 
ydinasepelote, joista kirjoitti erityisesti Aimo Pajunen. Myös puolustusministeri sai ää-
nensä kuuluviin: Arvo Pentin kirjoittama artikkeli oli otsikoitu ”Koko kansan tunnet-
tava puolustusvoimat omakseen”. Kuusikymmenluvun kirjoittajajoukkoon kuuluivat 
muiden muassa kaksi myöhemmin korkeisiin asemiin noussutta upseeria: Jaakko Val-
tanen, joka oli puolustusvoimien komentaja vuosina 1983–1990 ja Bo Klenberg, me-
rivoimien komentaja 1977–1978.681 

Viihdettä oli vähänlaisesti, lähinnä pilapiirroksia ja pakinoita. Nimimerkki Apupässi – 
siviilikielellä siis päivystäjän apulainen – pakinoi joukko-osastonsa sattumuksista ja 
kaikesta mikä sivusi asevelvollisen arkea. Hänen häivyttyään homman sai Rantapyssyn 
alokas, josta aikaa myöten kehkeytyi Rantapyssyn oppilas ja ennen kotiuttamistaan 
vielä Rantapyssyn upskokelas.682 

Armeijan avautumista kuvasti sekin, että varusmiehet saivat tilata Ruotuväkeä lahjaksi 
kotiväelle, sukulaisille tai tuttaville, Vuosikertahinta oli erittäin kohtuullinen: loka-
kuussa 1963 seuraavan vuoden lehteä myytiin kolmella markalla (nykyrahassa noin 
6,50 euroa), huhtikuussa 1964 lehden sai vuoden loppuun kahdella markalla (noin 4 
eurolla). Levikkikampanja, joka oli hieman vaisu, ei jäänyt ainoaksi: erityisesti Heikki 
Tiilikaisen päätoimittajakaudella 1970-luvun alussa lehteä markkinoitiin räväkästi suu-
relle yleisölle.683 

                                              
678 Lukijalle (pääkirjoitus), Ruotuväki 15.3.1962.  
679 Ruotuväki, vuosien 1963 numerot.  
680 Ruotuväki, vuosien 1964–1965 numerot (säästölomista erityisesti numerot 6/1.4.1965 ja 8/29.4.1965). 
681 Ruotuväki, vuosien 1964–1965 numerot. Pentti, Arvo: Koko kansan tunnettava puolustusvoimat omakseen, 
Ruotuväki 15/25.8.1965. Kirjoittajista Ahokas (2002), s. 12.  
682 Ruotuväki, vuosien 1964–1965 numerot. Ahokas (2002), s. 12.  
683 Tilausilmoitukset Ruotuväki 18/16.10.1963 ja 19/30.10.1963 sekä Ruotuväki 7/15.4.1964. Ahokas (2002), s. 
33.  
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Lehden täyttäessä kymmenen vuotta Vilho Tervasmäki kertoi sen perustamisen pon-
timena olleen oman tiedotustyön helpottaminen, koska ”asioista epävarma kantahen-
kilökunta vaikeni myös toisarvoisissa kysymyksissä” ja lehdistö piti salailun pääsyylli-
senä pääesikunnan tiedotusosaston päällikköä. Varusmiesten, heidän omaistensa ja 
kantahenkilökunnankin tiedontason nosto oli niin ikään mielessä. Tilanne parani no-
peasti. ”Täytyy todeta, että tällä välillä on noussut uusi upseeri- ja aliupseeripolvi, joka 
vapaammissa oloissa kasvaneena ymmärtää huomattavasti enemmän tiedottamisesta 
kuin edeltäjänsä”, totesi Tervasmäki ja arvioi, että lehteä tulisi suunnata entistä enem-
män varusmiehille, kantahenkilökunta kyllä pärjäisi. 684 

Se, että lehden lukijoista suurin osa on varusmiehiä ja että lukijakunta vaihtuu pari 
kertaa vuodessa, näkyy edelleen lehden sisällössä. Samat asiat kerrotaan toistuvasti 
hiukan eri tavalla paketoituna, mutta ensimmäisten vuosikymmenien pitkät asiantun-
tija-artikkelit ovat kadonneet ja tilalla on vauhdikkaita reportaaseja, henkilöhaastatte-
luja, kirja-, levy-, elokuva- ja peliarvioita.685 

Tervasmäen alkuperäinen visio lehdestä on osoittautunut elinkelpoiseksi. Varusmies-
palvelusta suorittavat viestintäammattilaiset (tai alan opiskelijat) tekevät nykyisinkin 
toimittajan, valokuvaajan ja graafikon töitä. Lehden 40-vuotishistoriikin mukaan vuo-
sina 1962–2002 oli toimituksessa ehtinyt palvella yli 500 varusmiestä; vuoden 2019 
loppuun mennessä heitä on ollut jo yli tuhat. Tämän vuosituhannen puolella joukkoon 
ovat liittyneet myös it-ammattilaiset eli verkkoversion tekijät ja päivittäjät.686 

Halukkaita on aina ollut enemmän kuin voidaan ottaa, ja esimerkiksi umpipolitisoitu-
neella 1970-luvulla valintaan osallistui toimituksen johdon lisäksi pääesikunnan tut-
kintatoimisto. Sieltä tuli jokaisen ehdotetun kohdalle plussa tai miinus. Ateneum toi 
automaattisesti miinuksen ja Tampereen yliopiston opiskelijoita otettiin toimittajiksi 
vain siinä tapauksessa, että Sanomien toimittajakoulun käyneitä miehiä ei ollut tar-
jolla.687 

Ruotuväen ulkoasua uudistettiin vuosien varrella useaan otteeseen ja sivumäärä kasvoi. 
Ilmestymisrytmi säilyi samana kesään 2020 saakka, jolloin lehti uudistui aikakauslehti-
mäisemmäksi ja alkoi ilmestyä kerran kuussa. Lehteä jaetaan varuskunnissa ja sitä voi 
lukea netissä joko digiversiona tai näköislehtenä, mutta varusmiehillä ja puolustusvoi-
mien henkilökunnalla on mahdollisuus tilata lehti ilmaiseksi koteihinsa. Ensimmäisen 
pääkirjoituksen tavoite ”jos taloudelliset mahdollisuudet selkenevät, voidaan lehden 
lukijakuntaan liittää myös varusmiesten kodit sinä aikana, jonka poika palvelee sota-
väessä” on siis saavutettu.  

 

  

                                              
684 Tervasmäki, Vilho: Oli niin ennenkuulumatonta, että sotaväki julkaisi lehteä, Ruotuväki 5/15.3.1972. 
685 Ruotuväki, vuosien 1962–2019 numerot.  
686 Ahokas (2002), s. 9 ja samassa teoksessa oleva Ruotuväen matrikkeli 1962–2002. Ronni Läpisen sähköpos-
tiviesti kirjoittajalle 18.10.2019.  
687 Tiilikainen, Heikki: Kylmän sodan kujanjuoksu. Ajatus Kirjat/Gummerus Kustannus Oy, Helsinki 2003, s. 
164–165. Tiilikainen, Heikki, everstiluutnantti evp: Ruotuväki-lehden toimittaminen, haastattelu 11.9.2019, 
materiaali kirjoittajalla.  
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7 

HAASTEITA JA VASTATUULTA 1960-LUVULTA            
1980-LUVUN LOPULLE 

”- - arvelen, että puolustuslaitoksen olisi välttämätöntä saada itsensä ja järjestyneen opposi-
tion väliin ”liikkuva puolustus”: yhteisöjä ja yksityisiä, jotka täysin epäkaavamaisesti ker-
tovat, miksi he liberalisteina, sosialisteina, internationalisteina ja pasifisteina suhtautuvat 
aktiivisen myönteisesti asevelvollisuuteen, väestönsuojeluun, puolueettomuuden aseelliseen 
varmistamiseen.” (Matti Kuusi 1963)688 

”Olisi liioittelua puhua puolustuslaitoksen kriisistä, tämä jää toistaiseksi toiveajatteluksi. 
Liikettä ja vähäistä uudistumista on kuitenkin havaittavissa; armeijasta riittää tätä nykyä 
puhuttavaa.” (Heikki Palmu 1969).689 

”1960-luvulla tapahtui puolustusvoimissa jonkinlaista murtautumista ulos kuorestaan. 
Viralliset tiedotteet ja kenraalien pyöreät kannanotot saivat rinnalleen nuorempienkin up-
seerien mielipiteitä.” (Sanomalehti Etelä-Saimaa 1974)690 

 

uomi eli 1960-luvun jälkimmäisellä puoliskolla laajaa ja syvää murrosta. Yhteis-
kunta politisoitui ja demokratisoitui. Kansainvälistyminen ja moniarvoisuus al-
koivat nousta esiin, ja seuraavien kahden vuosikymmenen aikana nämä virtauk-

set voimistuivat. Puolustusvoimien tiedotustoimintaa leimasi vahva avoimuuden ta-
voittelu, mikä luonnollisesti muokkasi myös sen julkisuuskuvaa. Vähän kärjistäen voisi 
sanoa, että se mikä vielä viisikymmenluvulla oli toimittajien kysyessä myönnetty, ker-
rottiin nyt mediatiedotteessa ja samalla tarjouduttiin antamaan tarvittaessa lisätietoja.  

Jaakko Valtanen toimi puolustusvoimien viestintäjohtajana vuosina 1967–1970, jol-
loin hän oli everstiluutnantti ja virkanimike Pääesikunnan tiedotusosaston osastopääl-
likkö. Hän määritti Ruotuväki-lehdessä laitoksen tiedotuslinjan näin: ”Puolustuslaitok-
sen tiedotus- ja muun suhdetoiminnan yleinen luonne pyrkii tiukkaan asiallisuuteen, 
jakamaan todenmukaisia tietoja, olemaan avointa ja julkista sekä tasapuolisuutta kaik-
kia kohtaan noudattavaa. Erityisesti pyritään huolehtimaan siitä, että puolustuslaitos 
pysytetään edelleen puoluepoliittisten kysymysten ulkopuolella.”691 

Vuoden 1966 vaaleissa eduskuntaan tuli vasemmistoenemmistö SDP:n, SKDL:n ja 
TPSL:n voimin; suurin puolue oli tuolloin 55 edustajan SDP. Neljä vuotta myöhem-
min vaaka heilahti jonkin verran oikealle; protestivaaleiksikin kutsuttujen vaalien suu-
rin yllättäjä oli kuitenkin ”unohdetun kansan” asiaa ajava Suomen Maaseudun Puolue, 
joka sai 18 edustajaa. Eduskuntaan tuli suhteellisen runsaasti nuoria kansanedustajia – 
jopa sellaisia, joilla oli saatujen lykkäysten vuoksi varusmiespalvelus suorittamatta. 
Vaalituloksissa näkyi nuorisoradikalismin nousu, suurten ikäluokkien tulo äänestys-
ikään sekä äänestysikärajan aleneminen.  

                                              
688 PM. Miksi puolustusnihilismi voimistuu akateemisen nuorison keskuudessa. Matti Kuusen muistio 
27.12.1963, T 21963/8, KA. Muistio on 2. D:n mielialailmoituksen liitteenä. 
689 Palmu, Heikki: Harmaa päiväkirja. Kuvia Suomen puolustuslaitoksesta. Ydin, Helsinki 1969, s. 114.  
690 Sotilasasioista tiedottaminen (pääkirjoitus), Etelä-Saimaa 28.4.1974. Henkisen Maanpuolustuksen Suunnitte-
lukunnan katsauksia 5/1974, s. 52 ja Virta (2012), s. 268.  
691 Valtanen, Jaakko: Puolustusvoimat – reservit – kansa, Ruotuväki 11/4.6.1968.  
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Vasemmistovirtaus kyseenalaisti puolustusvoimien roolin suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Myös kansainvälisessä poliittisessa tilanteessa ja maailman mielipideilmastossa 
tapahtuneet muutokset vaikuttivat Suomeenkin. Vietnamin sodan sekä ydinaseiden ja 
imperialismin vastustus näkyivät julkisessa keskustelussa. Äärimmillään vaadittiin 
koko puolustuslaitoksen lakkauttamista, jolloin Suomen kohdalle syntyvä sotilaallinen 
tyhjiö toimisi esimerkkinä koko muun maailman rauhanliikkeille ja aseistariisun-
nalle.692 

Aseistariisunnasta kirjoitti koko suomalainen sanomalehdistö – kannanottojen sävy 
tietenkin vaihteli puoluekannan mukaan. Puolustusvoimat ei aluksi ottanut kantaa rau-
hanliikkeisiin; sittemmin alettiin viljellä ajatusta, jonka mukaan rauhanliikkeen ja 
maanpuolustustyön päämäärä on sama eli rauhan säilyttäminen.693 

Tiedotustoiminnan tehostamisen ohella puolustusvoimien yhteiskuntasuhteita raken-
nettiin 1960-luvulla tarmokkaasti, ja nämä kaksi tavoitetta liittyivät yhteen silläkin ta-
valla, että maanpuolustuskurssien ja tiedotusosaston johto vaihtoi paikkoja. Kun 
Jaakko Valtanen siirtyi tiedotusosaston päällikön paikalta maanpuolustuskurssien joh-
tajaksi, hän totesi, että julkisuusperiaatteen opetteleminen oli ollut puolustusvoimille 
hyvin tärkeää. ”Kansalaisten luottamus voidaan saavuttaa vain antamalla riittävästi tie-
toja. - - Julkisuus on luottamuksen edellytys, ja siinä on edettävä niin pitkälle kuin on 
mahdollista paljastamatta puolustussalaisuuksia.”694 

Jakautuuko kansa kahtia?  

Maanpuolustushenkisiä, puolustusvoimia tukevia mielipiteitä esiintyi 1960-luvunkin 
vuosina; niitä vain ei aina esitetty yhtä näyttävästi kuin vastalauseita. Pääesikunnan 
tiedotustoimiston arkistoon mapitettu professori Matti Kuusen muistio akateemisen 
nuorison puolustusnihilismistä kertoi, miten ”armeijanvastainen, asevelvollisuutta kri-
tikoiva suuntaus läpäisee eriasteisena melkein koko ylioppilasnuorison. Vapaaehtoi-
nen maanpuolustustyö vetää piiriinsä etupäässä fyysisestä ja teknisestä kulttuurista 
kiinnostuneita reippailijoita, sinänsä erinomaista upseeri- ja aliupseeriainesta, toimeli-
aita isoja partiopoikia, joille älyllinen uteliaisuus ja keskustelu sanan vaativassa mielessä 
on vierasta ja joita traditionaali elämänkatsomus isiltä perittyine arvoineen tyydyttää. 
Virein nuoriso, ylioppilasmaailman vaikuttajayksilöt, perustelevat reserviupseeritoi-
minnasta syrjään jäämistään nimenomaan sillä, että etteivät he halua ”yksinkertaisuu-
den”, ”vanhoillisuuden” tai ”epäitsenäisyyden” leimaa.”695 

Kuusi arvosteli, että puolustuslaitoksen ”ääni on virkaiässä vanhimpien ja henkiseltä 
liikkuvuudeltaan heikompien ääni”. Armeijassa puhuttiin nuoruutensa ennen sotia elä-
neiden sotaveteraanien kieltä ja ihmeteltiin nuorison penseyttä. Niinpä sitten Kuusen 
mukaan vireät ja johtajakelpoiset nuorukaiset palasivat sotaväestä siviiliin vakaumuk-
sellisina antimilitaristeina, jotka pitivät puheita armeijasta demokraattisten kansalais-
vapauksien turvaajana pelkkänä propagandana. Hänen mielestään ”kenraalien ja sota-
veteraanien on aika oppia, missä tilanteissa on viisainta vaieta ja antaa nuorten puhua 

                                              
692 Tervasmäki (1970), s. 206–211. Visuri (2006), s. 39–40.  
693 Tervasmäki (1970), 206–211.  
694 Puolustusvoimien suhdetoimintamiehet vaihtoivat paikkoja, Helsingin Sanomat 16.12.1969.  
695 PM. Miksi puolustusnihilismi voimistuu akateemisen nuorison keskuudessa. Matti Kuusen muistio 

27.12.1963, T 21963/8, KA. 
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nuorille”. Erityisesti RUK:n ja aliupseerikoulujen oppilaskuntiin tulisi saada kuraatto-
reiksi nuoria kadettiupseereja, jotka palvelusajan ulkopuolellakin olisivat valmiita kes-
kustelemaan ”levollisesti, asiallisesti ja kauluslaatta-auktoriteettiin vetoamatta” koulu-
tettaviensa, erityisesti joukoissa olevien mielipidejohtajien, kanssa.696 

Kuusen muistio ilmaantui pääesikunnan käsittelyyn kiertotietä: hänen jatkosodan ai-
kainen esimiehensä Adolf Ehrnrooth lähetti sen divisioonansa mielialailmoituksen liit-
teenä ja kertoi saaneensa asiakirjan Uudenmaan sotilasläänin esikunnasta. Ilmeisesti 
Matti Kuusi, joka oli toiminut rintamajoukkojen valistusupseerina, oli käyttänyt omia 
suhteitaan saadakseen mielipiteensä puolustusvoimien johdon tietoon. Ehrnrooth piti 
muistiota yksipuolisena, mutta myönsi siinä olevan ”paljon ajattelemisen ja lisätutki-
misen aihetta”. Asiakirjoihin tehtyjen merkintöjen mukaan paperi eteni aina komen-
taja Sakari Simeliukselle saakka – hän kirjoitti sen marginaaliin ”Tähän puututtava”.697 

Arkistosta ei käy ilmi, tehtiinkö asialle jotain ja jos niin mitä. Nuorisoliikehdintä si-
nänsä kyllä näkyy kuusikymmenluvun mielialailmoituksissa. Vuoden 1964 mieliala-
koosteen allekirjoittanut everstiluutnantti Vilho Tervasmäki totesi, että ”vilkas tiedo-
tustoiminta, hyvät suhteet lehdistöön ja kantahenkilökunnan laajentunut kanssakäy-
minen eri siviiliyhteisöjen kanssa on ollut omiaan hälventämään virhekäsityksiä ja pa-
rantamaan suhteita”. Samassa asiakirjanipussa kuitenkin raportoitiin vaasalaisnuori-
son rähinöinnistä, jota oli jatkunut jo jonkin aikaa. Se huipentui nuorisojoukon öiseen 
hyökkäykseen Vaasan Rannikkopatteriston järjestyspartion kimppuun. Partio selvitti 
välikohtauksen asiallisesti ja seudun lehdistö asettui puolustuslaitoksen puolelle.698 

Helsinkiläiset opiskelijanuoret perustivat elokuussa 1963 Sadankomitean, joka niin 
ikään alkoi ajaa rauhanaatetta. Vuoden 1965 kutsunnoissa sadankomitealaiset jakoivat 
omia aseistakieltäytymiseen yllyttäviä propagandalehtisiään Helsingin kutsuntapaikan 
ulkopuolella. Lounais-Suomesta raportoitiin, että ”aatteellisia vastustuspesäkkeitä 
maanpuolustusta kohtaan” oli Turussa ja Taalintehtaalla. Myös Hämeen sotilasläänin 
komentaja oli huolissaan: ”Puolustustahtoinen mieliala on yleensä vallalla vanhemman 
polven ihmisten keskuudessa. Nuoremman polven ääni saattaa jäädä kuulumatta tai 
jos se kuuluu, on se 100-komitealaisten äänekästä touhua. Voidaan väittää, että heikä-
läisen ajattelun ja toiminnan takana on vain pieni joukko. jolla ei ole vaikutusta, mutta 
kun se joukko aktiivisesti toimii eikä vastaväitteitä ja heidän esittämiään aatteita todis-
tusvoimaisesti kumoavia perusteita jatkuvasti myös esitetä, on olemassa vaara, että 
nuo aatteet syövyttävät nuorison uskoa maanpuolustuksen tarpeellisuuteen ja joka ta-
pauksessa vaikeuttavat aktiivista maanpuolustustyötä.”699 

Myös vuoden 1968 mielialailmoituksissa kuvastuu huoli: ”- - yhä useammin saa antaa 
vastauksen kysymykseen, kykeneekö puolustuslaitos ja sen reservit tarpeen vaatiessa 

                                              
696 PM. Miksi puolustusnihilismi voimistuu akateemisen nuorison keskuudessa. Matti Kuusen muistio 
27.12.1963, T 21963/8, KA. 
697 Pääesikunta, Koulutus- ja tiedotusosasto, Salaiset mielialailmoitukset vuodelta 1964, T 21963/8, KA. Pentti 
Airion mukaan Kuusi oli jättänyt muistion Uudenmaan sotilasläänin esikunnalle, josta majuri Huuskonen lä-
hetti sen pääesikunnalle; yksi kopio on löytynyt Sakari Simeliuksen arkistosta. Airio (2007), s. 187–188. Ilmei-
sesti muistiosta oli liikkeellä useampi kopio, koska minun löytämäni oli liitteenä Ehrnroothin komentaman 2. 
D:n mielialailmoituksessa. 
698 Pääesikunnan koulutus- ja tiedotusosasto, Salaiset mielialailmoitukset vuodelta 1964, T 21963/8, KA.  
699 Pääesikunnan koulutus- ja tiedotusosasto, Salaiset mielialailmoitukset vuodelta 1965, T 21963/8, KA. 
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suorittamaan tehtävänsä? Sadankomitealaiset, passinpolttajat ja ”rauhaa rakastavat jär-
jestöt” lietsovat suorastaan vaarallisella tavalla yleistä mielipidettä puolustuslaitosta 
vastaan”.700 

Mutta vaikka asiat riitelivät, miehet sentään mahtuivat samaan huoneeseen. Reservin 
Upseeri -lehdessä ilmestyi erään sadankomitealaisen haastattelu, ja kun puolustusvoi-
mat vietti 50-vuotisjuhlapäiväänsä, kaksi järjestön edustajaa tuli onnittelukäynnille 
pääesikuntaan. Samanaikaisesti tosin Kasarmitorilla oli käynnissä hiljainen mielen-
osoitus, ja Jäähallissa pidetyn pääjuhlan ajaksi rauhanpuolustajajoukko siirtyi juhlapai-
kan edustalle. Mielenilmaukset sujuivat rauhallisesti eikä poliisin, joka oli varautunut 
epäjärjestykseen, tarvinnut puuttua tapahtumien kulkuun.701 

Upseerit mukaan keskusteluun 

Puolustusvoimien asema ja merkitys muuttui 1960-luvun puolenvälin jälkeen. Se oli 
entistä selkeämmin osa yhteiskuntaa, tiedotusvälineiden ja kansalaisten mielenkiinnon 
kohde. Tämä näkyy vaikkapa siinä, että sotilaallista maanpuolustusta koskeva lehdis-
tökirjoittelu lisääntyi 1960-luvulta vuoteen 1975 mennessä kaksinkertaiseksi.702 

Muutosta auttoi armeijan oma suhtautuminen viestintään. Enää ei vain vastattu toi-
mittajien ja lehtien lukijoiden kysymyksiin, vaan tiedotettiin oma-aloitteisesti. Tätä 
edisti se, että sotilaiden sananvapaus laajeni; ilman pääesikunnan lupaa pääsi jo kuusi-
kymmenluvulla kertomaan mielipiteensä monesta asiasta. Lupa vaadittiin vain, jos kir-
joitus käsitteli sisä- tai ulkopoliittisia kysymyksiä tai siihen epäiltiin sisältyvän salassa 
pidettäviä asioita. Ruotuväki kysyi otsikossaan ”Mitä sotilas saa sanoa?” ja kertoi, että 
puolustusvoimissa oli asiasta keskusteltu. Muissa pohjoismaissa oli ennakkosensuu-
rista jo luovuttu, ja kirjoittaja arvioi, että myös Suomessa ”yhteiskunnallinen aktiivi-
suus niin puolustuslaitoksen kantahenkilökunnan kuin varusmiestenkin keskuudessa 
tullee huomattavasti lisääntymään”.703 

Laitoksen sisäisiä asenteita muokkasi sukupolvenvaihdos. Vanhin upseeristo, jota 
Jami Virta väitöstutkimuksessaan kutsuu ”sotakonelinjan” edustajiksi, siirtyi täysin-
palvelleena reserviin ja tilalle nousi nuorempia. Keskeisenä uuden sukupolven edusta-
jana Virta mainitsee Jaakko Valtasen, jonka nuorison maanpuolustustahdon kohotta-
mista käsitellyt diplomityö oli edustanut uudenlaista ajattelua jo 1950-luvun alkupuo-
lella. Valtanen johti pääesikunnan tiedotusosastoa vuosina 1967–1970. Myös Risto 
Hyvärinen ja Aimo Pajunen olivat avoimen tiedotuksen esitaistelijoita.704 

Aktiivisia kannanottajia puolustusvoimien piiristä alkoi löytyä viimeistään kuusikym-
menluvun loppuvuosina, mutta kyllä heitä oli kaivattukin. Suomen Kuvalehti totesi sekä 
kenraalien että kadettien olleen yhtä haluttomia esiintymään julkisuudessa. Se kyseli, 
mikseivät kenraalit ole tunnettuja hahmoja kuten poliitikot, huippu-urheilijat tai vuo-
rineuvokset, ja mikseivät he kirjoita puolustuslaitosta, sotilaspolitiikkaa ja sodankäyn-
nin doktriinia koskevia tietokirjoja runsaan sotahistoriallisen kirjatarjonnan rinnalle. 
Yhtä outoa oli lehden mielestä se, että ”Ylioppilaslehden palstoilla ei yksikään kadetti 

                                              
700 Pääesikunnan koulutus- ja tiedotusosasto, Salaiset mielialailmoitukset vuodelta 1968, T 21963/8, KA. 
701 Komea juhlapäivä puolustusvoimilla, Helsingin Sanomat 5.6.1968. Tervasmäki (1970), s. 224–230.  
702 Virta, Jami: Juoksuhaudoista yhteiskuntaan. Vuosien 1965–1975 sotilaallista maanpuolustusta ja puolustusvoimia kos-
kevan joukkotiedotuksen tarkastelu. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotahistorian laitos 2012, s. 8, s. 32 ja passim.  
703 Mennola, Erkki: Mitä sotilas saa sanoa? Ruotuväki 23–24/22.12.1965.  
704 Virta (2012), s. 83–87, s. 275–276 ja passim.  
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ole osallistunut siellä viime keväänä käytyyn vilkkaaseen keskusteluun maanpuolus-
tuksesta ja aseistariisunnasta”. Lehti epäili, että opiskelijatoiminnasta kadetteja kiin-
nostivat lähinnä urheilu ja osakuntatanssit.705 

Kenraalien suhteen Kuvalehti teki voitavansa tunnettuuden lisäämiseksi eli julkaisi 
koko kenraalikunnan kuvat ja kertoi, mistä asioista he puolustusvoimissa vastasivat. 
Se myös myönsi, että jotain oli tehty oikein: ”Suhdetoiminnan alalla on puolustuslaitos 
astunut pitkän askeleen eteenpäin. Hyvänä osoituksena tästä on pääesikunnan pirteä 
tiedotuslehti Ruotuväki. Tiedotustoimintaa vaivaa kuitenkin vielä aktiivisuuden ja 
ajankohtaisen tilanteen oivaltamisen puute. Siihen sisältyy liian paljon kuviteltujen so-
tasalaisuuksien varjelemista, selittelyä ja jälkikäteen tapahtunutta paikkaamista.”706 

Sodan pelko ei enää kuusikymmenluvulla leimannut ilmapiiriä siinä määrin kuin edel-
lisellä vuosikymmenellä, mutta kansainvälisiä kriisejä kyllä riitti. Vietnamin sota, joka 
jatkui aina 1970-luvun puoleenväliin, Israelin ja kolmen arabivaltion (Egypti, Jordania 
ja Syyria) kesäkuussa 1967 käymä kuuden päivän sota sekä elokuussa 1968 tapahtunut 
Tšekkoslovakian miehitys heijastuivat Suomeen jo yksin siitä syystä, että tiedonvälitys 
oli aiempia vuosikymmeniä nopeampaa ja uusi media, televisio, tavoitti koko kansan.  

Erityisesti Tšekkoslovakian miehityksen aikana puolustusvoimissa oltiin varuillaan, 
vaikka sitä ei näytetty ulospäin.707 

Maanpuolustuskeskustelua käytiin sekä tiedotusvälineissä että erilaisissa yleisötilai-
suuksissa. Seminaareja ja paneelikeskusteluja järjesti erityisen hanakasti akateeminen 
opiskelijanuoriso. Puolustusvoimien edustajia kutsuttiin mukaan niin televisioon kuin 
Vanhalle Ylioppilastalollekin, missä everstiluutnantti Risto Hyvärisen ja eversti Aimo 
Pajusen sekä muiden, lähinnä nuorten ja keski-ikäisten upseerien, kanssa väittelivät 
johtavat nuorvasemmistolaiset kuten Ilkka-Christian Björklund, Ilkka Taipale ja Erkki 
Tuomioja. Myös Jaakko Valtanen joutui ja pääsi tiedotusosaston päällikön ominaisuu-
dessa puhumaan erittäin moniin erilaisiin tilaisuuksiin. Molemmilla puolilla kateederia 
puhuttiin rauhasta, mutta käytettiin eri termejä. 708 

Puolustusvoimat oli koko 1960-luvun ajan varsin ahtaalla. ”Erityisesti nuoriso, mutta 
myös monet vanhemmat kansalaiset, puhuivat puolustusmenojen vähentämisestä. He 
väittivät, että jos vain Suomi toteuttaa puhdasotsaisesti aseistariisunnan, muut maat 
seuraavat kyllä perässä. Maassa oli paljon jopa korkeissa poliittisissa asemissa olevia 
henkilöitä, jotka uskoivat, ettei Suomella olisi mitään mahdollisuutta selvitä mahdolli-
sessa tulevassa sodassa – se olisi ydinsota eikä asevoimilla olisi siinä mitään merkitystä. 
Korkeintaan voitaisiin käydä jonkinlaista pienimuotoista sissisotaa.”709 

  

                                              
705 ”Kuinka meitä hallitaan: Armeija”. Suomen Kuvalehti 35/29.8.1964.  
706 ibid. 
707 Visuri (2006), s. 39–40. Tšekkoslovakian kriisin vaikutuksista eräissä puolustusvoimien yksiköissä Tiilikai-
nen (2003), s. 93–117.  
708 Paukkunen, Erkki, tiedotuspäällikkö (eläkkeellä), Puolustusvoimien pääesikunta: Puolustusvoimien tiedo-
tus 1970–1990-luvuilla, haastattelu 11.12.2018. Materiaali kirjoittajalla. Valtanen, haastattelu 5.3.2019.  
709 Valtanen, haastattelu 5.3.2019.  
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Murinaa määrärahoista ja Mannerheimista 

Puolustusvoimat kohensi 1960–1970-luvuilla julkista kuvaansa monella tavalla. En-
tistä avoimempi tiedottaminen, uusiin kohderyhmiin kohdistuneet pr-toimet – kuten 
esimerkiksi Santahaminan Kadettikoululla 1970-luvulla järjestetyt teinipäivät – ja laa-
jaan jakeluun tehdyt, puolustusvoimia ja sen suorituskykyä sekä maanpuolustuspoli-
tiikkaa yleisemminkin esittelevät kirjaset otettiin lehdistössäkin vastaan pääosin posi-
tiivisesti.710 

Tyytymättömyyden aiheita riitti silti: esimerkiksi vuoden 1970 lehdistökatsausmapin 
(johon on syystä tai toisesta arkistoitu myös edellisen vuoden papereita) selailu paljas-
taa, että puolustusvoimien määrärahat olivat lehdestä ja kirjoittajasta riippuen joko 
liian suuret tai liian pienet. Vaasa-lehden nimimerkki Silmä luki tammikuussa 1969 
juuri ilmestynyttä ”Taskutietoa maanpuolustuksesta” -kirjasta ja vertaili siinä esitettyjä 
vuoden 1967 sotilasmenoja eri maissa. Tuolloin Suomen armeijan menot olivat 105 
markkaa vuotta ja henkeä kohti. Tanska käytti 265 markkaa, Norja 337 ja Ruotsi 527 
markkaa, Neuvostoliitto 619 ja Yhdysvallat peräti 1550 markkaa.711 

Vuoden 2021 euroiksi laskettuina mainittujen maiden sotilasmenot siis olivat Suomi 
180, Tanska 455, Norja 579, Ruotsi 906, Neuvostoliitto 1064 ja USA 2664 euroa vuo-
dessa henkeä kohti.712 

Kirjoittaja totesi, että Suomen asevelvollisuusaika oli kansainvälisesti vertaillen lyhyt 
ja puolustusmenojen osuus bruttokansantuotteesta oli 1960-luvun ajan ollut lasku-
suunnassa. Mielipidemittauksissa näkyneeseen kansalaisten positiiviseen suhtautumi-
seen vedoten hän ehdotti puolustusvoimien perushankintamäärärahojen korotta-
mista, mutta arveli sen olevan mahdollista vasta vaalien jälkeen.713 

Suomen Kuvalehti vertaili kolmea Euroopan puolueetonta maata YK:n tilastojen poh-
jalta. Ruotsi käytti bruttokansantuotteestaan puolustusmenoihin 4,5 prosenttia ja 
Sveitsi 3,5 prosenttia. Suomen vastaava luku oli kaksi prosenttia. Samassa artikkelissa 
lehti totesi, ettei puolustuskysymys näytellyt mitään tärkeätä osaa suomalaisessa päi-
vänpolitiikassa. Sitä ei mainittu hallitusohjelmissa eikä valtiopäivien avajaispuheissa, 
eikä eduskunnan puolustusasiainvaliokunta kokoontunut läheskään yhtä usein kuin 
muut valiokunnat. Lehti ei ottanut jyrkkää kantaa määrärahojen lisäykseen, mutta hie-
noinen toive siitä kyllä sisältyi artikkeliin.714 

Vasemmiston lehtien asenne oli täysin päinvastainen. Kansan Tahdon nimimerkki 
Jarkko paheksui puolustusvoimien suunnittelemia hävittäjähankintoja: ”- - voisivat 
nämä puheet kaikenlaisten maahan tippuvien Draken-hävittäjien ja muiden vaarallis-
ten härveleiden hankkimisesta loppua. Sen sijaan vahvistettaisiin tätä maanpuolustuk-
sen siviilisektoria. Hankitaan lisääntyvillä määrärahoilla työttömille työtä, leivättömille 
leipää, sairaille terveyttä ja asunnottomille asuntoja - - tehtäisiin tästä maasta sellainen, 
että jokaisella kansalaisella olisi äärettömän kova hinku sen puolustamiseen ja myös 
kykyä siihen.” Kansan Uutiset läimäytti saman tien erästä vasemmiston kanssa kilpaile-
vaa eduskuntapuoluetta asettaen vastakkain Drakenit ja ”unohdetun kansan” leivän: 

                                              
710 Tervasmäki (1970), s. 241; Syrjö (2006), s. 631.  
711 Silmä: Koko kansan asia, Vaasa 20.1.1969. 
712 Muunnos, kuten muutkin tässä kirjassa esiintyvät rahanarvojen muunnokset, on tehty Suomen Pankin ra-
hamuseon laskurilla. Se on nettiosoitteessa http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN 
713 Silmä: Koko kansan asia, Vaasa 20.1.1969.  
714 Kuinka meitä hallitaan: Armeija, Suomen Kuvalehti 35/29.8.1964.  

http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN
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”- - Vennamon puolue Poutiaisineen ja muineen oli valmis panemaan liki 200 miljoo-
naa markkaa kahteentoista hävittäjään. Siinä oli ”unohdettu kansa” ja tusina sotako-
neita vastakkain puntarissa ja ”unohdettu kansa” havaittiin SMP:ssä perin köykäiseksi. 
- -”715 

Seuraavana vuonna keskustelu jatkui. Määrärahajupakoissa näkyy jatkuvasti oman 
puolueen pussiin pelaamista, useimmiten varsin populistisia keinoja käyttäen. Tyypil-
lisesti väitettiin puolustusmäärärahojen olevan pois muilta hallinnonhaaroilta, mikä oli 
tietysti jokseenkin tarkoitushakuinen tulkinta.716 

 

Kuva 15. Puolustusvoimia esittelevän Aleksanterinkatu-näyttelyn avajaiset 1.6.1968. Avajaisparaatiin 
osallistuivat Helsingin Varuskuntasoittokunta, Kaartin Pataljoona, Merisotakoulu sekä Laskuvarjojääkä-
rikoulu. Kuten näkyy, yleisöä oli tungokseen asti. Puolustusvoimat/Sotamuseo. 

Määrärahoista riitti rutinaa: kun eduskunta syksyllä 1970 alkoi käsitellä puolustusmää-
rärahoja, Helsingin Sanomat kertoi, että armeijan hankintoihin olisi tulossa kolmannes 
lisää. Suomenmaa puhui 40 miljoonasta markasta. Kansan Uutisten mukaan ”sotakalus-
toon rysäytettäviä varoja löytyi 124,3 milj. mk”. Lehti piti hankintoja skandaalina, pa-
heksui syvästi hävittäjähankintoihin ”upotettavia” ja ”paiskattavia” rahoja ja muistutti, 
että ”sotakaluston hankintavimmaa rohkenivat vastustaa kesällä vain SKDL:n edus-

                                              
715 Vasemmiston lehtien lainaukset on otettu pääesikunnan tiedotusosaston v. 1970 lehdistökatsauksista. Kan-
san Uutiset 27.6.1970, Kansan Tahdon päiväys ei näy leikkeestä. T 26509/6, KA.  
716 Pääesikunnan tiedotusosaston lehdistökatsauskansiossa on komentaja K. O. Leinosen vastine, jossa hän 
viittaa Päivän Sanomien 3.1.1970 julkaisemaan kirjoitukseen. T 26509/6, KA. 
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kuntaryhmä ja muutamat sosiaalidemokraattiset kansanedustajat. SMP ja sos.dem.ryh-
män enemmistö laukkasi kiltisti mukana oikeiston manööverissä ja eduskunnalta saa-
tiin silloin suostumus tälle puuhalle.”717 

Puolustushallinnon määrärahojen tarkastelu tilastojen valossa osoittaa määrärahako-
rotukset maltillisemmiksi kuin sanomalehdet väittivät. Esimerkiksi vuodesta 1969 
vuoteen 1971 kokonaismenot nousivat vuosittain kymmenkunta prosenttia, perus-
hankinta- ja rakentamismenot suunnilleen saman verran. Vasta vuonna 1972 nousu 
oli isompi eli parikymmentä prosenttia. Valtion kokonaismenoihin suhteutettuna 
nousu oli kuitenkin vain prosentin kymmenesosien luokkaa.718 

Puolustusvoimien suhtautumisesta lehdistöön tehtiin vuonna 1970 ainakin yksi edus-
kuntakysely. Kansandemokraattinen kansanedustaja tahtoi tietää, miksi Kauhavalla ja 
Tikkakoskella suoritettaviin varusmiespalveluksiin hakeutumisesta oli ilmoituksia vain 
muutamissa lehdissä eikä esimerkiksi Kansan Uutisissa. Lehti itsekin oli ehtinyt jo tuota 
paheksua ja samalla epäillyt, että kysymyksellä mistä hakija sai tiedon hakemusmenet-
telystä, pyrittiin saamaan selville hänen puoluekantansa. Pääesikunnan tiedotusosasto 
selitti, että määrärahojen niukkuuden takia ilmoittelu keskitettiin suurimpiin sanoma-
lehtiin ja tietolähteen kysymisellä haluttiin tutkia koulujen ilmoitustaulujen tehoa leh-
tiin verrattuna.719 

Kapteeni Lauri Kymäläinen tarkasteli Sotakorkeakoulun diplomityössään sanomaleh-
distön maanpuolustuskirjoittelua vuosina 1968–1969. Hän totesi, että pääosa eli noin 
neljä viidestä julkaistusta puolustusvoimia koskevasta kirjoituksesta oli varsinaisia uu-
tisia. Artikkelien osuus jäi alle kahdenkymmenen prosentin. Pääkirjoituksia, pakinoita 
ja lukijakirjeitä oli hyvin vähän. Tarkasteluvuosien suurin uutisaihe oli puolustusvoi-
main komentajan, jalkaväenkenraali Yrjö Keinosen, eronpyyntö toukokuussa 1969. 
Myöhemmin kesällä häntä syytettiin virkarikoksesta; tämäkin aiheutti paljon kirjoitte-
lua. Runsaasti huomiota saivat myös aseistakieltäytyjät ja heitä vastaan nostetut syyt-
teet. Jonkin verran puolustusvoimien saamaa palstatilaa vähensi se, että vuoden 1968 
aikana pääesikunnan tiedotusosasto lopetti henkilö- ja merkkipäiväuutistarjonnan – 
aiempina vuosina niitä oli lähtenyt lehdille suhteellisen runsaasti.720 

Se, että kokoomuspuolueen lehdet ja riippumattomat sanomalehdet kirjoittivat eniten, 
SKDL:n pää-äänenkannattaja vähiten, ei ollut mitenkään yllättävää. Ei liioin se, että 
oikeistolehdet asennoituivat maanpuolustusasioihin myönteisesti ja vähemmän kirjoi-
tuksia julkaisseet vasemmistolehdet lähinnä kielteisesti. Merkillepantavaa on se, miten 
sanomalehdistön asenteet muuttuivat tuolla lyhyellä tarkastelujaksolla. Kun vuoden 
1968 kirjoituksista miltei 90 prosenttia oli neutraaleja ja vain joka kymmenes kirjoitus 
voitiin katsoa myönteiseksi, oli myönteisten kirjoitusten osuus seuraavana vuonna 
tuplaantunut. Kielteisetkin asenteet voimistuivat, mutta kun niiden osuus oli vain 4–
6 prosenttia, ei sillä ollut suurta merkitystä.721 

                                              
717 Armeijan hankintoihin nyt yli kolmannes lisää, Helsingin Sanomat 9.9.1970. 40 milj. mk lisäystä ehdotetaan 
puolustuslaitoksen hankintoihin, Suomenmaa 2.9.1970. Sotakalustoon upotettavia varoja löytyi 124,3 milj. mk, 
Kansan Uutiset 9.9.1970.  
718 Tervasmäki (1978), 477.  
719 Uutinen eduskuntakyselystä Kansan Uutiset 19.4.1970. Ilmavoimat ilmoittaa (pääkirjoitus), Kansan Uutiset 
12.4.1970. Pääesikunnan tiedotusosaston vastaus viimeksi mainittuun on vuoden 1970 lehdistökatsauskansi-
ossa. T 26509/6. KA. 
720 Kymäläinen, Lauri: Maanpuolustusta koskeva kirjoittelu Suomen sanomalehdistössä vuosina 1968–1969. Johtopäätök-
set syy-yhteyksistä sekä vaikutuksista. Sotakorkeakoulun diplomityö SKK-1:1039, 1971, s. 18–20 ja 34.  
721 Kymäläinen (1971), s. 26–27 ja s. 38.  
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Lehtien suhtautumisessa näkyi Kymäläisen mukaan selkeä ristiriita: vaikka suhtautu-
minen maanpuolustukseen olisi ollut periaatteessa myönteistä, puolustuslaitokseen 
suhtauduttiin silti kielteisesti. Kansan Uutiset oli maanpuolustuskielteisin ja asennoitui 
jokseenkin kaikkiin puolustusvoimiin tavalla tai toisella liittyviin uutisiin nyreästi. Ke-
säkuussa 1967 (ajankohta ei ollut mukana Kymäläisen tutkimuksessa) lehti ilmoitti 
Taisto Sinisalon eduskuntapuhetta siteeraten, että ”Mannerheim-juhlinta on juhlavuo-
den häpeätahra” ja toisti uutispalstoillaan jo edellisellä vuosikymmenellä esitetyt kri-
tiikit ”natsikenraalien rinnalla taistelleesta sotapäälliköstä”. Paheksunnan se oli aloit-
tanut jo hyvissä ajoin ennen juhlia; ”Mannerheimin palvonta” ja ”Mannerheim-myytin 
ikuistaminen” ei ollut ollenkaan sopivaa. Edes Saksassa ja Italiassa ei juhlittu samalla 
tavalla, vaikka nekin olivat hävinneet sotansa, lehti puhisi pääkirjoituksessaan.722 

Itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuonna ei Mannerheimia, jonka syntymästä tuli silloin ku-
luneeksi sata vuotta, olisi muutamien lehtien mielestä saanut edes mainita. Kansan Uu-
tisten referoimien Neuvostoliiton lehtien mukaan se oli ”poliittinen mielenosoitus de-
mokratiaa ja NL:a vastaan”. Pääkirjoituksia aiheesta lehti teki kaksi. Toisen mukaan 
”silloin kun Suomen tavoin kehittyvässä demokratiassa tulisi pyrkiä vetämään kansa-
laiset puolustuslaitoksen taakse ja vakuuttavasti näyttää, että myös se on demokraatti-
sesti kehittyvä valtiovallan elin, tehdään päinvastoin ja tahtoen tai taitamattomuutta 
pyritäänkin siihen, ettei valkoisen luokka-armeijan maali 1920–30-luvun malliin tip-
paakaan rapistuisi”. Lehti ehdotti myös puolustusvoimien lippujuhlapäivän siirtoa: 
”Esimerkiksi ystävyys- ja avunantosopimuksen solmimispäivä myös Suomen puolus-
tusvoimain lippujuhlapäivänä vastaisi reaalista tilannetta, asettaisi viisauden tunteilun 
tilalle, osoittaisi oikein puolustuslaitoksemme aseman ja tehtävät ja olisi sellainen ko-
koava symboli, mitä puolustuslaitoksemme nyt tarvitsisi.”723 

Toisessa pääkirjoituksessaan Kansan Uutiset haukkui ”asevelvollisille tarkoitetun ja 
Mannerheimille omistetun” uutislehti Ruotuväen lippujuhlanumerossa julkaistun ma-
juri Tauno Kuosan kirjoituksen, jonka se katsoi edustavan vuoden 1918 sisällissodan 
voittaneen osapuolen näkökantaa. Kansan Uutisten mukaan tämä oli yritys ”lyödä jal-
koja alta puolustuslaitoksen omassakin piirissä viime aikoina ilmenneiltä pyrkimyksiltä 
luoda umpeen aikaisempaa syvää kuilua työväenliikkeen ja puolustuslaitoksen välillä”. 
Erityisesti Mannerheimin ja Svinhufvudin maininta Kuosan artikkelissa oli lehden 
mielestä paha virhe.724 

Kuosan tekstiä joutui kyllä lukemaan varsin tarkoitushakuisesti löytääkseen siitä luok-
kataistelun kaikuja. Pikemminkin päinvastoin: Kuosa totesi, miten vuoden 1918 jäl-
keen ”maassa oli monta vapaussodassa eri leireihin kuulunutta miestä ja naista, jotka 
sitä ehkä täysin tajuamattakaan tekivät työtä sisällissodan lyömien haavojen eheyttä-
miseksi sekä Suomen kansan elinehtojen kaikinpuoliseksi kohottamiseksi.” Mutta 
ehkä ärsytyskynnyksen ylitti Mannerheimin kuva Ruotuväen kannessa ja sisäsivujen ku-
vat hänen patsaistaan sekä pitkähkö artikkeli marsalkan urasta ylipäällikkönä ja presi-
denttinä? 725 

Seuraavanakin päivänä Kansan Uutiset marisi marsalkan muistamisesta. Se lainasi Kan-
san Tahtoa, jonka mukaan ”vasemmisto ei voi hurrata marskin muistolle häpäisemättä 

                                              
722 Kymäläinen (1971), s. 49, s. 67 ja passim. Mannerheim-juhlinta on juhlavuoden häpeätahra, Kansan Uutiset 
3.6.1967. Pääkirjoitus, Kansan Uutiset 28.4.1967. Aiheesta myös Tervasmäki (1970), s. 221.  
723 Karhunpalvelus (pääkirjoitus), Kansan Uutiset 3.6.1967.  
724 Kun kerran tuoreessa puussa…, Kansan Uutiset 3.6.1967.  
725 Kuosa, Tauno: Itsenäisyytemme ensimmäiset vuosikymmenet, Ruotuväki 10–11/4.6.1967.  
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itseään”, julkaisi viiden opiskelija- ja nuorisojärjestön julkilausuman, joka tuomitsi 
Mannerheimin satavuotissyntymäpäivän yhdistämisen itsenäisyyden juhlavuoteen ja 
haukkui Uuden Suomen, joka oli ”koonnut laajan sarjan oikeistolehtien Mannerheim-
hymistyksiä”.726 

Kumma kyllä, lehti muutti suhtautumistaan yhdessä vuodessa. Kesäkuussa 1968, puo-
lustusvoimien juhliessa 50-vuotispäiviään, se kertoi lippujuhlapäivän edellä lyhyesti ja 
asiallisesti, että Helsingin Aleksanterinkadusta oli tulossa puolustusvoimien juhlakatu. 
Sitä, että lehti nimenomaan 4.6. julkaisi näyttävästi Sadankomitean julistuksen ”Asee-
ton puolustus aseellista parempi”, voi tietysti tiukasti tulkiten pitää sen omanakin kan-
nanottona.727 

Juhlien jälkeen Kansan Uutiset heittäytyi suorastaan kehumaan. Uutissivuillaan se selosti 
puolustusvoimien 50-vuotispäivien valtakunnallisessa pääjuhlassa pidettyjä presidentti 
Kekkosen ja pääministeri Koiviston puheita sekä lainasi komentaja Keinosen puhetta 
ja päiväkäskyä. Päiväkäskyyn lehti palasi pääkirjoituksessaan kertoen, miten komentaja 
”korostaa periaatteenaan, että puolustuslaitoksen on nojattava koko kansan tukeen 
voidakseen suorittaa tehtävänsä mahdollisimman hyvin. Kaikkien kansalaisten luotta-
muksen puolustusvoimat voivat saavuttaa ainoastaan toimimalla avoimen julkisesti ja 
ennakkoluulottoman puolueettomasti. Tämä on uutta puhetta puolustusvoimien joh-
don taholta ja se osoittaa nykyaikaista ja rakentavaa sosiaalista henkeä, jota ei aikai-
semmin juuri poikkeustapauksenakaan ole havaittu korkeimman upseeriston keskuu-
dessa. - -”728 

Lehden nopean suunnanmuutoksen syytä voi vain arvailla, kun tuohon ajankohtaan 
ei osunut edes päätoimittajan vaihdosta. Huomionarvoista on, että lehden päätoimit-
taja oli maanpuolustuskurssin käynyt mies. Ilmeisesti Kansan Uutisia närästi Manner-
heimin muistaminen, ei puolustusvoimat 1960-luvun kokoonpanossaan.  

Passinpolttajista yllytysoikeudenkäynteihin  

Erityisesti nuoriso toi kuusikymmenluvun loppuvuosina mielipiteensä julki äänek-
käästi ja näkyvästi. Helluntaimaanantaina 1967 neljä miestä poltti sotilaspassinsa Es-
pan puistossa Sadankomitean järjestämän tilaisuuden yhteydessä. Paikalla oli väkeä 
lähteestä riippuen 200–500 henkeä, poliisin mukaan mielenosoitus sujui hyvin, ja jär-
jestäjillä oli luvat kunnossa. Esitetty protesti poiki jonkin verran julkisuutta, mutta esi-
merkiksi Helsingin Sanomat kuittasi sen yksipalstaisella pikku-uutisella.729 

Puolustusvoimien edustajat suhtautuivat passinpolttoon hyvin rauhallisesti, milteipä 
vähätellen. Sotilaspassin hukkaaminen – tapahtuipa se sitten taskusta tippumalla tai 
tahallisesti polttaen – oli yleisen syyttäjän alainen rikos, josta saattoi saada kymmenestä 
sataan päiväsakkoa, selitti pääesikunnan oikeustoimiston päällikkö. Sotilaspiirin pääl-
likkö puolestaan totesi protestin kohdistuneen väärään osoitteeseen ja olevan muu-
toinkin melko tehoton: kyseiset miehet kuuluivat joka tapauksessa reserviin, halusivat 

                                              
726 Mannerheim-kultti oikeiston luoma ja Muut lehdet -palsta, Kansan Uutiset 4.6.1967.  
727 Aleksanterinkadusta puolustusvoimien juhlakatu, Kansan Uutiset 2.6.1968. Aseeton puolustus aseellista pa-
rempi, Kansan Uutiset 4.6.1968.  
728 Puolueettomuusasemamme lujittunut, Aluevalvonta tärkein puolustuslaitoksen tehtävä, Puolustusvoimilla 
syntyessään perintönä haittaavia rasitteita, Puolustusvoimat ja luottamus (pääkirjoitus), Kansan Uutiset 5.6.1968. 
729 Neljä sotilaspassia poltettiin Helsingissä, Helsingin Sanomat 16.5.1967.  
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tai eivät. Korkeintaan teko hankaloittaisi ulkomaanpassin saantia. Myöhemmin kesällä 
raastuvanoikeus antoi passinpolttajille 200 markan (nykyrahassa 344 euroa) sakot.730 

Yksi sotilaspassinsa polttaneista, kirjailija Markku Lahtela, oli keskustellut julkisuu-
dessa puolustusvoimain komentajan kanssa mahdollisuudesta luopua sotilasarvos-
taan. Jalkaväenkenraali Yrjö Keinosen mukaan tämä ei ollut mahdollista. Osa lehdis-
töstä – muun muassa Ilta-Sanomat – paheksui passinpolttajia. Ylioppilaslehden mukaan 
mielenilmauksen tarkoitus oli ollut kiinnittää huomiota aseistakieltäytyjien asemaan, 
mutta huomio kiinnittyikin pelkästään passinpolttajiin.731 

Sotilaspassin polttaminen oli vahva hyökkäys tuolloisen yhteiskunnan normeja ja sym-
boleja vastaan. Nuotiosta ei kuitenkaan syttynyt sen suurempaa roihua. Julkisuuden – 
ja myös puolustusvoimien – vaisu reaktio lienee ollut protestoijille pettymys, vaikka 
tuomitut pitivätkin rangaistuksiaan sotilasviranomaisten kostona.732 

Sen sijaan kriittisyys radikalismia kohtaan voimistui; keskustelevat joukot jakaantuivat 
lukuisiin kuppikuntiin ja puolustusvoimien aktiivinen tiedotus esti suuremman hälyn 
syntymisen. Samaan aikaan suomalaiseen sotilassanastoon ilmaantui kaksi uutta ter-
miä: ”omantunnonarat” ja ”kutsuntapakolaiset”. Kyse oli miehistä, jotka eivät eettisiin 
syihin vedoten katsoneet voivansa suorittaa asepalvelustaan tai jotka eivät edes saapu-
neet kutsuntapaikalle vakaumustaan esittelemään.733 

Aseistakieltäytyjiä Suomessa oli ollut koko itsenäisyyden ajan; 1920-luvulla heitä oli 
noin yksi tuhannesta asevelvollisesta ja 1930-luvun mittaan määrä hieman nousi. Syyt 
olivat lähes poikkeuksetta uskonnollisia – muita ei edes hyväksytty ennen vuotta 1969. 
Tällöin säädetty laki aseettomasta ja siviilipalveluksesta nosti aseistakieltäytyjien mää-
rää, mutta vain hivenen. Muutos laskettiin prosentin kymmenesosissa; kun 1960-lu-
vun lopulle asti noin puoli prosenttia kustakin ikäluokasta oli kieltäytynyt, vuonna 
1974 määrä oli 0,7 prosenttia. Julkisuudessakaan aseistakieltäytyjät eivät juuri näkyneet 
ennen 1960-luvun loppuvuosia.734 

Kielteinen suhtautuminen puolustuslaitokseen levisi 1960-luvulla lähinnä nuorison 
keskuudessa. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan teettämän tutkimuksen mukaan 
puolustuslaitokseen kielteisesti suhtautuvien opiskelijoiden määrä tuplaantui vuodesta 
1959 vuoteen 1967. Kalevi Kalemaa ei esitä kyseisen tutkimuksen prosenttilukuja, 
mutta hänen mukaansa aseistakieltäytyjien määrä kohosi erityisesti vuosina 1967–
1969, jolloin kieltäytymissyiksi esitettiin paitsi uskonnollista, myös eettistä va-
kaumusta.735 

Keskustelu aseistakieltäytymisestä oli 1960–1970-lukujen vaihteessa erittäin vilkasta. 
Tekojen tasolle se nousi vuonna 1969, jolloin oikeustieteen ylioppilas Erik Schüller 
kehotti Vanhalla ylioppilastalolla kuulijoitaan totaalikieltäytymiseen. Schüller joutui oi-
keuteen, jolloin sadat ihmiset – eräiden tietojen mukaan jopa yli kaksituhatta miestä ja 

                                              
730 Passinpolttajia odottaa aluevalvojan kuulustelu, Helsingin Sanomat 17.5.1967. Sotilaspassin polttajat syyttee-
seen raastuvassa, Helsingin Sanomat 29.6.1967. Passinpolttajille sakot raastuvassa, Helsingin Sanomat 19.8.1967. 
Ks. myös Virta (2012), s. 113–116.  
731 Kalemaa, Kalevi: Sankareita vai pelkureita? Suomalaisen aseistakieltäytymisen historia. Tammi, Helsinki 2014 (pai-
nettu EU:ssa), s. 223–225. Ks. myös Tervasmäki (1970), s. 221–222.  
732 Virta (2012), s. 113–116.  
733 Radikalismikriittisyys ja puolustusvoimien tiedotuksen osuus siinä, Virta (2012), s. 129–133.  
734 Syrjö (2006), 628.  
735 Kalemaa (2014), s. 98, s. 135–139, s. 225–226.  
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naista – pyrki tekemään saman rikoksen eli allekirjoitti kieltäytymiseen yllyttävän ad-
ressin. Niin sanotuissa yllytysoikeudenkäynneissä syytettyinä oli lukuisia ajan julkkik-
sia: kansanedustajia, kirjailijoita, taiteilijoita ja toimittajia. Jotkut heistä saivat sakkoja, 
toiset ehdollista vankeutta. Osa tuomioista kumottiin ylemmissä oikeusasteissa ja asi-
aan puuttui myös presidentti Kekkonen.736 

Kekkonen, joka käytti Suomen Kuvalehden pakinoissaan nimimerkkiä Liimatainen, an-
toikin yllyttäjille oikein isän kädestä. Häntä kiukutti erityisesti ”oikeuden jallittami-
nen”, jota oli tapahtunut monessa muodossa. Esimerkiksi muuan ”riehakas ylioppi-
lastyttö” liimaili yllytyskehotuksia pitkin oikeussalia ja lopuksi yllytti myös oikeuden 
edessä.737 

Aseistakieltäytymisasioissa oltiin tiukkoina puolin ja toisin. Se, että aseeton palvelus 
oli mahdollista vain uskonnollisin, ei eettisin perustein, nähtiin kieltäytyjien keskuu-
dessa ”oireeksi vuoden mittaan muutoinkin kiristyneestä oikeistolaisesta taistelusta”. 
Yllytysoikeudenkäyntien yhtenä puolustusasianajana toiminut juridiikan opiskelija 
epäili, että meneillään oli laajempi kampanja ilmaisuvapauden ja poliittisten perusoi-
keuksien rajoittamiseksi. Pahimmillaan asepalveluksesta kieltäytynyt vietiin armeijaan 
poliisikyydillä. Varuskuntaan saavuttuaan tämä ”individuaalianarkistiksi” itsensä mää-
rittänyt ja kaikkia ”valtaan tai muuhun vastaavaan” perustuvia ihmissuhteita vastusta-
nut mies aloitti nälkälakon, joka lopulta johti lääkärintarkastukseen ja vapautukseen.738 

Komentaja suhtautui asiaan rauhallisesti ja maltilla. Kenraali Kaarlo Leinonen totesi 
kesällä 1969 Suomen Kuvalehden haastattelussa, että toistaiseksi kyse oli niin pienestä 
joukosta, ettei heidän panoksellaan tai sen puuttumisella ollut puolustusvoimien kan-
nalta mitään merkitystä. ”Sitä vastoin suhteettomasti paisutellut sensaatiojutut aseis-
takieltäytymistapausten yhteydessä ovat maanpuolustuksen kannalta valitettavan kiel-
teisiä ilmiöitä.”739 

Näyttää siltä, että kysymys oli ainakin osittain poliittisesta kiistasta. Ilta-Sanomat huo-
mautti, että nimenomaan kommunistit antoivat asialle suuren painoarvon ja paljon 
julkisuutta. ”- - nyt kerätään kansalaisadressia, jonka tarkoituksena on painostaa ti-
lanne muuttumaan sellaiseksi, että vasemmistolaisen ei tarvitse palvella puolustusvoi-
mien aseissa porvarillisen yhteiskuntamuodon vallitessa”. Lehti sanoi, että tutkijalau-
takunnat hyväksyivät eettiset syyt helpommin sosiaalidemokraateiksi kuin kommunis-
teiksi tunnustautuvien kieltäytyjien kohdalla. Sen mukaan olisi kuitenkin täysin järke-
vää, että ”ne, jotka joko oman ilmoituksensa perusteella tai muutoin havaitaan epäkel-
voiksi tai epäluotettaviksi maanpuolustuksen kannalta olisi voitava vapauttaa palve-
luksesta muunlaiseen työhön.”740 

Vuosien 1965–1975 sotilaallista maanpuolustusta ja puolustusvoimia koskevaa jouk-
kotiedotusta väitöskirjassaan tutkinut Jami Virta toteaa, että pääesikunta onnistui tai-
tavalla ja aktiivisella tiedotuksella kääntämään yleisen mielipiteen hyväkseen. Se kertoi 
tiedotusvälineille näyttävästi ja omasta aloitteestaan, millaisia aseistakieltäytymisluke-
mat tosiasiassa olivat. Keväällä 1969 kerrottiin, että viimeisten 11 vuoden tilastojen 
mukaan ainoastaan yksi prosentti asevelvollisuusikäisistä oli jäänyt pois kutsunnoista. 

                                              
736 Kalemaa (2014), s. 225–226. Yllytysoikeudenkäynneistä myös Virta (2012), s. 117–124.  
737 Liimataisen pakina, Suomen Kuvalehti 39/26.9.1969.  
738 Wuori, Matti: Aseettomana Suomessa, Ylioppilaslehti 20.11.1970. Nälkälakkolainen vapautettiin kahdeksi 
vuodeksi armeijasta, Helsingin Sanomat 16.7.1970.  
739 Brotherus, Heikki: Informaatioaukko, Suomen Kuvalehti 25/20.6.1969.  
740 Sekasortoa tutkimalla (pääkirjoitus), Ilta-Sanomat 17.11.1970.  



 
 

189 

Valtaosa heistäkin, noin neljä viidesosaa, oli ulkomailla asuvia. Syksyllä puolestaan to-
dettiin, että 45 000 asevelvollisen joukossa oli vain reilut parisataa aseistakieltäytyjää 
ja näistäkin suurin osa uskontoonsa vetoavia eli Jehovan todistajia. Eettisistä syistä 
kieltäytyi vain muutama mies. Toisaalta vuosittain melkoinen joukko, noin 10 000 
nuorukaista, pyrki vapaaehtoisena väkeen.741 

Puolustusvoimain komentaja Kaarlo Leinoselta kysyttiin vuoden 1970 lopulla laitok-
sen mielipidettä aseistakieltäytymis- ja yllytystaisteluun. Hän vastasi, ettei aseistakiel-
täytyminen ollut Suomen puolustuskyvyn kannalta minkäänlainen ongelma, ja huo-
mautti, että koko kysymys kuului lainsäädännön piiriin: ”- - puolustuslaitos suhtautuu 
sekä aseistakieltäytyjiin että yllyttäjiin täsmälleen lainsäätäjän määräämällä tavalla.”742 

Leinonen oli jo aiemmin kertonut tavoitteekseen, että keskusteluja puolustusvalmiu-
desta, puolustusvoimista ja niiden määrärahoista sekä asevelvollisten oikeusturvasta ja 
koulutuksesta käytäisiin rakentavassa ja asiallisessa hengessä. ”Palveluksen vastenmie-
lisyys – varsinkin jos se vielä tuntuu tarpeettomasti aikaansaadulta – huonontaa kou-
lutustuloksia. Jos me emme kykene huolehtimaan varusmiespalvelun mielekkyydestä 
ja tehokkuudesta, mikä suurelta osaltaan on sama asia kuin viihtyisyys, me saatamme 
vuosittain kasvattaa kansamme keskuuteen kymmeniä tuhansia maanpuolustukseen 
kielteisesti suhtautuvia nuoria miehiä.”743 

Varusmiesten asemassa tapahtuikin yksilönvapautta ja itsemääräämisoikeutta koros-
tavia muutoksia. Siviilivaatteet sallittiin lomilla, viikonloppuvapaiden määrä kasvoi ja 
ravintolassa varusmies sai tilata alkoholia ilman komppanianpäällikön kirjallista lupaa. 
Joukko varusmiehiä ja siviilipalvelusmiehiä perusti vuonna 1970 Varusmiesliiton val-
takunnalliseksi edunvalvojakseen.744 

Aseistakieltäytymiseen joutuivat ottamaan kantaa erityisesti puolustusvoimien komen-
tajat. Lauri Sutelan mielestä se ei ollut ongelma eikä siitä sellaista tulisikaan. Eräässä 
puheessaan hän muistutti, että syksyn 1972 ja syksyn 1973 välisenä aikana kutsuntoi-
hin osallistuneista miehistä vain 1,2 % oli kieltäytynyt eli kyse oli alle 500 miehestä. 
Jaakko Valtasen mukaan ongelma syntyi siitä, miten pitkälle henkilökohtaisten va-
kaumusten hyväksymisessä voitaisiin mennä. Suomen Kuvalehden haastattelussa hän ha-
vainnollisti asiaa kysymällä, olisiko kansalaisella mahdollisuus myös kieltäytyä oppivel-
vollisuudesta, veronmaksusta tai lakien noudattamisesta ylipäänsä.745 

Vastakkainasettelun aika 

Kuusikymmenluvun mielipideilmastoa leimasi turvallisuuspolitiikan osalta YYA-sopi-
mus ja ydinasepelote. Vuoden 1963 alussa perustettu Henkisen maanpuolustuksen 
suunnittelukunta teetti keväällä 1964 tutkimuksen, jossa kartoitettiin suomalaisten tur-
vallisuuspoliittisia ja maanpuolustukseen liittyviä asenteita. Suomen mahdollisuuksiin 
pysytellä mahdollisen tulevan sodan ulkopuolella uskoi vain neljäsosa (24 %) tutki-
muksen 1500 vastaajasta. Miltei kaksi kolmasosaa (64 %) uskoi Suomen joutuvan so-

                                              
741 Virta (2012), s. 130–132.  
742 Paasilinna, Arto: Armeijan syyskatselmus 1970, Suomen Kuvalehti 41/9.10.1970.  
743 Puolustusvoimain komentaja: Vähimmäispuolustusmenot eivät vaaranna muiden hallinnonalojen kehitystä, 
Helsingin Sanomat 11.1.1970.  
744 Raunio (2018), s. 60–62.  
745 Sutela (1983), s. 130. Sundberg, Anneli: Erilainen ammattisotilas, Suomen Kuvalehti 41/14.10.1983.  
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taan mukaan tavalla tai toisella, mutta puolustustahto oli yllättävän luja: kolme nel-
jäsosaa (75 %) vastaajista halusi Suomen puolustautuvan, tulipa hyökkäys miltä suun-
nalta tahansa. Neljä viidesosaa (80 %) piti sekä puolustusvoimia että väestönsuojelun 
järjestämistä tarpeellisena.746 

Vuosikymmenen vaihteessa kansan puolustustahto kutistui nopeassa tahdissa. Henki-
sen maanpuolustuksen suunnittelukunta kysyi kolmena peräkkäisenä vuonna mielipi-
demittauksessa saman kysymyksen: ”Pitäisikö Suomea puolustaa, vaikka tulos näyt-
täisi epävarmalta?” Vuonna 1969 puolustuksen kannalla oli 59 prosenttia, mutta 
vuonna 1970 ainoastaan 42 prosenttia vastaajista. Seuraavanakaan vuonna tulos ei ol-
lut paljoa parempi: vain 43 vastaajista sanoi kyllä.747 

Konkreettista syytä puolustustahdon rajuun ja nopeaan laskuun on vaikea keksiä, ellei 
sitten Tšekkoslovakian miehitys vaikuttanut viiveellä. Asepalveluksen suorittaminen 
säilytti kuitenkin suosionsa kuusikymmenluvun kuohuvina vuosina kieltäytyjien ja yl-
lyttäjien tarmokkaasta toiminnasta huolimatta. Vuonna 1964 asepalveluksen suoritta-
mista piti hyödyllisenä 87 prosenttia tutkituista. Vuonna 1969 tätä mieltä olevien 
määrä nousi 90 prosenttiin ja vuonna 1970 peräti 92 prosenttiin, kunnes se taas 1971 
hieman laski ja oli tuolloin 88 prosenttia. Erot eivät siis ole merkittäviä.748 

Kuva 16. SA-INT-show kenttätykistön kesäampumaleirillä Rovajärvellä elokuussa 1987. Ruotuväki-leh-
den mukaan katsojia oli peräti neljätuhatta. Puolustusvoimat/Sotamuseo. 

Kylmän sodan ilmapiirissä mielipidetutkimukset olivat kotimaisen sisäpolitikoinnin 
välineitä. Kun niiden tuloksia julkisti valikoidusti, yleistä mielipidettä saattoi ohjailla 

                                              
746 Tervasmäki (1970), s. 205.  
747 Sinkko, Risto: Maanpuolustustahto – mielialaraporteista mielipiteen mittauksiin. Suomen puolustusvoimat 100 
vuotta. Edita, Helsinki/Otavan kirjapaino Keuruu 2018, s. 271.  
748 Syrjö (2006), 630.  
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haluamaansa suuntaan. Oikeisto-vasemmisto-vastakkainasettelu eli 1960–1970-lu-
vuilla vahvana, ja se näkyi myös suhtautumisessa maanpuolustukseen ja puolustuslai-
tokseen.749 

Sekä määrärahat että muutkin puolustusvoimien asiat olivat 1960–1970-lukujen vaih-
teessa näyttävästi esillä; laitos itse nosti itseään esiin sekä informaation että viihteen 
keinoin. Vuonna 1968 Mainos-TV:n kanssa tehty televisiosarja SA-INT/68, varus-
miehen arkea eri puolustushaaroissa ja joukko-osastoissa esittelevä dokumenttiviihde-
ohjelma sai parhaimmillaan 1,4 miljoonaa katsojaa. Ruotuväki hyrisi tyytyväisyyttään: 
”Korkeat katsojaluvut sekä mielenkiinto niin julkisen sanan kuin tavallisten katsojien 
keskuudessa ovat osoittaneet selvästi sen, kuinka Puolustuslaitos todella tarvitsee it-
selleen kanavan, jossa se saa äänensä kuuluviin.” Lehden mukaan katsojamäärät olivat 
lyöneet ällikällä ”Mainos-Television asiantuntijat”, jotka olivat arvelleet ohjelman 
aloittavan noin 400 000 katsojalla ja päätyvän jonnekin 900 000 tietämiin.750 

Jami Virran mukaan sarja oli säilyneiden katkelmiensa perusteella tiivistetty läpileik-
kaus ajankohdan maanpuolustusta koskevista teemoista. Ruotuväki puolestaan ihmet-
teli, miten kummallisia käsityksiä katsojat olivat puolustusvoimista esittäneet ohjelman 
Kirjelaatikko-osastossa. Vastauksetkaan eivät kaikkia tyydyttäneet: ”Mielenkiintoista 
on ollut todeta useiden katsojien epäluulo kirjelaatikossa esitettyjen vastausten toden-
peräisyydestä ja vilpittömyydestä.”751 

Yleisradio, joka oli puolustusvoimien yhteistyökumppani jo vuosikymmenten takaa, 
ehti 1960–1970-luvuilla lähettää television keskusteluohjelmien ja teemailtojen lisäksi 
useita erityisesti varusmiehille ja heidän omaisilleen suunnattuja radio-ohjelmasarjoja. 
”Taakse poistu” aloitti syksyllä 1965; Ruotuväen mukaan se oli varusmiesten oma sä-
velradio. Musiikin lomassa Paavo Louekari ja Seppo Tikka kertoivat asevelvollisia ja 
heidän omaisiaan kiinnostavista asioista ja lukivat kotiväen lähettämiä terveisiä. Sa-
mantyyppisiä ohjelmia olivat Matti Haran 1972 käynnistämä ”Varusmies” ja 1976 aloi-
tettu ”Aamukampa”. Nämä sisällytettiin Nuorten Radion viikoittaisiin ajankohtaisoh-
jelmiin 1987. Matti Hara ja Jorma Pilke tekivät 1978 laajan eri aselajeja sekä rajavar-
tiolaitosta valottavan ohjelmasarjan ”Puolustusvoimat 60 vuotta”. 752 

Asiaviihde oli tuohon aikaan sähköisen median keskeistä terminologiaa. Varusmies-
ohjelmat edustivat tätä genreä puhtaimmillaan: ohjelmissa luettiin kotiväen ja tyttöys-
tävien terveisiä kasarmeille ja soitettiin kuuntelijoiden toivomia levyjä. Puolustusvoi-
mien edustajat antoivat ohjeita vapaaehtoiseen palvelukseen pyrkiville tai lykkäystä 
anoville ja ylipäänsä vastasivat kysymyksiin asiasta kuin asiasta – ja väliin asian vieres-
täkin. Joku halusi tietää, pääseekö saksanpaimenkoira omistajansa mukana inttiin, toi-
nen oli huolissaan irtisanomissuojastaan. Ohjelmiin sijoitettiin lyhyitä tietoiskuja, mie-
lipidekyselyjä ja varuskuntavierailuja. Niitä tekivät pääasiassa nuoret ohjelma-avusta-
jat, Yleisradio keräsi kuulijapalautetta ja muokkasi ohjelmia niiden mukaan. Ruotuväki-
lehti toimi hyvänä markkinointikanavana.753 

                                              
749 Sinkko, Risto: Mielipidetutkimukset ”uudessa” informaatiosodassa. Maanpuolustuskorkeakoulu Johtamisen laitos 
julkaisusarja 1, tutkimuksia n:o 22, Helsinki 2002, s. 39.  
750 SA-INT’llä 1 400 000 katsojaa – ohjelmasarja jatkuu syksyllä, Ruotuväki 10/24.5.1968. SA-INTistä myös 
Virta (2012), s. 257–258.  
751 Virta (2012), s. 258. Ruotuväki 10/24.5.1968.  
752 ”Taakse poistu” – oma sävelradio varusmiehille, Ruotuväki 16/10.9.1965. Muiden ohjelmasarjojen lähetys-
vuodet kysytty YLE:stä. ”Varusmies”-ohjelman lisäksi YLE lähetti ohjelmaa ”Varusmiesterveiset” vuosina 
1981–1987.  
753 Yleisradion ohjelmista Ruotuväki 16/3.9.1984, 9/14.5.1985, 9/13.5.1986, 3/10.2.1987 ja 12/10.6.1992.  
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Kun kaupalliset radiokanavat aloittivat, muutama niistäkin otti ohjelmistoonsa varus-
miesradion. Ainakin Mikkelissä, Kouvolassa, pääkaupunkiseudulla ja läntisellä Uudel-
lamaalla paikallinen radioasema ja varusmiestoimikunta tekivät yhteistyötä. Ohjelmat 
olivat hyvin samankaltaisia kuin Ylen lähettämät: välähdyksiä varuskunnan arjesta, toi-
velevyjä ja terveisiä.754 

Vuosikymmenten vaihteessa Mainos-TV, joka sekin suhtautui myönteisesti puolus-
tusvoimiin, lähetti niin ikään yhteistyönä syntyneen ohjelmasarjan ”Tästä on kysy-
mys”. Siinä kysyttiin, voidaanko Suomea puolustaa sekä käsiteltiin Suomen sotilaallis-
maantieteellistä asemaa, yksityisen kansalaisen roolia maanpuolustustyössä sekä yleistä 
turvallisuutta maailmassa. Koska ydinsodan mahdollisuus oli edelleen vahva ja vallit-
seva uhkakuva, selvitettiin ydinaseilta ja säteilyvaaralta suojautumista. Suomen rooli 
YK:n rauhanturvajoukkojen toiminnassa oli esillä, samoin pohdinnat elintarvikkeiden, 
polttoaineiden ja muiden jokapäiväisten tarvikkeiden riittävyydestä mahdollisen krii-
sin uhatessa.755 

Sekä Mainos-TV:ssä että puolustusvoimissa arvioitiin jo etukäteen, että puolen tunnin 
jaksoista koostuva, kerran kuukaudessa lähetettävä ohjelmasarja herättäisi kiivasta po-
lemiikkia. Sitä pidettiin pelkästään myönteisenä: ”Aseistakieltäytymisoikeudenkäyn-
tien ja varusmiehiin kohdistuvien väärinkäytösten vuoksi puolustuslaitos on joutunut 
välistä kovin kielteiseen valoon. Maanpuolustus on saanut myös osakseen kirpeätä 
kritiikkiä ja keskustelua on käyty pääasiassa niin, että puolustuslaitos ei ole itse voinut 
vastata sille esitettyihin kysymyksiin.” Ohjelmasarja nähtiin puolustuslaitoksen pu-
heenvuorona, koska mukana oli korkea-arvoisia upseereita komentajaa myöten.756 

Keskustelu heräsi heti ensimmäisen jakson jälkeen. Kansan Uutisten mukaan ohjelma 
oli ”aseistautumisen suosimista ja voittamatonta yksipuolisuutta”. Helsingin Sanomat 
moitiskeli ohjelmaa opetusfilmiksi, Uuden Suomen mielestä se oli liian täyteen ahdettu, 
joten katsojat eivät pysyneet kärryillä.757 

Ohjelmasarja piti puolustusvoimia otsikoissa koko kevätkauden ajan. Tavanomaiset 
ylennys- ja vastaavat uutiset eivät enää helposti julkaisukynnystä ylittäneet, mitä tietysti 
voitiin joissakin piireissä pitää pahana. Jääkärikenraalimajuri Väinö Vainio totesi Uu-
dessa Suomessa, että sen enempää televisio kuin radiokaan eivät olleet huomioineet ka-
dettien ylentämistilaisuutta, vaikka kaikenlaisiin mielenosoitustilaisuuksiin kyllä riitti 
kameramiehiä ja nauhoittajia.758 

Mutta aika oli muuttunut. Kuten Ilta-Sanomat totesi, niin ”eivät kansalaiset ole kiin-
nostuneet vain uusista kasarmeista ja alikessun päivärahoista. He haluavat tietää, 
kuinka turvallinen on heidän elämänsä kriisin aikana.” Lehti huomautti myös, ettei 
turvallisuus voinut olla pelkästään aseitten varassa.759 

Puolustusvoimien kehittämisestä käyty julkinen keskustelu oli melkoista vastakkain-
asettelua. Ilkka Taipale arvioi Ylioppilaslehdessä, että Sadankomitean työn tulokset al-
kaisivat vähitellen näkyä: ”Aseistakieltäytyjien määräkin alkaa vähitellen kasvaa yhteis-
pohjoismaisiin lukemiin eli viiden vuoden sisällä jo oletettavasti pariin prosenttiin ikä-
luokasta”. Siitä huolimatta armeijan muuttaminen – välillä Taipale käyttää tekstissään 

                                              
754 Tolonen, Janne: Varusmiesradio on varusmiesten oma kanava, Ruotuväki 12/5.7.1995.  
755 Katso-lehti 22.1.1970. Ohjelmasarjasta myös Virta (2012), s. 258–260.  
756 Katso-lehti 22.1.1970. 
757 Lehtileikkeet pääesikunnan tiedotusosaston lehdistökatsauksista 1970. T 26509/6, KA.  
758 Unohdettu kadettien juhla (yleisönosastokirjoitus), Uusi Suomi 2.4.1970.  
759 Tiedotus ja salaisuudet, Ilta-Sanomat 30.9.1970.  
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termiä murtaminen – olisi tehtävä ennen kaikkea sisältäpäin. Pasifistien tulisi mennä 
armeijaan, suorittaa tehtävänsä moitteettomasti, jopa liioitellen, ylikorostuneen isän-
maallista kieltä käyttäen. ”Tällaisin keinoin saatetaan tilanteet muuttaa ironisiksi, nau-
rettaviksi ja jopa kauhistuttaviksi. - - tehokkaampaa on toki armeijan sisällä järjestäy-
tyminen, monisteiden ja kirjojen jako, keskustelutilaisuuksien järjestäminen, jatkuvat 
vastakysymykset oppitunneilla, taantumuksellisen puolustuspolitiikan kalvaminen kai-
kin keinoin. - - Levitetään järjestelmällistä tyytymättömyyttä päivärahoihin, työoloihin. 
Viritetään keskusteluja ideologisista kysymyksistä, niistä arvoista, joita porvarillinen 
armeija puolustaa jne. - -”760 

Puolustuslaitoksella oli tietysti puoltajiakin. Sanomalehti Ilkan pakinoitsija Aaretti, siis 
lehden päätoimittaja Veikko Pirilä, lainasi otteita Ylioppilaslehdestä ja kommentoi niitä 
terävään sävyyn. Hän arveli järkevien ihmisten nauravan ”tuontapaiselle kouhotuk-
selle”. Tärkeämpää olisi kuitenkin vastaisku: ”Nyt olisi saatava mahdollisimman voi-
makas kansalaismielipide vastahyökkäykselle näiden loijarien kiihoitustyötä vastaan. 
Siinä ei tarvita mitään uusia järjestöjä eikä -neuvostoja. Tervettä järkeä vain. Ennen 
kaikkea kaikkien kansanvaltaisten puolueitten valppautta seurata, ettei tämä myrkylli-
nen oppi pääse intomielisimpien ”radikaalienkaan” kautta levittäytymään terveen nuo-
rison mieliin.”761 

Myös sanomalehti Keskisuomalainen totesi puolustusvoimien olleen jo pitkään tietoisen 
ajojahdin kohteena. ”Sen piiristä on aktiivisesti haettu outoja yksittäisiä tapauksia, 
jotka on edelleen löyhin perustein samastettu koko laitokseen. - - Samaan aikaan puo-
lustusvoimat pyrkivät tietoisesti omalta osaltaan poistamaan pahimpia tyytymättö-
myyden aiheita suhteuttaakseen laitoksensa entistä paremmin ympäröivään yhteiskun-
taan. - -” Pari viikkoa myöhemmin lehti jatkoi samasta aiheesta: ”- - sitä [armeijaa] 
pitäisi mikäli mahdollista oppia pitämään kansanarmeijana unohtaen tämän sanan pe-
rinteellisen kielteisen arvovarauksen. Asenteet ovat tältä osin sulamassa. Eräs myön-
teinen ennusmerkki on se, että armeijan piirissä on viime aikoina luovuttu käyttämästä 
liiallisesti salainen-leimasinta. Tämä on omiaan rakentamaan luottamuksellisia suhteita 
suureen yleisöön, joka toisaalta toki ymmärtää, ettei kaikkia armeijan asioita voida sille 
ilmoittaa. Tähän saakka on salattu aivan toisarvoisiakin yksityiskohtia. Kun armeija 
pelaa entistä avoimemmin kortein, ihmiset kokevat myös yhteistyön sen kanssa ym-
märrettäväksi. - -”762 

Yhteenottoja sattui silti. Yhden lopulta aika pienimuotoiseksi jääneen myrskyn aikaan-
sai Haminan kadettipiiri, joka patisteli jäseniään osallistumaan maanpuolustuskeskus-
teluihin ja alkoi samalla kerätä muutamien järjestöjen aineistoja voidakseen vastata 
niiden esittämiin, osin perättömiin, osin liioiteltuihin väitteisiin. Toiminta oli jatkoa 
Kadettikunnan pari vuotta aikaisemmin perustamalle ”maanpuolustusaatteelliselle ja-
ostolle”.763 

Haminan kadettipiiri oli jäsentiedotteessaan määritellyt ”nakertajiksi” henkilöt, järjes-
töt tai muut vaikuttajat, jotka tietoisesti toimivat maanpuolustusta vastaan. Järjestöinä 
tiedote mainitsi Teiniliiton, Varusmiesliiton, Sadankomitean ja Suomen Rauhanpuo-
lustajat. Tiedote luiskahti jäsenistön ulkopuolelle ja muuan sdp:n kansanedustaja teki 
                                              
760 Taipale, Ilkka: Seuraava potilas: armeija. Ylioppilaslehti 27.2.1970.  
761 Aaretti: Seuraavana armeija, Ilkka 10.3.1970  
762 Keppejä rattaisiin (pääkirjoitus), Keskisuomalainen 15.9.1970. Puolustusvoimien image (pääkirjoitus), Keski-
suomalainen 4.10.1970.  
763 Kärkkäinen, Sakari: Nakertajia vastaan. Nuoret upseerit maanpuolustushengen puolustajina. Esiupseerikurssin tut-
kielma, Maanpuolustuskorkeakoulu 2010, s. 2.  
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siitä eduskuntakyselyn, jonka 10 sosiaalidemokraattien ja SKDL:n edustajaa allekir-
joitti. Kysely itsessään sai julkisuutta lähinnä vasemmistolehdissä; muun muassa Tie-
donantaja ja Hämeen Yhteistyö paheksuivat haminalaisupseerien toimintaa. Päivän Uutiset 
näki tiedotteessa AKS-läistä henkeä ja väitti upseerien ”hyökkäävän pistin tanassa Tei-
niliittoa vastaan”.764 

Lehtikirjoituksia aiheesta kertyi kahdeksan palstametriä. Kansanedustaja ja puolustus-
laitoskomitean jäsen Lasse Lehtinen syytti Helsingin Sanomissa puolustusvoimia kaksi-
naismoralismista. Kaakkois-Suomen sotilasläänin komentaja oli näet lippupäivän pu-
heessaan torjunut puolustusvoimiin pyrkivän politiikan. Lehtinen totesi politiikan te-
kijänä asioineensa vain ”valistuneiden, korkean tietomäärän ja demokraattisen mielen-
laadun omaavien upseereiden” kanssa ja vaati, että puolustusvoimissa olisi sallittava 
sekä vasemmiston että oikeiston mielipiteet. Puolustusvoimat ei ottanut virallista kan-
taa asiaan; eräs kouvolalainen majuri vastasi Lehtiselle, mutta siihen keskustelu tyreh-
tyi.765 

Kesälomien takia puolustusministeri vastasi vasta syyskuussa. Kristian Gestrin il-
moitti, ettei hallitus aikonut ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin: kaikilla kansalaisilla, siis 
myös upseereilla, oli sananvapaus ja Kadettikunta piireineen oli laillisesti toimiva jär-
jestö. Gestrin huomautti myös, ettei haminalaisten toimintaa ollut syytä liioitella.766 

Eduskuntakysely ja siitä syntynyt kalabaliikki ei aiheuttanut mukana olleille upseereille 
ongelmia, päinvastoin. Kolme aktiivisinta nimitettiin 1970–1980-luvuilla Kadettikun-
nan Vuoden Kadettiupseereiksi. Kun sitten vuosikymmeniä myöhemmin muuan kap-
teeni teki MPKK:n esiupseerikurssin tutkielmansa aiheesta, hän sai kyllä haastattelut 
mukana olleilta tai tilannetta läheltä seuranneilta puolustusvoimien edustajilta, mutta 
suunniteltu ”nakertajien” edustajan tapaaminen ei toteutunut. Syy ei tutkijalle selvin-
nyt. Pidettiinkö tapahtumaa liian kaukaisena tai vähäpätöisenä, vai eikö sitä muuten 
vain haluttu muistella? ”Poissuljettua ei ole myöskään se, että aiheen käsittely nykyi-
sessä Suomessa ei ole heidän toiminnan kannalta kannattavaa. Entiset mielipiteet ää-
riaineksilla pysyvät usein muuttumattomina ja toiminta sen mukana”, tutkija pohdis-
keli.767 

Rauhan asialla kumpikin 

Merkittäviin 1960–1970-lukujen ilmiöihin kuului rauhanliikkeen nousu. Rauhanjärjes-
töistä vanhin, Suomen Rauhanliitto, oli perustettu jo 1900-luvun alkuvuosina, ja 1940-
luvun lopussa se sai rinnalleen järjestön nimeltä Suomen Rauhanpuolustajat. Kumpi-
kaan ei täysin tyydyttänyt kuusikymmenluvun toiminnanhaluista nuorisoa, joten syk-
syllä 1963 perustettiin Sadankomitea. Se teki 1960-luvulla innokkaasti sodanvastaista 
propagandaa, johon ei kai puolustusvoimissa kiinnitetty paljoakaan huomiota, vaikka 
rauhanliikkeen aktivistit olivat mukana sekä sotilaspassien polttajaisissa että eräissä 
puolustusvoimiin kohdistuneissa mielenosoituksissa. Rauhanliikkeillä ei myöskään ol-
lut suurta vaikutusta aseistakieltäytyjien määrään, yleiseen mielipiteeseen ne ilmeisesti 

                                              
764 Kärkkäinen (2010), s. 14–18.  
765 Nyt keskustellaan (yleisönosasto), Helsingin Sanomat 7.7.1974. 
766 Kärkkäinen (2010), s. 21 ja liite 2. Puolustusministeri Gestrin: Kadettipiirin toimia ei pidä liioitella, Helsingin 
Sanomat 25.9.1974.  
767 Kärkkäinen (2010), s. 24.  
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vaikuttivat. Siviilipalvelukseen alettiin hakeutua enemmän heti kun lainsäädäntö sen 
mahdollisti.768 

Jaakko Oksanen tarkasteli Sotakorkeakoulun diplomityössä rauhanliikkeiden ja maan-
puolustuksen suhdetta 1970- ja 1980-luvuilla. Hänen mukaansa suhtautuminen puolin 
ja toisin oli jo 1980-luvulla asiallista; edellisellä vuosikymmenellä oli ollut pientä kuo-
huntaa. Rauhanliikkeiden esittämä kritiikki oli tuolloin jyrkähköä, osin väritettyä ja se 
kohdistui suurelta osin määrärahoihin ja puolustuslaitoksen hankintoihin. 769 

Toisaalta puolustusvoimienkin tiedotus oli lisääntynyt ja laitoksen kritiikinsieto oli en-
tistä parempi, joten kovin vahvaa vastakkainasettelua ei syntynyt. Komentajista aina-
kin Lauri Sutela ja Jaakko Valtanen osoittivat julkisesti ymmärtämystä rauhanliikkei-
den toiminnalle.770 

Sutela ilmaisi kantansa rauhanliikkeisiin arvovaltaisella foorumilla, valtakunnallisten 
maanpuolustuskurssien avajaisissa vuoden 1983 alussa: ”- - Rauhan ylläpitämiseen 
tähtäävän kansalaistoiminnan tavoitteet hyväksytäänkin yleisesti suomalaisessa yhteis-
kunnassa, eikä puolustusvoimat tee tässä suhteessa poikkeusta. - - Näemme siis sekä 
puolustusvoimiemme että edellä mainitun kansalaistoiminnan tarkoituksen saman-
suuntaisena, rauhantilan turvaamiseen tähtäävänä ja odotamme luonnollisesti rauhan-
liikkeen taholta vastaavaa näkemystä.”771 

Jaakko Valtanen käsitteli aihetta useissa nimitys- ja virkaanastujaishaastatteluissaan. 
”En näe rauhanliikkeiden ja puolustusvoimien tavoitteissa ristiriitaa. Suhtaudun tie-
tenkin kriittisesti vaatimuksiin Suomen yksipuolisesta aseriisunnasta, joka mielestäni 
vain horjuttaisi Pohjolan voimatasapainoa ja voisi osoittautua kovin vaaralliseksi. 
Mutta kaikkien järkevien ihmisten tavoin toivon loppua suurvaltojen kilpavaruste-
lulle.”772 

Siviilipalveluun sekä Sutela että Valtanen suhtautuivat skeptisesti. Sutelan mukaan kas-
vanut kiinnostus saattoi kieliä siitä, että siviilipalvelusmies pääsi helpommalla tai aina-
kaan kuri ei ollut yhtä kovaa kuin varusmiehenä. ”Näyttää siltä, että siviilipalveluksen 
sisälläkin on kovin erilaista käytäntöä ja siitä johtuvaa eriarvoisuutta. Silloin kun sivii-
lipalvelus suoritetaan esim. kotona asuen ja omaa normaalia ammattia harjoittaen, ei 
kyse enää voi olla muusta kuin jonkinlaisesta näennäispalveluksesta”, sanoi Sutela 
maanpuolustuskurssilaisille.773 

Valtasen mielestä mahdollisuus siviilipalveluun oli sinänsä oikeutettua demokraatti-
sessa yhteiskunnassa, mutta kansalaisvelvollisuutensa tulisi silti jokaisen täyttää. Hän 
ehdotti vaikkapa koulutusta, jonka suoritettuaan mies olisi poikkeusoloissa käytettä-
vissä erilaisiin humanitäärisiin tehtäviin.774 

Vuoden 1984 tiedotustunnuksena oli lause ”Puolustusvoimat on osa yhteiskuntaa”. 
Sillä pyrittiin iskostamaan kansalaisten mieliin oman armeijan turvallisuuspoliittinen 

                                              
768 Rauhanliikkeet ja aseistakieltäytyminen, aiheesta esim. Syrjö (2006), s. 627–628.  
769 Oksanen, Jaakko: Rauhanliikkeet ja maanpuolustus. Arvio 1970- ja 1980-lukujen kehityksestä. Sotakorkeakou-
lun diplomityö SKK-1:1586, 1985, s. 53–55.  
770 Oksanen (1985), s. 3, s. 50–51 ja s. 58.  
771 ibid., 51.  
772 Puolustusvoimain tuleva komentaja Jaakko Valtanen: Puolustusvalmius täyttää minimin, Helsingin Sanomat 
23.7.1983. 
773 Kenraali Lauri Sutela: Siviilipalvelus osin vain näennäispalvelua, Ruotuväki 2/1.2.1980.  
774 Sundberg, Anneli: Erilainen ammattisotilas, Suomen Kuvalehti 41/14.10.1983. Lindstedt, Risto: Komentaja 
Valtasen muistio viimeisistä päivistä, Suomen Kuvalehti 20/19.5.1989.  
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merkitys. Ydinsodan pelko hallitsi mieliä edelleen, rauhanliikkeen asema oli näkyvä ja 
siviilipalveluksella kannatusta. Pääesikunnan ohje korosti, että vastakkainasettelua tuli 
välttää: puolustusvoimat ei suinkaan edustanut ”sodanliikettä” vaan kannatti ydinase- 
ja kilpavarustelun vähentämistä sekä liennytyksen edistämistä. Siviilipalvelusta tuli pu-
hua siten, ettei kukaan erehtyisi pitämään sitä ”yhteiskuntamyönteisempänä” kuin va-
rusmiespalvelua. Melkoista mielipidekuilua edustivat puolustusvoimista käytetyt 
”muka muodikkaat ilmaukset kuten väkivaltakoneisto, hierarkinen järjestelmä, aloit-
teellisuuden riistäjä, kansalaisvapauksien rajoittaja, sokeaa tottelemista vaativa laitos 
yms.” Ohje varoittikin sotilaita sortumasta itse näiden käyttöön.775 

Lehdistön rintamalinjat ennallaan 

Ruotuväki pani keväällä 1963 mielihyvin merkille, että lehdistö joskus kehuikin eikä 
aina vain arvostellut. Se lainasi Keskisuomalaisen pääkirjoitusta: ”- - Suhteet puolustus-
voimiin ovat yleensä olleet hyvät. Puolustuslaitoksen kohdalla on tosin joskus kylläs-
tytty lehtien uutisnälkään oivaltamatta, että lehdistöllä on velvollisuuksia lukijoihinsa 
nähden. Toimittajat ovat puolestaan harmitelleet uutisen kulkemista virkateitse, minkä 
takia se saapuu toimitukseen käytännöllisesti katsoen vanhana. Asiat tässä suhteessa 
ovat viime aikoina huomattavasti parantuneet ja molemminpuolisen hyvän tahdon 
avulla tällaiset seikat järjestyvät. - -”776 

1970-luvun puolivälissä tehdyt maanpuolustusaiheista kirjoittelua koskevat tutkimuk-
set osoittivat lehdistön rintamalinjojen vakiintuneen 1950-luvun tasolle. Kun oikeis-
tolehdet pyrkivät löytämään myönteisiä seikkoja tai kirjoittamaan neutraalisti, vasem-
mistolehdet olivat edelleen erittäin kriittisiä tai jopa kielteisiä. Pitkällä tähtäimellä nii-
denkin sävy lieventyi ja varsinaiset valeuutiset katosivat, mutta arvostelun aihetta ar-
meijan tekemisistä tai tekemättä jättämisistä löytyi silti jatkuvasti. 

Yllätys ei ollut, että majuri M. Vuori totesi vuosien 1968–1969 lehtikirjoittelua tutkit-
tuaan oikeisto- ja keskustalehdistön suhtautuvan puolustusvoimiin ja maanpuolustuk-
seen yleensäkin myönteisimmin. Kielteisimmin asennoituivat SKDL:n ja TPSL:n leh-
det. Saman tutkimuksen mukaan lukijoiden asennoituminen vaihteli koulutus- ja tu-
lotason mukaan: korkeammin koulutetut ja paremmassa taloudellisessa asemassa ole-
vat suomalaiset olivat maanpuolustusmyönteisempiä kuin kansa keskimäärin.777 

Yhteistyötä Pitkänsillan yli teki näkyvimmin Ruotuväki. Se painettiin yli kymmenen 
vuoden ajan Paasipainossa, jonka taustalla oli sosiaalidemokraattinen Kustannus Oy 
Kansanvalta. Painotalon väkeä toimitus tapasi vähintään kerran vuodessa hernekeit-
tolounaalla. Myös SAK:n kanssa sotilastiedottajilla ja muulla pääesikunnan väellä oli 
yhteisiä illanistujaisia; ammattisotilaiden ja ammattiyhdistysjohtajien tunnelmia tilai-
suuksissa kuvataan vapautuneiksi.778 

                                              
775 Vuoden 1984 tiedotustunnuksen konkretisointi, liitteineen, T 27031/19, KA.  
776 Suhdetoimintatyö (Muut lehdet -palsta), Ruotuväki 4/10.4.1963.  
777 Vuori, M.: Maanpuolustusta koskevan informaation kehittämisen tarve, mahdollisuudet ja keinot. Sotakorkeakoulun 
diplomityö SKK-1:1058, 1971, s. 12, s. 17 sekä liitteet 3b ja 3c. TPSL oli sosiaalidemokraattisesta puolueesta 
irtautunut oppositioryhmä, joka toimi vuosina 1959–1973. Kutsuttiin myös ”skogilaisiksi” ensimmäisen pu-
heenjohtajansa Emil Skogin mukaan.  
778 Ahokas (2002), s. 45–46. Tiilikainen (2003), s. 160–161. Sinerma, Leena ja Martti: Kun me olimme vänrikkejä. 
Omakustanne/Dark Oy, Vantaa 2006, s. 152–156. Paukkunen, haastattelu 11.12.2018, Tiilikainen, haastattelu 
11.9.2019.  
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Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunnan suunnittelu- ja tutkimusjaoston sih-
teeri tarkasteli seitsemän eri puolueita edustavan, eri puolilla maata ilmestyvän sano-
malehden artikkeleita tammi-maaliskuulta 1974. Mukana oli myös edustava valikoima 
aikakauslehtiä: Suomen Kuvalehti ja Sosialistinen Aikakauslehti, puolustusvoimien oma 
Ruotuväki, Varusmiesliiton Varusmies, Kadettikunnan Kylkirauta, Sotilasaikakauslehti, 
yksi reserviläislehti sekä opiskelijajärjestöjen julkaisuja kuten Teinilehti, tamperelainen 
Aviisi sekä muutamia muita. 

Tämänkin tutkimuksen mukaan lehdistön rintamalinjat kulkivat oikeiston ja vasem-
miston välissä. Se näkyi miltei missä tahansa julkiseen keskusteluun nostetussa ai-
heessa. Kun Aamulehti kirjoitti reserviläisjärjestöjen toiminnasta otsikolla ”Maanpuo-
lustus on koko kansan asia” ja totesi, etteivät reserviläisjärjestöt olleet mitään sotave-
teraanien tarinatupia eikä niissä vaalittu suojeluskunta- ja lottaperinteitä, saati suunni-
teltu kyseisten järjestöjen uutta tulemista, Kansan Uutiset ja Tiedonantaja olivat täsmäl-
leen toista mieltä. Ne olivat huolissaan oikeistovaarasta, samoin siitä että reserviläis-
järjestöt tähtäsivät kolme vuosikymmentä sitten lakkautettujen järjestöjen henkiinhe-
rättämiseen. Tiedonantajan mukaan pahimpia olivat Reservinupseeriliiton ja Reser-
vinaliupseeriliiton naisjaostot, jotka ”kattavat koko maan ja joiden piirissä toimii kym-
meniätuhansia lottahengen innoittamia. Näitä organisaatioita pidetään uuden suunni-
tellun lottajärjestön alkuna.” Tiedonantaja myös vaati Henkisen maanpuolustuksen 
suunnittelukunnan lakkauttamista, samoin Kansan Uutiset.779 

Useimpien tölväisyjen kohdalla pääesikunnan tiedotusosasto pysyi vaiti eikä lähtenyt 
kiistämään perättömiäkään tietoja. Mutta kun Teiniliiton Teinilehti otsikoi ”Sotapiirit 
suunnittelevat rynnäkköä kouluihin” ja kertoi paheksuvaan sävyyn, miten oppilaita oli 
viety tutustumaan varuskuntiin ja maanpuolustuksesta puhuttu kouluissa turvallisuus-
politiikan yhteydessä, tiedotusosasto huomautti, että nimenomaan Teiniliiton edustaja 
oli ollut turvallisuuspolitiikan opetusta kehittämässä.780 

Oman väen kesken saattoi arvosteluistakin laskea leikkiä. Kansan Tahto valitti syksyllä 
1968, että Pohjan Prikaatin sotapojat näkivät nälkää. Perunoita ei ruokailussa riittänyt 
kaikille, ja monien piti pyydellä ruokapaketteja kotoa armeijan muonanjatkeeksi, 
vaikka valtio oli tukehtumassa vilja- ja voivuoriin. Ruotuväki lainasi kirjoitusta ja selitti, 
että kouluttajat eivät suinkaan yrittäneet opettaa asevelvollisille mahdottomia, kuten 
esimerkiksi olemaan syömättä. Tästä voisivat halukkaat varmistua omin silmin: ”Hy-
vän Joulun toivotuksin kehoitetaan toimittajia pistäytymään varuskunnissa katso-
massa, mitä ja miten siellä syödään. Teidät otetaan takuulla kohteliaasti vastaan.”781 

Tampereen yliopistossa valtio-opin laudaturtyönä tehdyssä tutkimuksessa, jonka teki-
jää pääesikunnan tiedotusosasto avusti lähdeaineiston hankinnassa, tarkimmin analy-
soitu aikajakso oli vuosi 1972. Tutkijan mukaan mikään puolue ei suhtautunut maan-
puolustukseen sinänsä kielteisesti, mutta ”eri asiaksi koetaan nykyiset puolustusvoi-
mat, jota vasemmisto, erityisesti SKDL, on vaatinut demokratisoitavaksi”. Vasemmis-
tolehdet asennoituivat puolustusvoimiin kielteisimmin. Miltei kolmasosa niiden jul-
kaisemasta aineistosta oli kielteistä. Kansan Uutisissa ei ollut lainkaan myönteisiä juttuja. 
Myös ruotsalaista kansanpuoluetta lähellä olevan Hufvudstadsbladetin jutuista löytyi 
                                              
779 Vahermo, Martti: Katsaus eräiden lehtien maanpuolustusaiheisiin kirjoituksiin tammi-maaliskuussa 1974, s. 1–4 sekä 
s. 27–28 ja s. 39–40. Riihonen, Risto: Maanpuolustus on koko kansan asia, Aamulehti 11.1.1974. Lottahenki 
elää – Reserviläinen patistaa naisia armeijaan, Kansan Uutiset 14.1.1974 ja Tiedonantaja 21.2.1974.  
780 Vahermo (1974), s. 32–37.  
781 Joutuvatko prikaatin pojat omiin eväisiin? Kansan Tahto 3.11.1968. Kenttäpostia-palsta, Ruotuväki 
23/6.12.1968.  
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useimmiten kielteinen painotus. Kokoomuksen Satakunnan Kansa ja Uusi Suomi sekä 
sitoutumaton Kaleva kirjoittivat lähes poikkeuksetta myönteiseen sävyyn.782 

Maaliskuussa 1970, jolloin vaalitaistelu sittemmin ”protestivaaleiksi” kutsuttujen 
eduskuntavaalien alla kävi kiivaimmillaan, Suomen Sosialidemokraatti ryhtyi suorastaan 
ylistämään puolustusvoimissa vallitsevaa rauhaa. Se kertoi, että varusmiehiä, joista 
noin puolet oli äänestysikäisiä, opastettiin käyttämään äänioikeuttaan ja heille annettiin 
vapaata palveluksesta sen verran, että piipahtaminen lähimmässä ennakkoäänestyspai-
kassa oli mahdollista. Sen sijaan vaalimainoksia ei saanut tuoda puolustusvoimien ti-
loihin eikä järjestää niissä poliittisia tilaisuuksia. Lehti mainitsi myös, ettei Ruotuväkeen 
otettu vaali- eikä muitakaan mainoksia eikä tekstimainontakaan ollut mahdollista, sillä 
”kansanedustajaehdokkailla on ollut vuoden alusta lähtien esiintymiskielto Ruotuväen 
palstoilla, olipa ehdokkaiden esiintyminen aikaisemmin lehden palstoilla ahkeraa tai 
ei.”783 

Vuosien 1968 ja 1974 välillä mielipideilmastossa ja lehdistön suhtautumisessa näyttää 
tapahtuneen muutos. Pääesikunnan tiedotusosastolla tehdyn tutkimusraportin mu-
kaan neutraaliksi luokiteltavan aineiston osuus kasvoi, jolloin sekä myönteisiä että kiel-
teisiä kannanottoja näkyi vähemmän. Puoluekantojen suhteen ei tässä raportissa nähty 
enää merkittäviä eroja; ainoastaan Kansan Uutiset poikkesi muista. Se käsitteli maan-
puolustusta suhteellisen runsaasti, mutta varsin kriittisesti. Yhtään lehden juttua ei voi-
nut luokitella ”erittäin myönteiseksi”. Sen sijaan neljäsosa kirjoituksista oli kielteisiä. 
Yleisesti ottaen lehdistöä kiinnostivat eniten varsinaiset uutistapahtumat ja armeijassa 
annettava koulutus. YK-joukoista ja kansainvälisistä asioista kirjoitettiin myös run-
saasti. Tämän ymmärtää: rauhanturvaajista oli tullut osa puolustusvoimien normaalia 
toimintaa ja suomalaisille riitti kysyntää maailman kriisipesäkkeissä.784 

Pentti Airio näkee lehdistön rintamalinjojen kulkeneen ristiin: ”Oikeistolainen leh-
distö kirjoitti maanpuolustusmyönteisesti, mutta käsitteli kriittisesti puolustuslaitosta. 
Vasemmistolainen lehdistö oli suopeampi puolustusvoimille ja sen komentajalle, 
mutta kritisoi maanpuolustusta yleensä. Aktiivisimmat kannanottajat olivat Helsingin 
Sanomat ja Aamulehti. Valtakunnan päälehdistä vähäisintä mielenkiintoa puolustusvoi-
mia kohtaan osoittivat Hufvudstadsbladet ja Suomen Sosialidemokraatti.”785 

Siinä missä maan muu virkamiehistö politisoitui, upseeristo pyrki edelleen pysymään 
puolueettomana. Kiusallinen episodi koettiin, kun kävi ilmi, että Sakari Simeliuksen 
seuraajaksi syksyllä 1965 nimitetty Yrjö Keinonen oli 1950-luvulla ollut lyhyen aikaa 
maalaisliiton jäsen, mikä tietenkin tuli lehdistön tietoon ja herätti kirjoittelua puolesta 
ja vastaan. Vuonna 1968 annetut tiedotusohjeet – jotka oli otsikoitu modernisti puo-
lustusvoimien suhdetoimintaohjeeksi – korostivat, että suhdetoiminnan oli oltava asi-
allista, totuudenmukaista ja ehdottoman tasapuolista. Puoluepoliittisiin kysymyksiin ei 
edelleenkään saanut puuttua.786 

Itse asiassa noissa tiedotusohjeissa vain lausuttiin julki ne periaatteet, joita oli jo jonkin 
aikaa noudatettu. Suomen Kuvalehti kiitteli syksyllä 1967 sitä, miten armeija on ”lähtenyt 

                                              
782 Hyvönen, Pauli: Maanpuolustusaiheisen lehdistökirjoittelun sisällönanalyysi. Pääesikunnan tiedotusosasto, julkaisu-
sarja n:o 5, Helsinki 1976, (moniste), s. 114, s. 171–172 ja passim.  
783 R. S.: Puolustuslaitos ei vaalitaistele, Suomen Sosialidemokraatti 9.3.1970.  
784 Rastas, Hannu: Puolustusvoimia käsittelevä lehtikirjoittelu vuonna 1974 sekä kehitys vuosina 1968–1974. Pääesikun-
nan tiedotusosasto, julkaisusarja n:o 4, 1975, s. 1–6, s. 12–13, s. 18–19 ja passim.  
785 Airio (2007), s. 182–183.  
786 Puolustusvoimien asemasta politisoituvassa yhteiskunnassa esim. Suominen (2006), s. 494 ja Syrjö (2006), 
s. 629. Keinosen nimityksen aiheuttamista lehdistön reaktioista esim. Salminen (1995), s. 350–351.  
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asemistaan avoimesti kansan keskuuteen. Puolustusvoimien osallistuminen messuihin 
ja näyttelyihin, taistelunäytökset ja paraatit sekä hyvin järjestetyt omaisten päivät ka-
sarmeilla ovat parasta ajateltavissa olevaa armeijan suhdetoimintaa”. Lehden mukaan 
tällöin voitiin varsinaisen tehtävän esittelyn ohella ”laajoille kansalaispiireille osoittaa 
joukko arvokkaita asioita, jotka saadaan armeijassa ikään kuin sivutuotteina: hyvä pe-
ruskunto, vahva tietoaines ja usein myös ammattitaito, sillä nopeasti teknillistynyt 
puolustuslaitos tarjoaa pohjakoulutuksen moniin siviiliammatteihin. - - Asevelvolli-
suuteen liittyy siis paljon oikeuksia ja mahdollisuuksia, jotka on saatettava nuorison ja 
kasvattajien tietoon.”787 

Fiktiota ja faktaa – kuusikymmenluvun kohukirjat 

Lappilaisen kirjailija ja taideopiskelija Timo K. Mukan asevelvollisuusajan kokemusten 
innoittamana syntynyt romaani Täältä jostakin ilmestyi syksyllä 1965. Romaanin pää-
henkilö oli taideopiskelija, jota voinee pitää jonkinlaisena kirjailijan alter egona. Teos 
sai yhtä ristiriitaisen vastaanoton kuin Haanpään novellit aikanaan. Tekijän kohtelu oli 
parempaa: Mukka sai keväällä 1966 valtionpalkinnon, osin aikaisemman tuotantonsa 
ansiosta. Myönteisten arvostelujen syynä saattoi kylläkin olla teoksen muoto ja muo-
dinmukaisuus: siinä oli käytetty kollaasitekniikkaa ja sen sivuilla käytiin pasifismikes-
kustelua.788 

Täältä jostakin kuvailee herkän nuoren miehen vaikeuksia kovaluontoisten kouluttajien 
ja rivopuheisten tupakavereiden ympäröimänä ja sitä, miten miehen mieli vähitellen 
hajoaa, kunnes hän päätyy sotilassairaalaan. Se on kuvaus yksilön ja yhteisön ristirii-
dasta, ei suinkaan realistinen raportti Kainuun rajajääkärikomppaniaksi tunnistettavan 
joukko-osaston toiminnasta tai varusmiesten oloista yleisesti, mutta tosipohjaisena sitä 
ilmeisesti luettiin. Kirjan kahteen suuntaan – päähenkilöön ja puolustuslaitokseen – 
suuntautuva ironia ei mennyt perille, ja suhtautumisen näyttää määrittäneen pitkälti 
lukijan oma ideologia. Synkän sävyiseen romaaniin sisältynyt pasifismikaan ei purrut 
kaikkiin kriitikkoihin. ”- - mikä tahansa aate vesittyy kyllä nopeasti, jos sen puolesta-
puhujat ovat kaikki yhtä naiiveja ja itkumielisiä kuin nyt kysymyksessä oleva kirjallinen 
esittäjä”, totesi Helsingin Sanomissa kirjoittanut Matti Paavilainen ja epäili että armeijasta 
on hyvin vaikea tehdä kirjallisuutta.789 

Jotkut kuitenkin yrittivät. Kuusikymmenluvun lopulla oli muodissa ns. pamflettikir-
jallisuus, räväkät joskin yksipuoliset mielipidekirjat. Muutamat niistä tölväisivät puo-
lustusvoimia, ja vaikuttaa siltä, että kirjoittajat ovat joutuneet varhaisen edeltäjänsä 
Pentti Haanpään tavoin etsiskelemään kustantajaa teoksilleen ennen kuin saivat sa-
nottavansa julkisuuteen. 

Sosiologi Jouko Siiven vuonna 1968 ilmestynyt teos Puna-armeijan etuvartio? Puhetta Suo-
men puolustuspolitiikasta syntyi yhden tulkinnan mukaan kostona puolustusvoimien ko-
mentajalle, jalkaväenkenraali Yrjö Keinoselle, joka ei suostunut myöntämään Siivelle 
tämän haluamaa ylennystä reservissä. Kirja oli erittäin kärkevä ja hyvin henkilökohtai-
nen: se sisälsi kirjoittajan käsityksiä Suomen turvallisuuspolitiikasta sekä väitteitä puo-

                                              
787 Avoin altis armeijamme (pääkirjoitus), Suomen Kuvalehti 37/16.9.1967.  
788 Envall (1984), s. 69–72.  
789 Paavilainen, Matti: Kaikki banaliteetit, Helsingin Sanomat 26.9.1965. Welling, Rauno: Kirjailija Suomen ras-
kaassa, Ruotuväki 23–24/22.12.1965.  
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lustusvoimien henkisistä ja aineellisista puutteista. Taustalla saattoi olla myös maan-
puolustuskursseilla sattunut välikohtaus, jossa Siipi ilmoitti, etteivät ”järjestäytyneet 
reserviläiset” luottaneet puolustusvoimien komentajaan. Tokaisu meni sekä komenta-
jan että ylipäällikön, presidentti Kekkosen, korviin, ja aiheutti jonkinasteista mielten-
kuohuntaa.790 

Julkisuudessa ei puolustusvoimat näytä ottaneen kantaa kohuun. Ellei sitten lasketa 
kenraaliluutnantti evp Jorma Järventauksen, Helsingin Sanomien sotilaspoliittisen asian-
tuntijan, toteamusta että kirja oli kyllä mielenkiintoinen, joskin protestilaulajan tyylillä 
kirjoitettu, ja asiatietoihin oli sekoitettu epämääräisiä vihjailuja ja tendenssimäistä yli-
sanontaa.791 

Teologian opiskelija Heikki Palmun Harmaa päiväkirja oli teos, jota puolustusvoimien 
oli pakko kommentoida julkisesti. Kirja ja sen tekijä olivat nimittäin näyttävästi esillä 
Ylen TV 2:n teemaillassa syyskuun 1969 lopussa. Varusmiehen oikeus- ja sosiaalitur-
vaa, armeijan poliittisia yhteyksiä ja sisäistä demokratiaa, koulutus- ja materiaalikysy-
myksiä sekä henkisen maanpuolustuksen eri ulottuvuuksia pohti tuossa melkein neljän 
tunnin mittaisessa ohjelmakokonaisuudessa iso joukko erilaisia asianosaisia, komen-
taja kenraali Kaarlo Leinosesta arestiin joutuneeseen asevelvolliseen. Koska kyseessä 
oli ensimmäinen tämän tyyppinen tv-ohjelma, myös lehdet huomioivat sen jo etukä-
teen.792 

Nykylukijan mielestä Palmun kirja saattaa olla hivenen pitkäveteinen: aseettomana 
palvellut nuorukainen kuvailee yksityiskohtaisesti kokemuksiaan ja päiviensä kulkua 
ensin Säkylässä Porin Prikaatissa, sitten Rannikkotykistörykmentissä Suomenlinnassa. 
Elämä ei ole yhtä kurjaa kuin varhaisella edeltäjällä Pentti Haanpäällä, mutta myöskään 
Mika Waltarin iloiset armeijamuistot eivät tule tätä teosta lukiessa mieleen.  

Palmun pamfletissa yksi keskeinen teema on varusmiesten oikeusturva. Tiedotustoi-
mintaan hän ottaa kantaa kertoessaan pääesikunnan käskylehden uusimisesta. Hänen 
mukaansa ”uudistus voidaan määritellä huomattavaksi, tarvittava radikaalisuus siitä 
puuttuu”. Tiedotustoiminnan tehtäväksi oli määritelty ”vahvistaa kansalaisten luotta-
musta puolustusvoimien suorituskykyyn sekä sen piirissä vallitsevaan yhteiskunnalli-
seen tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen”. Uusittujen ohjeiden mukaan myös 
varusmiehillä oli oikeus kirjoittaa, antaa haastatteluja ja lausuntoja. Palmu totesi, että 
”entisten ja nykyisten varusmiesten tehtävä on pitää tiedotusvälineitä ja siten yleistä 
mielipidettä selvillä siitä, ettei laitoksessa nyt vallitse minkäänlaista tasapuolisuutta oi-
keudenmukaisuudesta puhumattakaan. Näin tekemällä voidaan vaikuttaa siihen, että 
nämä tavoiteltavat arvot joskus vallitsisivat laitoksen sisällä eikä vain tiedotusosaston 
siitä antamissa lausunnoissa.” Rajoittavinta hänen mielestään oli se, ettei puoluepoli-
tiikkaan edelleenkään saanut sekaantua eikä edes puhua siitä, eikä puolustuslaitosta tai 
maanpuolustusta saanut loukata tai halventaa. ”Puolustuslaitoksen lisäksi varjellaan 
maanpuolustuksen puhtautta. - - Sodista yleensä, kaikista tai ainakin kaikista joissa 

                                              
790 Tiilikainen (2003), s. 264–265. Visuri, Pekka: Idän ja lännen välissä – puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen kau-
della. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotahistorian laitos 2010. MPKK Sotahistorian laitoksen 
julkaisusarja 1, n:o 13, s. 213-215. Kolbe, Laura: Yhteistä turvallisuutta rakentamassa. Maanpuolustuskurssiope-
tuksen ja -yhdistyksen vaiheita 1961–2011. Maanpuolustuskurssiyhdistys, Helsinki 2011, s. 93.  
791 Järventaus, Jorma: Puheita Suomen puolustuksesta (kirja-arvio), Helsingin Sanomat 11.12.1968. Jouko Siipi 
oli Turun yliopiston sosiologian professori, ja kirjan kustansi Kauko Kareen omistama Alea-Kirja Oy.  
792 Puolustusvoimain teemailta, television ohjelmatiedot esim. Helsingin Sanomat 30.9.1968.  



 
 

201 

Suomen kunniakas armeija on ollut mukana, on tästälähin siis puhuttava vain ihaile-
vassa äänensävyssä.”793 

Harmaa päiväkirja ja sen pohjalta tehty radiokuunnelma Harmaat muistikuvat herättivät 
vilkkaan julkisen keskustelun. Kustantaja mainosti teoksen olevan ”kirja siitä mistä 
armeija vaikenee”. Kirjoittaja joutui vakuuttamaan arvostelijoilleen, että ”kaikki kir-
jassa kerrottu perustuu todella tapahtuneeseen ja tiedot ovat henkilöitten ja paikka-
kuntien nimiä myöten pitäviä.” Palmun teos, joka palkintolautakunnan mielestä oli 
”vilpitön, persoonallinen ja asiallinen, eettisesti ja poliittisesti kantaa ottava selonteko” 
sai Eino Leinon palkinnon vuonna 1970. Varhaisen edeltäjänsä Kentän ja kasarmin ve-
roista klassikkoa siitä ei tullut.794 

Neljäs kohukirja, vuonna 1971 ilmestynyt Yrjö Anttilan Sama kaiku on askelten, sai al-
kunsa puolustusvoimien sisäisestä, varusmiesten keskuudessa tehdystä mielipidetutki-
muksesta. Anttila teki sitä omana varusmiesaikanaan ja jäi sen päätyttyä laatimaan yh-
teenvetoa tuloksista. Oman väitteensä mukaan hän sai potkut, mutta puolustusvoimat 
oli toista mieltä. Komentaja Leinonen totesi, että Anttilaa ”ei erotettu tehtävästään, 
koskapa häntä ei ollut työhön palkattukaan. Hän tuli tutkimustyöhön mukaan varus-
miespalvelustaan suorittavana asevelvollisena ja sitoutui palveluksensa päätyttyä saat-
tamaan oman osuutensa päätökseen palkkiotta”.795 

Erimielisyyttä syntyi myös siitä, mitä ja milloin Anttilalla oli lupa julkistaa. Helsingin 
Sanomissa Anttila väitti pääesikunnan kaunistelevan tutkimustuloksia, tiedotusosaston 
päällikkö puolestaan katsoi Anttilan esittäneen omia mielipiteitään, jotka eivät perus-
tuneet tutkimukseen, vaan tunteisiin. Lisäksi Anttila oli tullut julkisuuteen liian aikaisin 
eli ennen kuin tulokset ehdittiin esitellä laitoksen sisällä. Leinosen mukaan Anttilan 
johtopäätökset olivat subjektiivisia. 796 

Tutkimus ei sisältänyt järisyttäviä paljastuksia. Varusmiehet pitivät sekä puolustusmää-
rärahoja että omia päivärahojaan liian pieninä. Yli kolmasosa piti koulutuksensa jär-
jestelyä täysin tai melko tehokkaana, ja myönteisimpinä seikkoina nähtiin puolustus-
laitoksen tärkeys, kantahenkilökunnan pätevyys ja oikeudenmukaisuus sekä siviilipu-
vun käyttäminen. Asenteissa näkyi selvä aaltoliike. Myönteisimmillään asenteet olivat 
heti palvelukseen tultua, kielteisin vaihe oli 3–4 kuukauden palveluksen jälkeen. Pal-
velusajan loppua kohti asenteet taas paranivat, eivät kuitenkaan enää sille tasolle, missä 
ne olivat olleet sotaväkeen tultaessa. Kielteinen suhtautuminen näkyi selvimmin va-
rusmiesaineksen ääripäissä eli eniten koulutettujen ja vähiten koulua käyneiden kes-
kuudessa. Erikoisaselajeissa viihtyvyys oli jalkaväkeä parempi.797 

Tiedotusvälineiden ja maanpuolustuksen suhdetta kysyttiin tutkimuksessa sekä varus-
miehiltä että kantahenkilökunnalta. Noin joka neljäs varusmies vastasi, että maanpuo-
lustusta esitellään lehdissä myönteisesti, joka kahdeksannen mielestä se oli kielteistä. 

                                              
793 Palmu (1969), s. 114–115.  
794 Harmaat muistikuvat (radio- ja tv-palstan juttu), Helsingin Sanomat 31.10.1970. Palmu, Heikki: Harmaa päi-
väkirja ja asiallisuus, Helsingin Sanomat 11.11.1970. Heikki Palmulle (yleisönosastokirjoitukset nimimerkeillä 
Mies Maaseudulta ja Kirjasi lukenut), Helsingin Sanomat 16.11.1969. Heikki Palmulle Eino Leinon palkinto, 
Helsingin Sanomat 25.2.1970. Palmun kirjan kustansi rauhanjärjestöjen aikakauslehti Ydin.  
795 Anttila, Yrjö: Sama kaiku on askelten. Gummerus, Jyväskylä 1971, s. 7–8. Oikeusturvatutkija joutui eroa-
maan: ”Hän antoi tunteilleen vallan” ja Radion haastattelu johti lähtöpasseihin, Helsingin Sanomat 19.8.1970. 
Paasilinna, Arto: Armeijan syyskatselmus 1970, Suomen Kuvalehti 41/9.10.1970.  
796 Pääesikunta tutkimustuloksista: Oikeusturvaa pidetään päivärahaa parempana, Helsingin Sanomat 19.8.1970. 
797 ibid. 
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Kantahenkilökunta oli paljon kriittisempää: vajaa kolmannes (31 prosenttia) aliupsee-
reista ja miltei kaksi kolmannesta (60 prosenttia) upseereista sanoi median suhtautu-
van maanpuolustukseen kielteisesti.798 

Tutkimuksen lehdistökäsittelyssä näkyy jo edellisiltä vuosikymmeniltä tuttu pohjavire: 
samalla kun poliittisesti sitoutunut lehti uutisoi jostakin asiasta, se soimasi vastustaji-
aan.  

Anttilan tapauksessa lehdistön tulilinjalla oli Yleisradio. Ilkan pakinoitsija Aaretti eli 
lehden päätoimittaja Veikko Pirilä läimi oikein olan takaa: ”- - Tietenkin Yleisradion 
partapojille oli makupala kertoa, että varusmiehet Suomessa tuntevat viihtyvänsä ruo-
diksessa huonosti ja että vain kolmannes tuntee asevelvollisina oikeusturvansa hy-
väksi! Kun maisteri Anttila saattoi lisäksi tutkimukseensa nojautuen kertoa että vallan, 
oliko peräti 70 prosenttia, pitää ”ruodista” epäviihtyisänä, niin tästäpä tv:n pojat sai-
vatkin namipaloja: mätä, yksilön turvaa tukahduttava, epäkelpo laitos koko puolustus-
voimat! - - Päinvastoin kuin tv:n sensaationtekijät väittivät, tutkimus vahvistaa useita 
aikaisempia tutkimuksia asevelvollisuusikäisten asenteiden myönteisyydestä puolus-
tuslaitosta kohtaan. - -”799 

Pirilä, joka oli tässäkin kähinässä yksi harvoista puolustusvoimien puoltajista, epäili, 
etteivät tutkimukseen osallistuneet miehet ehkä edes käsittäneet, mitä ”oikeusturva”-
käsite tarkoitti. Se, että kasarmielämässä vapaus oli rajoitettua ja lomajärjestelyt riittä-
mättömät, oli hänen mielestään selvää tutkimattakin. Ja siinä, missä yksi näki tutki-
muksessa ensi sijassa myönteistä, toinen poimi siitä kielteiseksi havaitsemansa. Arvos-
telu kohdistui myös Anttilaan: ”Hänkään ei halunnut valottaa tutkimustuloksiaan 
niiltä osin, mikä loi puolustuslaitokselle myönteistä ja mikä oli tutkimuksessa kaikkein 
keskeisintä: myönteinen asennoituminen puolustuslaitosta kohtaan.”800 

Monikaan lehti ei löytänyt tutkimuksesta positiivista sanottavaa ja neutraalitkin kan-
nanotot olivat harvinaisia, mutta asian liepeiltä sai irti monenlaista huumoria. Suomen 
Sosialidemokraatin pilakuvassa upseeri uhkasi juoksuttaa oloihinsa tyytymättömiä varus-
miehiä kasarmin ympäri, kunnes tyytyväisyys olisi sataprosenttinen. Ilta-Sanomien pa-
kinoitsija Kai de Puu (Matti Almila) irvi, että jos 98 prosenttia varusmiehistä inhoaa 
papumuhennosta ja 97 prosenttia porkkanalaatikkoa, siitä saa kyllä otsikon ”Porkka-
nalaatikko suositumpaa kuin papumuhennos” eikä valehtele ollenkaan. Pakinoitsijaa 
oli innoittanut se, että puolustusvoimat oli rinnastanut oikeusturvan ja päivärahat. 
Kumpaankaan ei oltu oikein tyytyväisiä.801 

Helsingin Sanomat haastatteli sekä Yrjö Anttilaa että pääesikunnan tiedotusosaston pääl-
likkö, everstiluutnantti Risto Setälää. Kouvolan Sanomat huomautti, että tuloksia saattoi 
tulkita usealla tavalla. Varusmiesten oikeusturva ei ollut tutkimuksen tärkein sisältö, 
eikä suurin osa varusmiehistä edes osannut ilmaista kantaansa siihen. Jospa he olivat-
kin tyytyväisiä? Lehti epäili myös, että Anttilan radiohaastattelussa esittämät väitteet 
simputuksesta ja muun mielivallan kokemisesta eivät perustuneet tutkimustuloksiin ja 
muutama muukin tulkinta oli horjuvalla pohjalla. ”- - on myös mahdollista, että Ant-
tilan omat varusmiesaikaiset kokemukset heijastuvat hänen näkemyksiinsä. Varojen 

                                              
798 Pääesikunta tutkimustuloksista: Oikeusturvaa pidetään päivärahaa parempana, Helsingin Sanomat 19.8.1970. 
799 Aaretti: Erään tutkimuksen tulkintaa, Ilkka 20.8.1970.  
800 Aaretti (Veikko Pirilä): Erään tutkimuksen tulkintaa, Ilkka 20.8.1970. Ks. myös Virta (2012), s. 263.  
801 Virta (2012), s. 262–265. Nimimerkki Ilmarin piirros, Suomen Sosialidemokraatti 20.8.1970.  
 Kai de Puun (Matti Almila) pakina, Ilta-Sanomat 20.8.1970.  
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puute lienee esteenä, ettei pääesikunta voi käyttää nykyistä runsaammin puolueetonta, 
armeijan ulkopuolista tutkijavoimaa.”802 

Tutkimus pysyi puheenaiheena syksyn ajan. WSOY, jolle Anttila kirjaansa tarjosi, kiel-
täytyi julkaisemasta teosta, joidenkin tietojen mukaan pääesikunnan kannanoton takia. 
Gummerukselle teksti kelpasi, ja esipuheen siihen kirjoitti edellinen komentaja Yrjö 
Keinonen, joka totesi kirjan olevan kriittinen ja paikoin varsin kärjistetty, mutta esit-
tävän tuoreita näkemyksiä ja konkreettisia parannusehdotuksia. Hän suositteli sitä jo-
kaiselle puolustuslaitoksesta kiinnostuneelle, lukijan omista näkemyksistä riippumatta. 
Pamfletti nosti Anttilan sadan suomalaisvaikuttajan joukkoon Suomen Kuvalehden jul-
kaisemalla listalla.803 

Kirjassaan Anttila väitti puolustuslaitoksessa esiintyvän poliittista piilovaikuttamista. 
Hän perusti mielipiteensä vuoden 1970 eduskuntavaalituloksiin. Santahaminan äänes-
tysalueella (jossa ei asunut eikä äänestänyt muita kuin puolustusvoimissa työskentele-
viä henkilöitä ja heidän perheenjäseniään) kokoomus sai 60 prosenttia äänistä. Koko 
Helsingissä sen äänisaalis jäi alle 30 prosentin. Sosiaalidemokraatteja äänestettiin San-
tahaminassa puolta vähemmän kuin kaupungissa muuten. SKDL sai Santahaminan 
äänistä vain 1,5 prosenttia, koko kaupungissa hiukan yli 15 prosenttia. Kun Kankaan-
pään Niinisalon, Säkylän Huovinrinteen ja Kontiolahden Kontioniemen vaalitulokset 
olivat samanlaisia, Anttila katsoi että puolustusvoimat ei ole koko kansan laitos.804 

Varusmiesten heikko oikeusturva, näennäiset vaikutusmahdollisuudet ja armeijan kiel-
teinen suhtautuminen aseistakieltäytyjiin olivat niin ikään Anttilan kritiikin kohteita. 
Hän vaati ulkopuolista tutkimusta, koska epäili tutkimuksensa tulosten manipulointia 
ja valikointia (vaikka itsehän hän oli sen tehnyt). Anttilan mukaan myös tutkijan päte-
vyys oli jälkikäteen asetettu kyseenalaiseksi, kun tulokset olivat epämiellyttäviä.805 

Arvosteluista mittavin julkaistiin Helsingin Sanomissa. Se piti kirjaa hyvänä keskustelun 
aloittajana: naseva, kärkevä ja liikkuva, useita asiatietoja ja tutkimustuloksia esittelevä. 
”Anttila väittää, että puolustuslaitoksemme hyvistäkin yrityksistään huolimatta yhä on 
muusta yhteiskunnasta eristyksissä, umpinainen, vanhoillinen ja ylen autoritaarinen 
laitos ja virallisesta epäpoliittisuudestaan huolimatta ”piilo-oikeistolainen”. - - Koko 
laitoksen kannalta olisi ensiarvoista osoittautua muuttuneissa ja muuttuvissa olosuh-
teissa mielekkääksi. Juuri siihen se Anttilan mukaan ei ole riittävästi pyrkinyt eikä var-
sinkaan päässyt.”806 

Anttilan tutkimus ei ollut ensimmäinen varusmiesten asenteita mittaava kysely. Muu-
tamaa vuotta aiemmin Osmo A. Wiio oli päätynyt samansuuntaisiin toteamuksiin. Hä-
nen mielipidekyselyynsä osallistui vuonna 1967 sekä varusmiehiä että kantahenkilö-
kuntaa. Tuolloin kolme neljästä varusmiehestä piti maanpuolustusta täysin tai melkoi-
sen tarpeellisena, vain noin joka kahdeskymmenes arvioi sen tarpeettomaksi. Enem-
mistö kuitenkin piti palvelusta ikävänä. Liian ankaraa kuria arvosteli noin joka viides 

                                              
802 Pääesikunta tutkimustuloksista: Oikeusturvaa pidetään päivärahaa parempana, Helsingin Sanomat 19.8.1970. 
Asiasta ja asian sivusta, Kouvolan Sanomat 20.8.1970.  
803 Anttila (1971), s. 5–6. Kirjan kustantajakohtelusta Tarmio, Hannu: Pöytä puhtaaksi, Helsingin Sanomat 
19.1.1986. 
804 Anttila (1971), s. 38–39.  
805 ibid., s. 100–103.  
806 Puranen, Erkki: Hiekkaa saappaissa. Kohua herättänyt armeijatutkimus nyt taskukirjana, Helsingin Sanomat 
1.5.1971.  
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varusmies, suurimman osan mielestä sekin oli sopiva. Myös tässä tutkimuksessa – ku-
ten Anttilankin tekemässä – näkyi, että kielteisimpiä olivat vähiten koulua käyneet, 
myönteisimpiä pisimmälle koulutetut.807 

Useat tiedotusvälineet pitivät ”tapaus Anttilaa” epäonnistuneena sensurointiyrityk-
senä siitäkin huolimatta, että Anttilan julkistettua osan tuloksista puolustusvoimat 
päätti esitellä koko tutkimusraportin sellaisenaan. Myös puolustusministeri Kristian 
Gestrin puhui avoimen tiedottamisen puolesta. Toimeen tartuttiin; vuonna 1972 alkoi 
suunnitelmallinen puolustusvoimien kantahenkilökunnan tiedotusalan koulutus. Vuo-
den 1969 kutsunnoissa jaettu Ruotuväkeen-kirjanen kertoi nuorille asevelvollisille, mitä 
heillä oli odotettavissa. Palvelukseenastumis- ja suoritusohjeiden lisäksi kirjanen kertoi 
varusmiesten vaatetuksesta, majoituksesta ja muonituksesta sekä lomista ja vapaa-ajan 
vietosta. Se painotti sotilaskoulutuksesta olevan hyötyä myös siviiliammateissa. Vuo-
sien 1971 ja 1972 Taskutietoa maanpuolustuksesta taas selvensi laitoksen organisaatiota, 
suorituskykyä, tehtäviä ja sotilaalliseen muita maanpuolustukseen vaikuttavia seikkoja. 
Sitä jaettiin kantahenkilökunnalle ja kiinnostuneille siviileille.808 

Kohututkimusta seurasi monta muuta selvitystä ja asennekartoitusta. Kertausharjoi-
tuksiin osallistuneiden reserviläisten mielipiteitä mitattiin 1970-luvun puolessavälissä. 
Tällöin havaittiin, että korkeampi koulutus ja ylempi sotilasarvo vaikuttivat positiivi-
sesti miesten mielipiteisiin sekä puolustusvoimien että kertausharjoitusten tarpeelli-
suudesta. Ja vaikka osa osallistujista oli periaatteessa aseellista toimintaa vastaan, käy-
tännössä he tulivat silti kertausharjoituksiin – monet jopa hyvin mielellään.809 

Kritiikki lievenee, juhlavuodet huomataan  

Kaikilta 1960- ja 1970-luvun vuosilta ei julkaisutilastoja tai mielipideanalyyseja ole 
tehty, vaikka julkista sanaa on pääesikunnan tiedotusosastolla seurattu varsin tarkasti.  

Tiedotusosaston päällikkö, eversti Risto Setälä, kiersi myöhäissyksyllä 1973 sotilas-
läänejä ja kävi myös joissakin maa-, ilma- ja merivoimien joukko-osastoissa. Hän totesi 
suhteiden tiedotusvälineisiin olevan ”yleisesti ottaen verrattain hyvät”. Radion ja tele-
vision ärhäkäksi koettu kritiikki oli lieventynyt, mutta juopa oikeisto- ja vasemmisto-
lehdistön välillä oli olemassa edelleen. Se, että paikallisten tiedotusvälineiden ja varus-
kuntien komentajien käsitys uutiskynnyksestä oli erilainen, vaikeutti yhteistyötä, sa-
moin määrärahojen ja osaavien tiedottajien puute. Lehdet ja paikallisradio kyllä ottivat 
mielellään avustajikseen kantahenkilökuntaan kuuluvia upseereita ja aliupseereita.810 

Parlamentaarisen puolustuskomitean selvitys vuodelta 1976 totesi sekin, että julkisen 
sanan suhtautuminen puolustusvoimiin oli yleensä ollut asiallista ja myönteistä. Lehti- 
ja puoluekohtaiset erot olivat merkittäviä, joten komitea patisteli suuntaamaan tiedo-
tustoimintaa erityisesti niihin lehtiin ja niiden taustayhteisöihin, ”jotka mahdollisesti 
riittävien tietojen puutteessa asennoituvat puolustusvoimiin kielteisesti”.811 

                                              
807 Tervasmäki (1970), s. 236–238.  
808 Virta (2012), s. 264–267.  
809 Syrjö (2006), s. 631–632.  
810 Kertomus pääesikunnan tiedotusosaston päällikön tutustumismatkasta sotilaslääneihin 20.11.–19.12.1973, 
T 27031/19, KA.  
811 Mattila (1997), s. 22–23.  



 
 

205 

Puolustusvoimat täytti 60 vuotta vuonna 1978. Tämä näkyi julkisuuden määrässä; tie-
dotteet ja muu medialle tarjottu aineisto meni hyvin läpi, etenkin kun iso osa juhla-
vuoden tapahtumista – kuten paraatit ja 200 000 katsojaa kerännyt juhlanäyttely Hel-
singin Kaivopuistossa – sijoittui uutisköyhään kesäaikaan. Mediajulkisuuden tilastointi 
ja analysointi osoitti, että asenteet olivat lientyneet: lähes neljä viidesosaa lehtiartikke-
leista oli neutraaleja, kielteisiä vain noin joka kymmenes. Pakinoitsijat saattoivat edel-
leen sanoa ronskimmin; miltei puolet heidän teksteistään saattoi luokitella kielteisiksi. 
Yhtä kriittisiä olivat yleisönosastokirjoittajat, jotka löysivät arvostelun aihetta lähinnä 
asepalveluksen suorittamisesta.812 

Voittopuolisesti suuren yleisön kuva puolustusvoimista oli myönteinen. Käsitys orga-
nisaatiosta, johon pääsääntöisesti liittyi jotain salamyhkäistä, oli hälvenemässä. Pää-
esikunnan parikymmenhenkinen tiedotusosasto oli suurempi kuin monen muun val-
tion laitoksen.813 

Tästä huolimatta maanpuolustustiedotuksella oli paljon tehtävää. Kun kansalaisten 
turvallisuuspoliittisen tiedon tasoa mitattiin vuonna 1978, puolet vastaajista tiesi mie-
lestään liian vähän maanpuolustuksesta. Edes ylipäällikön nimi ei ollut yleisesti selvillä: 
49 prosenttia sanoi, ettei tiedä. Luottamus ulkopolitiikkaan oli sen sijaan suuri – yli 
puolet vastaajista piti sitä tärkeämpänä kuin puolustuspolitiikkaa. Myös YYA-sopi-
musta kannatettiin yleisesti, eikä neljän suurimman puolueen kannattajien välillä ollut 
näissä kysymyksissä juuri eroja. Kertausharjoitusten määrään oltiin yleisesti tyytyväisiä, 
mutta silti joka viides olisi lisännyt niitä, joka kymmenes vähentänyt. Kaikissa puolus-
tusvoimia koskevissa kysymyksissä miehet osoittautuivat naisia tietävämmiksi; ilmei-
sesti asepalvelusaika oli jättänyt joitakin muistijälkiä.814 

Lehdistöseurannassa, joka kattoi vuodet 1976–1978, näkyi selvä muutos juuri näiden 
vuosien kohdalla. Armeijaan kohdistuva kritiikki lieventyi jopa Tiedonantajan ja Kansan 
Uutisten palstoilla, kunhan lehdet olivat ensin haukkuneet vuoden 1976 Hawk-hankin-
nat. Tiedonantaja, joka oli ollut kaikkein kielteisin, muutti linjaansa eniten. Vuoden 1976 
kirjoituksista kielteisiä oli ollut miltei kaksi kolmasosaa (noin 64 %), vuonna 1978 rei-
lusti alle puolet (hiukan vajaa 40 %).815 

Vasemmistolehdet painottivat kirjoituksissaan yleensä turvallisuuspolitiikan ulkopo-
liittista ulottuvuutta. Aseelliseen maanpuolustukseen – ja siihen liittyen myös puolus-
tusvoimiin – ne suhtautuivat muita puolueita varauksellisemmin. Kielteisten juttujen 
osuuden pienentymisen voi katsoa kuvastavan vasemmiston luottamuksen lisäänty-
mistä.  

Puolustusvoimat oli muuttanut tiedotus- ja suhdetoimintalinjaansa kuusi-seitsemän-
kymmenlukujen mittaan varsin radikaalisti. Joukko-osastoissa järjestetyt omaisten päi-
vät, maanpuolustusjuhlat sekä osallistuminen messuille ja muihin yleisötilaisuuksiin 
olivat osa entistä avoimempaa ja monipuolisempaa suhdetoimintaa. Kaikkia katsojia 

                                              
812 Pääesikunnan tiedotusosaston lehdistöseurannan vuosiraportti vuodelta 1978 (laatija valt. kand. Matti Tiai-
nen), T 27031/19, KA.  
813 Vuohelainen, Heikki: ”Puolustusvoimat vastaa yhteiskunnan haasteisiin” (pääesikunnan komentopäällikkö, 
kenraalimajuri Jaakko Valtasen haastattelu) Ruotuväki 10–11/4.6.1978. Huoviala, Kari: PE:n päällikkö, kenraa-
liluutnantti Kanninen: Kuva puolustusvoimista myönteinen, Ruotuväki 13/12.7.1978.  
814 Tutkimus maanpuolustuksesta: Luottamusta on – tietoa halutaan lisää. Ruotuväki 22–23/6.12.1978.  
815 Pääesikunnan tiedotusosaston lehdistöseurannan vuosiraportti vuodelta 1978 (laatija valt. kand. Matti Tiai-
nen), T 27031/19, KA. 
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tämä ei viehättänyt; esimerkiksi taistelunäytösten väitettiin muistuttavan menneistä so-
dista ja niitä pidettiin muutoinkin turhan propagandistisina.816 

Rutinaa riitti mutta puolustuspuheenvuorojakin piisasi: kevätkesällä 1973 Ruotuväki 
totesi puolustusvoimien olevan kesän mittaan mukana seitsemässä eri messutilaisuu-
dessa tai maatalousnäyttelyssä. Lehti kysyi, onko maanpuolustus muuttunut markki-
nahuviksi ja vastasi, ettei suinkaan. ”Päinvastoin. Se on edelleen vakava asia – niin 
vakava, että ne, joita se koskee, on pidettävä tilanteen tasalla. Siksi sotilaat esittäytyvät 
siellä, missä on väkeä.” Oli arvioitu, että noin puoli miljoonaa ihmistä tutustuisi puo-
lustusvoimien näyttelyosastoihin eri puolilla maata.  

Lehti muistutti, että maanpuolustus oli olennainen osa turvallisuuspolitiikkaa: ”Toi-
vokaamme, että osaamme hoitaa yhteisen maanpuolustuksemme niin järkevästi, että 
näiden tänäkin kesänä esillä olevien taisteluvälineiden käyttö rajoittuu vain näyttely-
kentille. Tehtävänsä ne ovat silloinkin täyttäneet.”817 

Osallistumisen mielekkyyden arviointi – ja sen vakuuttelu – muodostui kestoaiheeksi. 
Puolustusvoimien perustelut olivat joka kerta jokseenkin samat: ”- - Näyttelyosastoilla 
pyritään erityisesti kuvaamaan puolustusvoimien rauhanajan arkipäivän toimintaa - - 
halutaan jakaa asiallista ja todenmukaista tietoa puolustusvoimien toiminnasta. - -” 
Ilmeisesti sitä kaivattiin, koska innostuneet katsojat tungeksivat messualueelle jo en-
nen avajaispäivää. Tiedontarve oli ilmeinen: julkisuudessa käytävän puolustusmäärä-
rahakeskustelun takia oli osoitettava, että markat menivät oikeisiin kohteisiin ja tar-
koituksiin eli veronmaksajat saivat vastapalveluna turvallisuudentunteen.818 

Suurvaltaselkkaus kummitteli suomalaisten mielissä; kylmän sodan lisäksi uhkakuvia 
nostivat esiin oman maanosan tapahtumat. Gdanskin satamasta alkaneet levottomuu-
det ja Puolaan julistettu sotatila näkyivät Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukun-
nan raporteissa vuosina 1981–1984. Suomen rauhantilaa kuohunnan ei uskottu si-
nänsä järkyttävän, mutta joka viides suomalainen sanoi pelkäävänsä suurvaltaselk-
kausta, kun asiaa kysyttiin syksyllä 1983. Myös Naton päätös sijoittaa ohjuksia Eu-
rooppaan herätti pelkoa; sitä piti suurvaltojen välisen rauhan kannalta erittäin tai 
melko uhkaavana kaksi kolmesta suomalaisesta. Samansuuntaisia tuloksia oli saatu pa-
rina aikaisempana vuotena – toki kolme neljästä vastaajasta uskoi, että lähivuosina ei 
yhteenottoa tulisi. Syksyllä 1984 ilmeni, että erityisesti nuoriso kannatti sekä puolus-
tusvoimia että rauhanliikettä; 81 % vastaajista piti puolustusvoimia tarpeellisena ja rau-
hanliikkeen tarpeellisuuteen uskoi 73 %.819 

Kun suomalainen sotilastiedotus täytti 50 vuotta eli puolustusvoimien sanomakeskuk-
sen perustamisesta tuli kuluneeksi puoli vuosisataa, Ruotuväki juhli tapahtumaa kah-
dessa numerossa. Pääkirjoittaja – joka todennäköisesti oli päätoimittaja, komentaja-
kapteeni Tapani Talari – laskeskeli, minkä verran julkisuutta oli numeroiksi muutet-
tuna saatu. ”Toimintaamme käsitellään vuosittain noin 15 000 jutussa. Eikä painopiste 
suinkaan ole ns. sensaatiohakuisissa kirjoituksissa – puolustusvoimien kannalta kiel-
teisiksi voidaan luokitella vain kahdesta kolmeen prosenttia julkaistusta materiaalista.” 

                                              
816 Virta (2012), s. 255–256.  
817 Mitä tykki tekee maatalousnäyttelyssä? (pääkirjoitus). Ruotuväki 12/20.6.1973.  
818 Järvinen Pauli – Räsänen Pentti: Kesän messuilla ja näyttelyissä, Ruotuväki 13/27.7.1977. Keränen, Seppo: 
Näyttelyt hyvää suhdetoimintaa, Ruotuväki 17.7.1981. Puolustusvoimien osallistuminen näyttelyihin tärkeätä 
(pääkirjoitus), Ruotuväki 17.7.1981. 
819 Uutiset ja referaatit MTS:n tutkimuksista mm. Ruotuväki 3/22.2.1982, Ruotuväki 21/14.11.1983 ja Ruotuväki 
13/9.7.1984.  
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Julkisuuden eteen oli kyllä tehty töitäkin: pääesikunnasta lähti lehdille vuosittain noin 
200 uutista. Niistä eniten julkaistuja olivat olleet varusmiespalvelusta ja -koulutusta 
sekä reservin kertausharjoituksia koskevat uutiset, mutta puolustus- ja turvallisuuspo-
litiikkaa koskevia kirjoituksia kaivattiin lisää.820 

Erkki Paukkunen, jonka tehtävänimikkeenä oli tuolloin apulaistiedotuspäällikkö, sa-
noi havainneensa, että myönteinen tiedotusilmapiiri oli 1970-luvulla lisääntynyt erityi-
sesti joukko-osastoissa. Niissä oli pitkään oltu epäluuloisia tiedotusvälineitä kohtaan. 
Anekdoottina kerrottiin joukko-osaston komentajasta, joka kieltäytyi kertomasta Kan-
san Uutisille edes paikkakunnan säätilaa. Kansan Uutiset kun oli pitkään lehti, joka kir-
joitti puolustusvoimista kaikkein kielteisimmin – lähinnä kaiketi siksi, että vanhat pe-
rinteet velvoittivat.821 

Kenraali Jaakko Valtanen, jota Ruotuväki kutsui puolustusvoimien ykköstiedottajaksi, 
puhui maanpuolustustahdosta, jonka yhtenä perustana oli riittävä tieto. Hänen mie-
lestään julkinen keskustelu oli 1970–1980-luvuilla lisääntynyt ja muuttunut asiallisem-
maksi. Puolustusvoimien tehtävät hyväksyttiin ja ymmärrettiin; tähän toki vaikuttivat 
osaltaan myös parlamentaariset puolustuskomiteat ja puolustuslaitoskomitea.822 

1980-luvun puolivälissä pääesikunnan tiedotusosastolla voitiin tyytyväisinä todeta, 
että puolustusvoimat sai julkisuutta runsain mitoin. Pääesikunta jakoi tuolloin vuosit-
tain noin 200 lehdistötiedotetta, lisäksi sotilasläänit ja puolustushaarat sekä joukko-
osastot jakoivat tiedotteita. Tuloksena oli noin 15 000 lehtijuttua vuosittain. Pää-
esikunnan tiedotusosaston päällikkö, everstiluutnantti Olli Nepponen, totesi Ruotuväen 
haastattelussa lukujen osoittavan, että puolustusvoimat ja maanpuolustus olivat suu-
ren mielenkiinnon kohteena.823 

Yleiset asenteetkin olivat parissa-kolmessa vuosikymmenessä muuttuneet huomatta-
vasti, ja mitä ilmeisimmin yksi vahva muutostekijä oli puolustusvoimien oma avoi-
muus, joka lisääntyi vuosi vuodelta. 

Tietävätkö varusmiehet tarpeeksi? 

Kuusikymmenluku, haasteiden ja vastatuulten vuosikymmen, oli Jaakko Valtasen mu-
kaan puolustusvoimien julkisuuskuvan kannalta erittäin hyödyllinen. Julkisuudessa 
esiintyvät upseerit joutuivat uusimaan sanojaan, argumenttejaan ja kielenkäyttöään, 
jotta he varmasti tulisivat ymmärretyiksi. Samoihin ongelmiin ja mahdollisuuksiin tör-
mäsi varusmiehiä kouluttava kantahenkilökunta maailmantilanteesta huolestuneiden 
asevelvollisten kysellessä, onko harjoituksissa juoksemisessa mitään järkeä, kun ydin-
sota kuitenkin tulee. Kentällä toimivalla upseerilla ei ollut sen helpompaa kuin esikun-
nassa istuvalla. Nuoret varusmiehet olivat paitsi sanavalmiita, myös oma-aloitteisia: 
heidän keskuudessaan kerättiin jopa nimiä Vietnamin sotaa vastustavaan adressiin, 
joka sitten aiottiin lähettää USA:n presidentille Suomen asevelvollisten nimissä. Ad-
ressi jäi kuitenkin postittamatta.824 

                                              
820 Puolustusvoimat näkyy julkisuudessa (pääkirjoitus) ja Viljanen, Jussi: Sotilastiedotusta 50 vuotta, Ruotuväki 
7/16.4.1984.  
821 Myönteinen tiedotusilmapiiri levinnyt myös joukkoihin, Ruotuväki 8/30.4.1984; Paukkunen, haastattelu 
11.12.2018. Kansan Uutisten ja puolustusvoimien suhteesta Mattila (1997), s. 30 ja passim.  
822 Kenraali Jaakko Valtanen: Maanpuolustustahtoa ei ole ilman riittävää tietoa, Ruotuväki 8/30.4.1984.  
823 Nyman, Tom: Puolustusvoimista yli 15 000 lehtijuttua vuodessa, Ruotuväki 22–23/6.12.1985.  
824 Valtanen, haastattelu 5.3.2019.  
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Varusmiesten tiedon taso vaihteli: valveutuneiden nuorukaisten rinnalla armeijan har-
maissa marssi joukko, jonka valistaminen oli jopa puolustusvoimien oman uutislehden 
toimittajien mielestä vaikeaa: ”- - Keskitason varusmiehen mielenkiinto yleisiin asioi-
hin on äärettömän pieni. Siellä kasarmin käytävällä on mielessä vain iltaloma. - -” Ruo-
tuväen toimituksessa pohdittiin, mikä vetäisi lukijoita. Pitäisikö lisätä kevyitä juttuja 
siinä toivossa, että niiden vierestä luettaisiin vakavat ja asialliset tekstit? Kuinka saatai-
siin sulku huhumyllyille? Miten yksinkertaista maanpuolustuspropagandan pitäisi olla, 
että se menisi perille?825 

Alokasliite, joka alkoi ilmestyä Ruotuväen välissä seitsemänkymmenluvun alkuvuosina, 
oli tärkeä, uusille varusmiehille kohdennettu viestintäväline. Joidenkin näkemysten 
mukaan se oli informatiivisuudessaan jopa vastapainoa pasifistisille pamfleteille. Alo-
kasliitteestä öskylle ja körrille, mopolle ja mokkerille (kaikki neljä alokkaan lempi-
nimiä) selvisi muun muassa se, mitä kasarmialueella ja omassa tuvassa sai tehdä ja mitä 
ei, minkä verran lomia ja ilmaiskuljetuksia oli odotettavissa, miten terveydenhuolto 
toimi, millaiset olivat oikeudet ja velvollisuudet. ”Tulin päätoimittajaksi suoraan lin-
nakkeen päällikön tehtävistä. Kotkan Kirkonmaalla olin vuosittain tavannut 600 
enemmän ja vähemmän tietämätöntä alokasta ja todennut, että jonkinmoisen opaskir-
jasen tarve oli ilmeinen”, sanoo Heikki Tiilikainen.826 

Tiedonpuute ei ole poistunut, vaikka vuosituhat vaihtui: alokasliite ilmestyy edelleen. 
Sen rinnalle on tehty myös kutsuntaliitteitä ja ohjekoosteita kotiutujalle: ”siviili-
reppuun” on pakattu mm. tiedot kotiuttamisrahasta, opinto- ja työasioiden järjeste-
lystä ja muuta informaatiota.827 

Varusmiehille tapahtuneiden onnettomuuksien takia puolustusvoimat kävi vahvaa lii-
kenneturvallisuuskampanjaa. Turvallisemman ajotavan puolesta puhuivat asevelvolli-
suuttaan suorittavat formulakuljettajat Mika Häkkinen ja Jyrki Järvilehto, joka vuonna 
1988 laski pitäneensä 50 luentoa ja tavanneensa 10 000 varusmiestä. Kampanja, johon 
kuului myös lehti-ilmoituksia, kasarmeihin levitettyjä julisteita ja varusmiehille jaettuja 
ohjevihkosia, palkittiin vakuutusyhtiö Sammon kilpailussa parhaana. Kisa oli tiukka; 
osallistujia liki 600.828 

Varusmiehet ovat tietysti tärkeä kohderyhmä, mutta myös heidän lähipiirinsä merkitys 
on suuri. Tästä on puolustusvoimissa kannettu huolta jatkuvasti, eikä edes asian ilmai-
semistapa paljon muutu, vaikka vuosikymmen, -sata tai -tuhatkin vaihtuisi. ”- - oma-
kohtainen tiedotustoiminta tulee myös kohdistaa yhteiskuntaan. Erityisesti niihin ko-
teihin, joista kulloinkin asevelvollisuusikäiset miehet ovat asepalveluksessa. Tilanne-
han on tällöin suunnilleen sama kuin sodan aikana, jolloin huoli poissaolevista ras-
kaana lepää kotona olevien mielissä. Olisi nurinkurista olla kertomatta niistä oloista, 
joissa esimerkiksi varusmiespalvelusta suoritetaan, koska juuri ne seikat eniten kiin-
nostavat omaisia.”829 

Puolustusministeri Kristian Gestrin, jolla oli lakimieskoulutus, mutta myös toimitta-
jataustaa, korosti avointa tiedottamista heti ministerikautensa alussa, heinäkuussa 

                                              
825 On sitä tehty Ruotuväkeäkin (entisten toimittajien muistelmia, mukana Seppo Tikka, Timo Nyholm, Eino 
Leino ja Yrjö Larmola), Ruotuväki 5/15.3.1972.  
826 Ahokas (2002), s. 41. Tiilikainen, haastattelu 11.9.2019. Alkuaikojen alokasliitteitä mm. Ruotuväki 10–
11/4.6.1972, 19/19.10.1972, 3/13.2.1973 ja 19/8.10.1973.  
827 1980-luvun ”siviilireppuja” esim. Ruotuväki 15/20.8.1985 ja 24/22.12.1987.  
828 Kankkonen, Tom: Kampanjalähettiläs Järvilehto: Turha kiire pois, Ruotuväki 2/26.1.1988; Mika Häkkinen: 
Maantiet eivät ole kilpailua varten, Ruotuväki 8/25.4.1989. Kampanjakilpailun voitosta Ruotuväki 7/3.4.1990.  
829 Tiedottamisen tarpeellisuus (pääkirjoitus), Ruotuväki 14/23.7.1970.  
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1970: ”Puolustuslaitokselle on erittäin tärkeää hoitaa tiedotustoimintansa avoimesti ja 
vieläpä niin, että kansalaiset saavat avoimesti kaiken sen informaation, mikä voidaan 
antaa, ja salassa pidetään niin vähän kuin suinkin mahdollista. Puolustuslaitoshan on 
yleisen mielipiteen tuen tarpeessa – ja tämä edellyttää avointa tiedottamista.”830 

Ministeri palasi asiaan samana syksynä, tiedotusalan kertausharjoitusten päättäjäisissä. 
Tuolloin hän totesi puolustuslaitoksen vieläkin liian usein joutuvan julkisessa sanassa 
jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen, mutta pani merkille viime vuosina tapahtuneen 
”selvän ovien avautumisen ja toiminnan oma-aloitteisuuden lisääntymisen”.831 

Yksi osa tuota oma-aloitteista toimintaa olivat varusmiestoimikunnat. Uudenmaan 
Jääkäripataljoonassa ja Kaartin Pataljoonassa ne aloittivat keväällä 1969, muutamassa 
vuodessa muut joukko-osastot seurasivat perässä. Ajatuksena oli saada varusmiehet 
itse kehittämään viihtyvyyttään, lisäämään harrastustoimintaa ja ottamaan kantaa 
myös omaan koulutukseensa.832 

Toimikunnista ja niiden tehtävistä, samoin kuin muista puolustuslaitoksessa 1960-lu-
vun loppuvuosina tapahtuneista uudistuksista puhuttiin ja kirjoitettiin paljon. Edus-
kunnan oikeusasiamieskin epäili syksyllä 1971, etteivät varusmiehet olleet selvillä oi-
keuksistaan. Niinpä yksi RUK:n kurssijulkaisukin omistautui varusmiesten hyvinvoin-
nille, mikä oli varsin epätavallista. Kirjassa oli varusmiestoimikuntien tehtäväesittelyn 
lisäksi kirjoitukset varusmiehen oikeusturvasta, heidän talousvaikeuksistaan asevelvol-
lisuusaikana, mielenterveyden hoidosta sekä muita sosiaalietuja koskevia juttuja.833 

Kenraali Kaarlo Leinonen ei pitänyt sääntöjen väljentämistä hyvänä asiana. Hänen 
mukaansa ”käyttäytymissäännöstöjen väljentäminen ja varusmiesten omakohtaisen 
vastuun lisääntyminen on ilmeisesti johtanut heikompia yksilöitä alttiiksi kurittomuu-
delle”. Leinonen, joka Helsingin Sanomien haastattelussa oli huolissaan siitä mistä puo-
lustusvoimien komentajat kutakuinkin aina ovat olleet eli määrärahojen niukkuudesta, 
otti reippaasti kantaa kurinpitoon. Hän sanoi, ettei ”myönteisen maanpuolustushen-
gen luominen voi merkitä kurin höltymistä”. Varusmiesliittoon Leinonen suhtautui 
varauksellisesti. Hän totesi puolustusvoimien tukeneen sitä alusta alkaen, mutta näki 
toiminnassa myös ”piirteitä, jotka eivät suuntaudu varusmiesten etujen ajamiseen”. 

Leinonen ei täsmentänyt, mitä nämä piirteet olivat ja miten ne ilmenivät, mutta huo-
mautti että puolustusvoimilla oli omakin organisaatio, joukko-osastojen varusmiestoi-
mikunnat. ”Näiden työstä on saatu hyviä kokemuksia ja niiden työskentelyä pyritään 
jatkuvasti kehittämään”. Toki komentaja lupasi laitoksen tukevan myös liiton aloitteita 
silloin, kun ne todella tähtäisivät varusmiesten aseman ja olojen parantamiseen.834 

Sekä varusmiestoimikunnat että vuonna 1970 perustettu Varusmiesliitto näyttävät ai-
nakin alkuvuosinaan olleen asevelvollisille melko vieraita. Ruotuväki pyrki valistamaan 

                                              
830 Puolustusministeri Kristian Gestrin: Avoin tiedottaminen erittäin tärkeää puolustuslaitokselle, Ruotuväki 
14/23.7.1970. Haastattelu oli ministerin ensimmäisiä, sillä Karjalaisen II hallitus oli nimitetty 15.7.1970. Gest-
rin oli puolustusministerinä myös Sorsan I hallituksessa vuosina 1972–1974.  
831 Luottamus puolustuslaitokseen syntyy avoimella tiedottamisella (puolustusministeri Kristian Gestrinin 
puhe tiedotusalan kertausharjoitusten päättäjäisissä), Ruotuväki 22–23/6.12.1970.  
832 H. H.: Kaksi varusmiestoimikuntaa työskentelee jo Helsingissä, Ruotuväki 7/10.4.1969. Varusmiehet äänes-
tävät, päälliköt päättävät ja Brunila, Mikael: Varusmiestoimikunta ei demokratisoi armeijaa, Helsingin Sanomat 
19.4.1970.  
833 RUK:n johtaja, eversti Pentti Syrjän kirjoitus mielipidepalstalla, Helsingin Sanomat 19.9.1971. Uutinen varus-
miestoimikuntien neuvottelupäivistä Helsingin Sanomat, 30.11.1971. 
834 Taka-Sihvola, Mikko: Puolustusvoimain komentaja: Sääntöjen väljentäminen johtanut kurittomuuteen, Hel-
singin Sanomat 31.12.1972. 
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lukijoitaan sekä toimittajien omin voimin että korkea-arvoisten haastateltavien suulla. 
Toimikunnat esiteltiin jo syksyllä 1969, ja kun liitto aloitti toimintansa varuskunnissa 
vuotta myöhemmin, se oli etusivun uutinen. Puolustusministeri Kristian Gestrin näki 
hyvänä, että liittoon oli suhtauduttu positiivisesti, mutta korosti puolustusvoimien 
omia sosiaali- ja varusmiestoimikuntia. Hänen mukaansa nuorisoliikehdinnän huippu 
oli saavutettu, mielipiteet tasoittumassa ja oli rakentavan vuoropuhelun aika.835 

Seuraava puolustusministeri, Arvo Pentti, näki varusmiestoimikuntien laajentavan de-
mokratiaa, mutta vielä vuonna 1973 Ruotuväki valitteli, ettei toimikuntien työtä tun-
nettu. Vasta 1970-luvun puolivälissä todettiin, että toimikuntien asema oli vakiintunut 
ja kantahenkilökunta hyväksyi ne.836 

Joidenkin lähteiden mukaan puolustusvoimat ei olisi oikein hyväksynyt Varusmiesliit-
toa. Sitä pidettiin aktiivitoimijoidensa väylänä julkisuuteen ja puoluepolitiikkaan. Toi-
mintaohjeista oli erimielisyyttä, Varusmies-lehden sisältöä pidettiin loukkaavana ja niin 
edelleen.837 

Erkki Paukkunen, joka työskenteli pääesikunnan tiedotusosastolla (vuodesta 2004 
viestintäosasto) 1970-luvun alusta 2000-luvun puolelle saakka, sanoo kuitenkin että 
puolustusvoimat pyrki koko vuosituhannen loppupuolen ajan aktiivisesti luomaan 
suhteita useaan suuntaan, ei pelkästään tiedotusvälineisiin. Neuvottelupöydissä istui-
vat SAK ja muut suuret ammattijärjestöt. Vuonna 1970 perustettu Varusmiesliitto, 
jonka kantavia voimia olivat alkuaikoina muiden muassa Matti Vanhanen ja Eero Hei-
näluoma, oli sekin tiedotusosastolle yhteistyökumppani siinä missä puolustusvoimien 
omat, eräänlaiseksi liiton vastavoimaksikin katsotut varusmiestoimikunnat.838 

Sama havaittiin kyllä myös Varusmiesliitossa. Se oli ollut erilaisten poliittisten suun-
tausten temmellyskenttä, mutta 1990-luvun puolivälissä politiikka työnnettiin sivum-
malle ja keskityttiin varusmiesten edun ajamiseen. Kun liitto vaihtoi radikaalin suhtau-
tumisen ja ronskin kielenkäytön rakentavaan kritiikkiin, välit puolustusvoimiin para-
nivat.839 

Sallitun rajoja ei aina arvaa 

Vaikka Ruotuväki kaiken aikaa aprikoi, pitäisikö sen olla enemmän ulkoisen kuin sisäi-
sen tiedotuksen väline, lehti näyttää alusta pitäen onnistuneen vähintään kohtuulli-
sesti. Välillä sisältö lipsahti miltei vappulehtitasolle jalkarättitesteineen ja arvontoi-
neen, joissa palkintoina oli milloin panssarivaunuajelu tai helikopterikyyti, milloin taas 
voittajan painon verran vanikkaa. Jälkimaailman silmissä vuonna 1970 käyty Miss 
Ruotuväki -kisa saattaa vaikuttaa sovinistiselta, ja joku lukijahan siitä mielensä pahoit-
tikin: ”Olisitte nyt olleet sen verran viisaampia kun tähänkin asti olette niin hienoa ja 
asiallista lehteä tehneet, ettette kaiken maailman donnereitten perässä menisi ja pilaisi 
lukijain mieltä. - -” Toinen taas halusi lisää ja isompia kuvia, koska ”ei niitä vanhoja 

                                              
835 Norppa-Rahkola, Juha: Varusmiestoimikunta – kanava varusmiehen ongelmille, Ruotuväki 19/15.10.1969. 
Varusmiesliitto (pääkirjoitus), Varusmiesliitto aloittaa joukko-osastoissa; Varusmiesliiton hallitus kertoo seu-
raavassa mikä on Varusmiesliitto; Ruotuväki 20/29.10.1970. Lönnroth, J. – Ström. I.: Puolustusministeri Kris-
tian Gestrin: Yhteiskunnassa tapahtuva kehitys nähtävä myös puolustusvoimissa, Ruotuväki 10–11/4.6.1971. 
836 Ministeri Arvo Pentti: Varusmiestoimikunnat laajentavat demokratiaa, Ruotuväki 24/17.12.1971. Manner, 
Leo: Tieto ei mene perille (Sosiaalipaketti-palsta), Ruotuväki 21/5.11.1973.  
837 Lukkari, Matti: Lauri Sutela: puolustusvoimain komentaja. Otava, Helsinki 2003. 
838 Paukkunen, haastattelu 11.12.2018.  
839 Puheenjohtaja, Ruotuväki 4/22.2.1995.  
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tussareita jaksa aina katsella ja kun ei teille uusiakaan tunnuta kovin usein annettavan. 
- -”840 

Ilman minkäänlaista asiakirjoihin perustuvaa näyttöä epäilen, että kumpikin kirje oli 
tullut toimitukselta. Samoin se, jossa työpaikan naiset valitsivat suosikkejaan lehdessä 
julkaistuista kenraalikunnan kuvista.841 

Ruotuväen itsenäisyyspäivänumerossa vuonna 1973 julkaistiin pakillinen pakinoita. Vii-
den eri päivälehden pakinoitsijat kertoivat käsityksiään Suomen itsenäisyydestä ja puo-
lustusvoimista. Mukana olivat Uuden Suomen M.o.t. (Matti Paavonsalo), Suomenmaan 
Kessu-Pekka (Pentti Sorvali), Helsingin Sanomien Origo (Jouni Lompolo), Suomen Sosia-
lidemokraatin Simppa (Simo Juntunen) sekä Kansan Uutisten Mauri Sirnö, joka kirjoitti 
omalla nimellään.842 

M.o.t. kertoi sotamiehestä, joka näki unessaan kevyesti puetun, sadun haltiatarta muis-
tuttavan naispuolisen vääpelin. Tämä pyysi valitsemaan, ollako itsellinen, itsepäinen 
vai itsenäinen. Sanoja maisteltuaan sotamies valitsi itsenäisyyden, koska ”armeija on 
nimenomaan itsenäisyyttä varten, mutta erittäin huomattavana sivutuotteena se tyy-
dyttää turvallisuuden tarpeen. Tämän se tekee kodikkaasti. Vieraalta vaikuttaisi vieras 
armeija. Hyvältä tuntuu yksityisenkin ihmisen olla itsenäinen, sillä se on takuu muulle 
olemiselle, vapaudelle ja kaikelle.” 

Kessu-Pekan mukaan isänmaasta ja itsenäisyydestä puhuva pakinoitsijakin sortui hel-
posti joutaviin korulauseisiin. Koristuksista riisuttu puhe ei kuitenkaan saisi johtaa it-
senäisyyden väheksyntään, eikä isänmaanrakkaus muiden maiden tai kansojen vihaa-
miseen. Maan elinehto oli turvallisuuspolitiikka, johon sisältyi puolustustahdon ja 
huolenpidon puolustusvalmiudesta.  

Origo totesi, että itsenäisyys oli vain väline yhteiskunnan kehittämisessä. Hänestä 
näytti, että sitä ei ollut käytetty lainkaan riittävästi: suomalaisten tuloerot olivat suuria, 
työttömyysluvut korkeita, taajamien asuntopula kamala, maaseutu autio. Miehetkään 
eivät eläneet yhtä vanhoiksi kuin muun Euroopan ukot. Hän ehdotti, että itsenäisyyttä 
juhlittaisiin vasta sitten kun sitä osattaisiin käyttää kansan elinehtojen parantamiseen.  

Vähän samoilla linjoilla liikkui Simppa, joka ylisti hyvinvointiyhteiskuntaa ja ihmisten 
vastuuta toisistaan, mutta korosti, että kansakunnalla oli hyvä olla henkivakuutus pa-
hojen päivien varalta: ”Ja se on juuri tämä ruotuväki, puolustusvoimat.” 

Mauri Sirnö poikkesi muista kirjoittajista, mutta ei suinkaan Kansan Uutisten yleislin-
jasta. Hän viittasi Chilen sotilasvallankaappaukseen, johon Suomen puolustusvoimat 
ei ollut ottanut kantaa ja muistutti vuoden 1956 yleislakon ajasta, jolloin kasarmeissa 
oli hänen mukaansa kiihkeä tunnelma. ”Kukaan ei silloin edes olettanut, että aseita 
tullaan käyttämään lakkoilevien työläisten puolella.” Saman tien Sirnö käsitteli Santa-
haminan oikealle kallellaan olevat eduskuntavaalitulokset kolmen vuoden takaa ja 
pääsi pääväitteisiinsä: ”Se väkivaltakoneisto, joka kerran luotiin voittajien ehdoilla, on 
yhä säilyttänyt ominaispiirteensä. Punakaartilaisten purnaavat pojat kelpasivat kyllä 
eturintamaan, kun tasavallan talouselämää uhkasi vieras valta, mutta kenraalien jouk-

                                              
840 Miss Ruotuväki -kilpailu käytiin vuoden 1970 aikana, lopputulokset Ruotuväki 24/17.12.1970. Lukijakirjeet 
Ruotuväki 3/19.2.1970.  
841 Kenraalit ja me, nimimerkki Saimakaarina Kenttäpostia-palstalla. Ruotuväki 1/13.1.1972.  
842 Pakillinen pakinoita, Ruotuväki 22–23/6.12.1973.  
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koon he eivät koskaan yltäneet. Reserviupseerikoulu on tässä maassa yhä monilta sul-
jettu: kelvottomuus liittyy useammin punaiseen jäsenkirjaan kuin järjen köyhyyteen. 
Kantapeikoista saa hakemalla hakea kommunisteja.”843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Ruotuväen itsenäisyyspäivänumeron kansi vuodelta 1975. Toimitusneuvosto kävi kuvasta tiu-
kan keskustelun. Sen sisällöstä tiedetään vain, että kuvan katsottiin loukanneen sotiemme veteraaneja. 
Ruotuväen arkisto. 

                                              
843 Sirnö, Mauri: Reunahuomautuksia. Ruotuväki 22–23/6.12.1973. 
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Kumma kyllä, pakinapakillinen upposi lukijoihin ilman minkäänlaista mutinaa. Ei tul-
lut kiukkuisia kirjeitä, ei vihaisia puhelinsoittoja. Päätoimittajan arvion mukaan puo-
lustusvoimien sisällä ymmärrettiin, että yritys jakaa kansaa kahtia ei saisi onnistua. 
”Äänekkäidenkin puoluepukarien sisällä saattoi olla sotaveteraani tai veteraanin lapsi, 
joka puhui yhtä ja ajatteli toista. Luotetuissa porukoissa vasemmiston nokkamiehet 
lauloivat valkokaartilaisten marsseja ja oikeisto puolestaan työväenlauluja. Mutta kyl-
män sodan henkeen kuului, että tiedettiin, minkälaisia ääniä julkisuudessa piti pääs-
tellä. Suomettuminen oli paljon monikerroksisempaa kuin se silloin tai jälkeenpäin-
kään nähtiin. Se oli autonomian ajalta asti periytynyttä mahdollisuuksien taitoa.”844 

Lehden oma pakinoitsija Piikki tarttui varsin rohkeasti puolustusvoimien organisaa-
tiossa havaitsemiinsa heikkouksiin ja puutteellisuuksiin; tekstit olikin tarkoitettu jul-
kistamaan epäkohtia, joita ei muuten voinut käsitellä. Henkilöllisyys paljastui vasta te-
kijän muistelmissa: piikittelijä oli pääesikunnan tiedotusosaston päällikkönä työsken-
nellyt majuri Martti Sinerma, jonka kaudella maanpuolustustiedotus oli aina vain avoi-
mempaa.845 

Jossakin silti kulkivat sallitun rajat. Vuoden 1975 itsenäisyyspäivän aikaan ne paljas-
tuivat lehdentekijöille yllättäen ja pyytämättä.  

Itsenäisyyspäivän numerossa oli aina aikakauslehtimäinen värikuva kannessa. Sitä ide-
oitiin toimituksessa joukolla, ja porukka päätyi kuvauttamaan kukkivan pinkinpunai-
sen annansilmän, ruukkunaan vanha patinoitunut sotilaskypärä. Varusmieskuvaaja 
Seppo ”Sebastian” Nurmen kuva oli yksinkertainen ja tyylikäs; kansitekstinä luki hie-
man arvoituksellisesti ainoastaan ”… mutta kansa kesti”. Sisäsivuilla käytiin läpi suo-
malaista sotahistoriaa nuijasodista ja vähän kauempaakin alkaen. Vuotta 1918 ei tie-
tenkään voinut sivuuttaa; tasapuolisimmaksi ratkaisuksi nähtiin kahden runon julkai-
seminen. Väinö Syvänteen punakaartille omistettu ”Taisteluun” sai rinnalleen Eino 
Leinon ”Vöyrin marssin”. Runojen valintaa ei tehnyt toimitus, vaan todellinen kirjal-
lisuusammattilainen, Helsingin yliopiston professori Kai Laitinen.846 

Lehden vedosvaiheen tapahtumista on ainakin kaksi eri versiota: toisen mukaan ei 
sisältöä – eikä kanttakaan – esitelty kenellekään. Toisen mukaan lehden näkivät hen-
kilöt, jotka sen yleensäkin hyväksyivät eli tiedotusosaston päällikkö Martti Sinerma ja 
pääesikunnan päällikkö Ermei Kanninen. Viimeksi mainittu ei pitänyt kansikuvasta, 
mutta Heikki Tiilikainen oli tiukkana: Ruotuväen päätoimittajana hän – ja vain hän – 
sanoi päättävänsä, mitä lehteen laitettaisiin. Tiilikainen oli tosin koko kesän ja syksyn 
hoitanut kahta virkaa: puolustusministeri Erkki Huurtamo oli rekrytoinut hänet hen-
kilökohtaiseksi avustajakseen, joten ihan joka käännettä päätoimittaja ei ehtinyt valvo-
maan.847 

Lehden ilmestyttyä sitä luettiin pääesikunnan lisäksi presidentinlinnassa, jonne joku 
avulias oli sen kuriiripostina toimittanut. Ylipäällikön kantaa ei toimitukselle kerrottu, 
mutta toimitusneuvosto, joka ei kovin usein kokoontunut, istui pohtimassa asiaa pari 
kertaa, ja etenkin Ermei Kanninen vaikutti Tiilikaisen mielestä kovin kiukkuiselta. En-
simmäisessä kokouksessa ehdotettiin ”eräitä henkilötarkistuksia” eli päätoimittajan 
siirtämistä muihin tehtäviin. Toisessa hänelle välitettiin puolustusministerin puheli-
mitse lähettämät kannustavat terveiset ja tarjottiin kahvit. Henkilötarkistukset jäivät 

                                              
844 Tiilikainen, haastattelu 11.9.2019.  
845 Sinerma – Sinerma (2006), s. 174. Tiilikainen, haastattelu 11.9.2019. 
846 Ruotuväki 22–23/6.12.1975. Tiilikainen, haastattelu 11.9.2019. 
847 Ahokas (2002), s. 52. Sinerma – Sinerma 2006, 174–175. Tiilikainen, haastattelu 11.9.2019. 
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tekemättä, mutta lehden toimitussihteeri, siviilimies, irtisanoutui jupakan takia ja lähti 
muihin töihin. Muutaman kuukauden kuluttua kapteeni Tiilikainen jätti päätoimittajan 
paikan, meni esiupseerikurssille ja sieltä rauhanturvatehtäviin Kashmiriin. Kansiku-
vassa olleen kypärän hän sai muistolahjakseen.848 

Se, mikä kansikuvassa ärsytti, ei selvinnyt. Joidenkin tietojen mukaan rintamalinjat 
kulkivat arvostelijoiden iän mukaan: vanhemmat upseerit väittivät kuvan loukkaavan 
veteraaneja, nuoremmat eivät nähneet siinä mitään rienaavaa vaan naureskelivat että 
kukan voi aina heittää menemään ja kypärän kääntää, jos tarvis tulee. Suomen itsenäis-
tymiseen liittyvä sisällissodan käsittely näyttää kyllä koko 1970-luvun ajan olleen niin 
puolustusvoimissa kuin muuallakin arka aihe: jos siitä oli pakko jotain sanoa, oli paras 
lainata jotakuta toista. Alun perin suunnitellut muistelmahaastattelut vaihtuivat siis ru-
nouteen; vaikeneminenkin olisi todennäköisesti herättänyt arvostelua.849 

Molemminpuolista ymmärrystä ja hyötyä  

Ajatus sotilaiden ja siviilien yhteisistä koulutus- tai neuvottelutilaisuuksista alkoi ver-
soa 1950-luvun puolessavälissä, jolloin reserviläisiä alettiin kutsua kertausharjoituk-
siin. Kylmää sotaa käytiin Euroopassa ja muualla maailmassa; Suomikin varautui krii-
siaikoihin. Niiden mahdollisesti iskiessä kaivattaisiin taas kansallista yhtenäisyyttä. 
Toisen maailmansodan aikana oli havaittu, että sodan vaikutus ulottui kaikkialle yh-
teiskuntaan. Luultavaa oli, että tulevaisuuden sota iskisi siviileihin vieläkin raskaam-
min. 

Puolustusneuvosto, joka oli valtiojohtoa tukeva, neuvoa-antava ja suunnitteleva elin, 
ja jonka toimintaa 2000-luvun puolella jatkaa ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministe-
rivaliokunta (UTVA), teki puolustusvoimain komentaja Simeliuksen perustamaa ko-
miteaa kuultuaan päätöksen maanpuolustuskursseista vuonna 1960 ja kurssit käynnis-
tyivät seuraavana vuonna.  

Tiedotusta toiminta sivusi sikäli, että kursseilla oli mukana myös sanoma- ja aikakaus-
lehtien sekä Yleisradion edustajia. Ja kun kurssien avajaispuheita pitivät arvovaltaisim-
mat mahdolliset tahot eli ministerit ja puolustusvoimain komentaja, lausumia siteerat-
tiin laajasti tiedotusvälineissä. Maanpuolustuskurssien 50-vuotishistoriikin kirjoittajan, 
professori Laura Kolben, mukaan kurssipuheiden julkisuusarvo on poikkeuksellisen 
korkea.850 

Ensimmäiset maanpuolustuskurssit pidettiin kylmän sodan viileimpänä kautena. Eri-
tyisesti järjestyksessä toisen kurssin avajaisissa tunnelma oli epäilemättä varsin dra-
maattinen: viikkoa aikaisemmin Suomen valtiojohto oli vastaanottanut nootin, jossa 
Neuvostoliitto ehdotti konsultaatioita yya-sopimuksen merkeissä. Kolmisenkym-
mentä valtionhallinnon, talouselämän ja erilaisten valtiollisten laitosten edustajaa 
kuunteli vakavana puhujia: puolustusministeri Lars Björkenheim, sisäministeri Emil 
Luukka, puolustusvoimain komentaja Sakari Simelius sekä puolustusneuvoston pu-

                                              
848 Ahokas (2002), s. 52. Paukkunen, haastattelu 11.12.2018. Tiilikainen, haastattelu 11.9.2019. 
849 Ahokas (2002), s. 52. Paukkunen, haastattelu 11.12.2018. 
850 Maanpuolustuskurssien käynnistymisestä Kolbe (2011), s. 15–25. 1960-luvun maanpuolustuskursseista 
yleensä Virta (2012), s. 240–252. Kurssien tiedotusmerkitys Kolbe (2011), s. 86, s. 105 ja passim.  
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heenjohtaja, pääministeri Martti Miettunen. Miettunen oli suorapuheisin: hänen mu-
kaansa tilanne suurvaltojen välillä oli jännittyneempi kuin koskaan toisen maailman-
sodan jälkeen.851 

Vasemmistolehdistön ja rauhanliikkeen edustajia ei maanpuolustuskursseilla ole kar-
sastettu: jo kuusikymmenluvulla kursseilla kävivät niin sosialidemokraattisen puolueen 
lehtien kuin SKDL:nkin pää-äänenkannattajan päätoimittajat sekä yksi Sadankomi-
tean keskeisiin toimijoihin kuulunut nuorisopoliitikko. Ensimmäiset naiset, Suomen 
Partiotyttöjärjestön Helvi Sipilä ja Suomen Naisjärjestöjen keskusliiton Marjatta Vää-
nänen, kävivät maanpuolustuskurssin syksyllä 1963, ja erityisesti 1980-luvulta alkaen 
naisten edustus on ollut vahva. Vuonna 1988 kursseille tuli ensimmäinen siviilipalve-
lusmies, kansanedustaja Pekka Haavisto.852 

Sotilastiedotuksen keskiön eli pääesikunnan tiedotusosaston ja maanpuolustuskurs-
sien välistä vuorovaikutusta todistaa se, että jo 1960–1980-luvuilla kolme tiedotus-
osaston päällikköä eli Vilho Tervasmäki, Jaakko Valtanen ja Risto Setälä siirtyivät ku-
kin vuorollaan maanpuolustuskurssien johtajaksi. Tämän vuosituhannen puolella sa-
manlaista liikettä on ollut, niin myös siirtymiä vastakkaiseen suuntaan.853 

Maanpuolustuskurssien merkitystä on vaikea mitata. Miltei kuukauden mittaisella 
kurssilla osallistujat ehtivät verkottua moneen suuntaan. Osallistujille oleellista on 
ajantasainen informaatio turvallisuuspolitiikasta ja kriiseihin varautumisesta, ajatusten 
ja mielipiteiden vaihto, puolustusvoimia kurssit lähentävät muuhun yhteiskuntaan. 
Avajaiset ovat aina mediatapahtuma; niissä pidettyjä puheita siteerataan ja kommen-
toidaan eri tiedotusvälineissä.  

Tiedotuksen kertausharjoituksia oli viisikymmenluvun loppuvuosina ja aivan kuusi-
kymmenluvun alussa ehditty pitää muutamia. Sitten idea hautautui vuosiksi; Jaakko 
Valtanen otti sen uudelleen esiin omalla osastopäällikkökaudellaan. Yhtäältä tarkoi-
tuksena oli valmistautua poikkeusoloihin, joissa tiedotuksen rooli on erittäin merkit-
tävä. Ammattitiedottajat ja -toimittajat, jotka näihin tehtäviin joutuisivat, eivät ole krii-
siviestinnän ammattilaisia, puolustusvoimissa kriisinhallinta osataan. Toisaalta taas 
puolustusvoimien viestintäjohto rakentaa ja on aina rakentanut yhteyksiä julkiseen sa-
naan nimenomaan tiedotuksen kertausharjoitusten kautta. Niissä on opittu tuntemaan 
ja luottamaan puolin ja toisin, kursseilla syntyneet tuttavuudet syventyneet vähintään 
kaveruudeksi ellei jopa vuosikausia kestäneiksi ystävyyssuhteiksi.854 

Jo syksyllä 1967 tiedotuksen kertausharjoituksiin osallistui kolme naista, maisteri Mar-
jatta Väänänen sekä toimittajat Eila Rantanen ja Maarit Tyrkkö. Myöhemmin heitä 
näyttää olleen mukana joka kerran. Naisten osuus on niin ikään merkittävä kertaus-
harjoituksissa käyneen tiedotusväen perustamassa TK-Tiedotuskillassa, johon kuuluu 
myös puolustusvoimien henkilökuntaa.855 

                                              
851 Totaalisen maanpuolustuksen kurssi alkoi – maanpuolustukseen välttämätöntä kiinnittää yhä enemmän 
huomiota, Helsingin Sanomat 7.11.1961. 
852 Kolbe (2011), s. 49–56, s. 115–120, s. 153 ja passim.  
853 2000-luvun puolella tiedotusosastolta maanpuolustuskursseille tai vastakkaiseen suuntaan ovat siirtyneet 
ainakin Mika Kalliomaa, Sami Nurmi ja Torsti Astrén.  
854 Paukkunen, haastattelu 11.12.2018. Valtanen, haastattelu 5.3.2019. 
855 Suomi, Juhani – Suominen, Pertti: Jaakko Valtanen, tammenlehväkenraali. Otava, Helsinki/Keuruu 2008, s. 
139. Saranen, Mikko – Viljanen, Jussi: Menneisyyttä vaalien ja tulevaisuuteen katsoen. TK-tiedotuskilta 20 vuotta. TK-
tiedotuskilta 2013, s. 14–15, s. 87–92 ja passim. Tiedotuksen kertausharjoituksista Ruotuväki 24/17.12.1971, 
17/20.9.1978 ja 10–11/4.6.1981.  
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Painostusyrityksiä, tasapainoilua ja ohjuksen opetukset 

Muistelmakirjassaan Heikki Tiilikainen kertoo, miten neuvostoliittolainen uutistoi-
misto APN (Agentstvo petšati Novosti) tarjosi vuonna Ruotuväen julkaistavaksi varsin 
vahvaa propagandaa sisältänyttä artikkelia sikäläisestä sotilaselämästä. Julkaisemista 
pohdiskeltiin kahden kenraalin voimin, sillä lähettäjä oli jo ehtinyt kysellä melko tiuk-
kaan sävyyn, miksei tekstiä näy painettuna. Lopulta juttu ilmestyi rajusti muokattuna 
eli läntisen Military Balance -tietokirjan tiedoin täydennettynä. Tekstiin jäivät suunnil-
leen ne asiat, jotka Ruotuväki itse julkaisi alokasliitteessään eli varusmiehen päiväjärjes-
tys ja oikeusturva-asiat. Muutamaa numeroa myöhemmin lehdessä oli vastaavanlainen 
juttu USA:n armeijasta.856 

Varusmiehille 1970-luvun alussa tehdystä turvallisuuspolitiikan ohjelmasta syntyi 
myös sanomista, sillä kertaa Arkadianmäen suunnasta. Eduskuntakeskustelun jälkeen 
tiedotuspäällikkö laski ohjelman sivuilta, montako kertaa yya-sopimus, jonka tärkey-
den tähdentämistä keskustelussa oli vaadittu, mainittiin tekstissä. Hän sai tulokseksi 
useita kymmeniä. Tiukkaa vääntöä käytiin niin ikään eräästä messuilla tai maatalous-
näyttelyssä otetusta lehtikuvasta, jossa nuori nainen piteli asetta – ei suinkaan ampu-
akseen vaan tutustumismielessä. Koska naisten asekoulutus oli kielletty jo Pariisin rau-
hansopimuksessa, pääesikunnan tiedotusosaston piti tehdä muistio ylipäällikölle. Sitä, 
mitä presidentti Kekkonen muistiolle teki, ei tiedetä. 857 

Inarinjärven jäälle joulukuun 1984 lopussa harhautuneesta neuvosto-ohjuksesta lähe-
tetty puolustusvoimien tiedote taas olisi ulkoministeriön mielestä pitänyt esitellä Neu-
vostoliiton lähetystössä ennen kuin se meni julkisuuteen. Sanaharkan jälkeen järjestys 
kääntyi päinvastaiseksi. Koska tiedotusta hoidettiin usean viranomaisen voimin – eikä 
puolustusvoimat suinkaan ollut keskeinen toimija, vaikka sillä olisi ollutkin hyvät val-
miudet – koko tapahtumaketju sai välillä melko outoja piirteitä.858 

Ohjuksen tunnistamisesta, etsinnöistä ja tiedotuksesta riitti kirjoittamista pitkään. 
Harjoitusmaalina käytetty ohjus putosi 28.12.1984. Neljä päivää myöhemmin presi-
dentti Mauno Koivisto vetosi uudenvuodenpuheessaan suurvaltoihin risteilyohjusten 
kieltämiseksi tai rajoittamiseksi. Koivisto tosin sanoi myöhemmin tammikuussa, että 
hän sai tiedon Inarin ohjuksesta vasta puheensa jälkeen.859 

Tapauksen tiedotusvastuu oli ilmavoimilla ja rajavartiolaitoksella, joka oli varsin niuk-
kasanainen. Ilmavoimien tiedottaja seurasi etsintöjä ja ohjeisti lehtimiehiä Lapissa. 
Norjalaislehdet, jotka ensimmäisinä julkistivat Suomen ilmatilassa havaitun ”tunnista-
mattoman lentävän esineen”, puhuivat risteilyohjuksesta. Pääesikunnan tiedotusosas-
ton päällikkö, everstiluutnantti Olli Nepponen, ei ottanut termiin kantaa, vaan kertoi 
että asiaa tutkittiin. Kotimainen lehdistö tietysti napisi niukasta informaatiosta ja lai-
naili ulkomaisia tietoja. Jopa Helsingin Sanomat, joka yleensä oli puolustusvoimille myö-
tämielinen, paheksui sotilasviranomaisten vaiteliaisuutta tammikuun alkupäivinä sa-

                                              
856 Tiilikainen (2003), s. 168–170. Mikä askarruttaa neuvostosotilasta?, Ruotuväki 20/22.10.1973. Lehtimäki, 
Pentti: Rivimiehen elämää Yhdysvaltain asevoimissa, Ruotuväki 1/21.1.1974.  
857 Paukkunen, haastattelu 11.12.2018.  
858 ibid.  
859 Koivisto toivoi täyskieltoa uusille risteilyohjuksille, ”Ohjuksista epävakautta Pohjolaan” ja Pitkän kantaman 
risteilyohjukset täyskieltoon (pääkirjoitus), Helsingin Sanomat 2.1.1985. Santavuori, Vesa: Mauno Koivisto 
myönsi Tukholmassa: Ohjustiedottamisessa ilmeni puutteita, Helsingin Sanomat 9.1.1985.  
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malla kun se selosti laajasti tuloksettomia etsintöjä. Jäällä ilmavoimien sukeltajaryh-
män ympärillä parveili väkeä, joukon jatkona myös Matkailun Edistämiskeskuksen 
paikalle hommaama joulupukki.860 

Tammikuun puolivälissä alkoi 94. maanpuolustuskurssi. Kenraali Jaakko Valtasen 
puhe oli huomattavan ajankohtainen: hän otti kantaa puolustusvoimien valvontaky-
vyn tehokkuutta koskeneisiin epäilyihin ja tiedottamisesta annettuihin moitteisiin. 
Hän totesi, että kyseessä ei ollut risteilyohjus, joista juuri tuolloin käytiin vilkasta kan-
sainvälistäkin keskustelua. 

Valtasen mukaan oli suurvaltapoliittisen spekuloinnin takia aivan oikein, että rajavar-
tiolaitos, jolle tiedottaminen kuului, noudatti vastuuntuntoista ja tiukkaa tiedotuslin-
jaa. ”Tiedottamisen uskottavuuden kannalta on tärkeätä, että annettavat tiedot ovat 
oikeita ja tosia. Virallisissa lausunnoissa ei voi esittää arvailuja tai uskomuksia, niin 
mielenkiintoista ja värikästä kuin se saattaisi ollakin.” Keskeistä oli tiedonkulun var-
mistaminen ja nopeuttaminen kaikilla viranomaistahoilla.861 

Kansainvälisistä lehtimiehistä olisi toki voinut paikan päällä huolehtia paremmin; teh-
tävä olisi ollut lähinnä ulkoministeriön vastuulla. Helsingin Sanomat ilmaisi kantansa 
pääkirjoituksessaan: tapahtuma ei ollut sotilaallisesti vakava, mutta presidentin ja ul-
koministerin nopea informointi olisi silti ollut paikallaan.862 

Kun etsinnät eivät näyttäneet tuottavan tulosta, ulkomaiset tiedotusvälineet poistuivat 
Ivalosta. Etsintöjä jatkettiin kotimaisen lehdistön seurannassa ja tammikuun lopussa 
löytyi ensin yksi ohjuksen osanen ja sitten koko tuhoutunut laite. Neuvostoliitto il-
moitti maksavansa etsintäkustannukset, noin 560 000 silloista markkaa (noin 189 000 
euroa). Suomen Kuvalehti ilakoi ”ensi haukuista viisastuneiden” ilmavoimien tiedotus-
halukkuudesta: ”Lehtimiehiä kuskattiin paikalle avuliaasti ja ohjuksenkappaleita nos-
teltiin niin näyttävästi, että kaikki kiinnostuneet ehtivät varmasti sellaisen nähdä” ja 
huomautti, että Lapin matkailulle järven salaisuus oli aarre, koska turisteja oli tulvinut 
kahteenkin otteeseen.863 

Pääkirjoituksessaan Kuvalehti oli jo todennut, että maailmassa oli varsinaisten tapah-
tumien lisäksi viestintätapahtumia, joiden varjoon varsinaiset tapahtumat saattoivat 
jäädä, kuten Ivalossa oli käynyt. Lehdet olivat julkaisseet sekä koti- että ulkomaisia 
lausuntoja viranomaisten kyvyttömyydestä. Nämä kun ”kuvittelivat tervejärkisen 
maallikon tavoin, että kun tiedotettavaa oli perin vähän – vain tutkahavainto sekä tu-
loksettomat etsinnät – niin ei kannattanut ruveta suurieleisesti tiedottamaan. Viestin-
tätapahtumilla on kuitenkin omat lakinsa, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä 

                                              
860 Jörgensen, Pål: Norja väittää neuvosto-ohjuksen lentäneen Norjan yli Suomeen ja NL:n risteilyohjus har-
haili Norjassa ja Suomen Lapissa, Helsingin Sanomat 3.1.1985. Järjestelmät tunkeilijan testissä (pääkirjoitus) ja 
Tiedotus on ikuinen pulma, Helsingin Sanomat 4.1.1985. Tukkimäki, Paavo: Kolmen tiedotteen kohujuttu, Hel-
singin Sanomat 5.1.1985. Inarin ohjuksesta myös Tiilikainen (2003), s. 319–337.  
861 Suoninen, Antti: Kenraali Jaakko Valtanen ”lentävän maalin” tapauksesta: Valvonta- ja torjuntakyvyssä ei 
moittimista ja Maanpuolustuskurssi alkoi, Valtanen keskittyi ”lentävään maaliin”, Ruotuväki 1/15.1.1985. Ina-
rin ohjus ei ole risteilyohjus, Ruotuväki 2/5.2.1985. Valtanen kertoi Inarin ohjuksen opetuksista: ilmavalvon-
nan ohjeet uusitaan ja Kenraali Jaakko Valtanen: Suomi ei pitänyt Inarin ohjusta risteilyohjuksena, Helsingin 
Sanomat 15.1.1985.  
862 Perusvalmius toimi, tiedotus ontui (pääkirjoitus), Helsingin Sanomat 17.1.1985.  
863 Etsinnöistä esim. Maaliohjuksen osa löytyi sattumalta, Helsingin Sanomat 30.1.1985 ja 1.–8.2.1985 päivittäin. 
Uponnut uutinen, Suomen Kuvalehti 6/8.2.1985.  
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terveen järjen kanssa. Yksi tällainen laki kuuluu: mitä vähemmän on tiedotettavaa, sitä 
enemmän – ja korkeammalla tasolla – on tiedotettava.”864 

Vastaavanlaisia, pienempiä ja suurempia kahnauksia syntyi aina silloin tällöin; suurin 
osa niistä näyttää jääneen ainoastaan asianosaisten tietoon. Inarinjärven ohjuksen an-
sioksi voinee kuitenkin laskea sen, että pääesikunnan tiedotusosastolle saatiin päivys-
tys: 1980-luvun puolivälistä alkaen puolenkymmentä vakinaista viran- ja toimenhalti-
jaa oli kukin vuorollaan viikon kerrallaan tunnin lähtövalmiudessa kaikkina vuorokau-
denaikoina.865 

Komentajien tiedotuslinjat ja julkisuuskuvat 

Kuusi-kahdeksankymmenluvuilla puolustusvoimien komentajana toimi viisi kenraa-
lia: Sakari Simelius, Yrjö Keinonen, Kaarlo Leinonen, Lauri Sutela ja Jaakko Valtanen. 
Muutamat viihtyivät julkisuudessa, osa oli pidättyvämpiä ja vastasi vain kun kysyttiin. 
Ja kyllähän komentajalta kysyttiin: tiedotusvälineet riensivät tekemään haastatteluja 
aina heti kun uuden komentajan nimitys oli julkistettu. Myöhemmin erityisesti maan-
puolustuskurssien avajaispuheet nousivat otsikkoihin.  

Tässä yhteydessä ei käsitellä komentajien elämäntyötä ja uraa laajasti; kaikista on kir-
joitettu paljon, ja elämäkertateosta vaille näyttää jääneen ainoastaan Leinonen, joka 
esiintyy kyllä adjutanttinsa muistelmissa.866 Kiinnostavaa on kenraalien suhde julki-
suuteen ja se, miten lehdet heistä aikanaan kirjoittivat. Puolustusvoimien komentajan 
medianäkyvyys syntyy päiväkäskyistä ja lausunnoista, hänen julkisista puheistaan ja 
tiedotusvälineille myönnetyistä haastatteluista. 

Yrjö Keinonen oli komentajaksi noustessaan yllätysnimi: hän sivuutti monta virkaiäl-
tään vanhempaa kenraalikunnan jäsentä. Helsingin Sanomien mukaan valinnassa painoi-
vat jatkosodassa ansaittu Mannerheim-risti, Sotakorkeakoulun teknillisen ja yleisen 
linjan suoritukset sekä filosofian maisterin tutkinto. Lehti otti komentajavalintaan kan-
taa myös pääkirjoituksessaan vihjaillen, että virkanimitys ehkä oli poliittinen. Uutises-
saan se totesi, että ”ehdolla oli myös joukko vanhempia kenraaleja, mutta pyrkimyk-
senä oli saada paikalle mies, joka olisi virassa pitemmän aikaa”. Näin ei käynyt: Kei-
nonen jätti eroanomuksensa vain kolmen ja puolen virkavuoden jälkeen.867 

Keinonen oli kiitelty ja kiistelty komentaja. Suomen Kuvalehti huomautti heti nimityksen 
jälkeen, että presidentin nimityspolitiikalla oli oma luonteensa: ”enemmän kuin virka-
vuosia se etsii kykyä ja energiaa”. Lehden haastattelussa komentaja torjui väitteet ar-
meijan politisoitumisesta pitäen niitä joko asiantuntemattomuuteen tai tarkoitukselli-
seen vääristelyyn perustuvina perättöminä huhuina. Keinonen, joka muistetaan erityi-
sesti varusmiesten aseman kohentajana, totesikin että ”ne lähes 40 000 varusmiestä, 

                                              
864 Ohjus ja opetus (pääkirjoitus), Suomen Kuvalehti 2/11.1.1985.  
865 Paukkunen, haastattelu 11.12.2018. Ks. myös Sinkko, Risto – Kotro, Arto: Erkki Paukkunen eläkkeelle 
lähtiessään: YYA oli tiedottajan kova koulu. Kylkirauta 1/2003. 
866 Vesterinen, Veikko: Kolmen kenraalin kintereillä, Gummerus, Jyväskylä 1995.  
867 Kenr.majuri Keinonen ponnahti puolustusvoimain komentajaksi, Nimitys tuli yllätyksenä, sanoi puolustus-
voimien uusi komentaja ja Komentaja (pääkirjoitus), Helsingin Sanomat 28.8.1965. Komentajan yllätysveto: Kei-
nonen jätti eroanomuksensa, Helsingin Sanomat 26.4.1969.  



 
 

219 

jotka vuosittain kotiutuvat, ovat maanpuolustuksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä 
suhdetoimintamiehiä”.868 

Keinosen kaudella varusmiehet saivat säännölliset vuorolomat, oikeuden käyttää sivii-
livaatteita lomilla ja käydä ravintoloissa. Koulutus ja vapaa-aika erotettiin entistä sel-
keämmin toisistaan.869 

Puolustusvoimissa Keinosella oli uudistushalustaan huolimatta – osittain ilmeisesti 
juuri sen takia – vastassaan mittava oppositio. Jotkin lähteet puhuvat jopa ajojahdista. 
Kenraalikunnan kissatappelua, sen syitä ja seurauksia on käsitelty vielä vuosikymme-
niä myöhemmin laajoina lehtiartikkeleina ainakin Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuva-
lehdessä. Omat muistelmansa Keinonen ehti sairastuttuaan sanella, mutta ei enää näh-
nyt niitä julkaistuina. Hänen urastaan on kerrottu yhdessä väitöskirjassa ja kahdessa 
muussa elämäkertateoksessa. Kaikkien kirjojen ympärillä on lehdistössä käyty kärkästä 
keskustelua.870 

Tiedotuksen merkityksen Keinonen epäilemättä ymmärsi. ”Hän ei unohtanut reservi-
läisiä ja heidän merkitystään. - - Heidät tavoitti tehokkaasti vain tiedotusvälineiden 
välityksellä. Hän muisti tiedottamisessa myös tavalliset ihmiset. - - Kun varusmiesten 
koulutus on lisäksi mahdollisimman motivoivaa, myös he ovat kotiin palattuaan 
maanpuolustusta edistäviä mielipiteenmuokkaajia”, kirjoittaa Keinosen tytär Marja 
Lappi, jonka mukaan Keinonen tiedosti myös rauhanliikkeiden merkityksen maan-
puolustustahtoon. ”Komentaja ei karttanut mielipiteenvaihtoa, väittelyäkään, rauhan-
liikkeen edustajien kanssa. Hän piti aloitteen käsissään ja antoi myös rauhanliikkeen 
lehtiin laajoja haastatteluja - -”871 

Koskaan aikaisemmin rauhan aikana ei puolustuslaitokseen liittyviä kysymyksiä käsi-
telty julkisuudessa siinä laajuudessa kuin kuusikymmenluvun puolenvälin jälkeen ta-
pahtui. Toki asiaa auttoi jo edellisen komentajan, Sakari Simeliuksen kaudella alkanut 
uudenlainen avoimuus ja se, että lehdillä tosiaan oli mistä kirjoittaa.  

Keinonen oli halukas antamaan haastatteluja ja esiintymään muutoinkin julkisuudessa 
sekä tietysti puolustusvoimien omassa lehdessä. Kerrotaan jopa, että komentajan käs-
kyn mukaan hänen kuvansa piti julkaista jokaisessa Ruotuväen numerossa, jotta alaiset 
oppisivat tuntemaan. Adjutanttinsa mukaan Keinonen piti hyvinkin ohuet langat kä-
sissään; esimerkiksi Ruotuväen oikovedokset kulkivat aina komentajan kautta.872 

Asenne tiedotukseen oli positiivinen eli Keinonen oli uuden aikakauden edustaja täs-
säkin suhteessa. Hän oli hyvä puhuja, joka ei tarvinnut esiintyessään muistiinpanopa-
pereita, mutta halusi tiedotusvälineiden haastattelukysymykset kirjallisina, jotta ehtisi 
perehtyä niihin. Maakuntamatkoilla annettuihin haastatteluihin saattoi tosin lipsahtaa 

                                              
868 Kurjensaari, Matti: Miekka, Mannerheim ja Kekkonen, Suomen Kuvalehti 36/4.9.1965. Kylmälä, Timo: Ar-
meija puolustautuu, kenraali Yrjö Keinonen vastaa arvostelijoille ja muillekin, Suomen Kuvalehti 2/14.1.1967. 
869 Keinosen kauden uudistuksista esim. Airio (2007), s. 133–138, s.160–165 sekä s. 304–305 ja passim.  
870 Keinonen, Yrjö: Huipulla, muistelmia puolustusvoimain komentajakaudeltani. Tammi, Helsinki 1977. Lappi, 
Marja – Lappi, Seppo: Yrjö Keinonen – taistelujen ritari. Tammi, Helsinki 1996. Lappi, Marja – Lappi, Seppo: Yrjö 
Keinonen – suomalainen sotilas, omakustanne 2000. Airio, Pentti: Yrjö Keinonen, puolustusvoimain komentaja. Otava, 
Helsinki/Keuruu 2007. Kirjoista lehtiartikkelit Sainio, Pentti: Yrjö Keinonen, komentaja joka järkytti puolus-
tusvoimia, Helsingin Sanomat 26.10.1978; Ainola, Olli: Kenraaleiden kapina, Suomen Kuvalehti 15/15.4.1994. 
Lappi – Lappi 1996, s. 121–145 puhuu ajojahdista, Airio 2007, s. 308–309 kiistää sen.  
871 Lappi – Lappi 1996, s. 110–111.  
872 Vesterinen (1997), s. 167. Tiilikainen (2003), s. 82–86. Suomi – Suominen (2008), s. 141. Valtanen, haastat-
telu 5.3.2019.  



 
 

220 

sellaistakin tietoa, jota ei ollut vielä ehditty levittää puolustusvoimien sisällä, joten ää-
ritapauksissa henkilöstö luki sanomalehdestä tai näki tv-uutisista tiedon heitä koske-
vista uudistuksista. Kiivasta keskustelua aiheutti myös Lalli-lehdelle annettu lausunto, 
jossa komentaja sanoi että mahdollisen sodan sattuessa Suomen tulisi vain pitää puo-
liaan siihen asti, että Neuvostoliiton joukot ehtisivät avuksi. Lausunnon taustalla oli 
budjettileikkaus: valtiovarainministeriö oli miltei puolittanut puolustusministeriön 
vuodelle 1969 ehdottamat perushankintamäärärahat. Kohua syntyi sekä julkisuudessa 
että puolustusvoimien sisällä; ylipäällikkö eli presidentti Kekkonen osallistui lähettä-
mällä Keinoselle ns. myllykirjeen.873 

Kuva 18. Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jaakko Valtanen puhumassa maanpuolustuskurssilai-
sille 28.11.1989. Puolustusvoimat/Sotamuseo. 

Tiedotusvastuu ei tietenkään ollut pelkästään Keinosen hartioilla. ”Suuri ansio tiedo-
tustoiminnan onnistumisessa oli silloisella tiedotusosaston päälliköllä Jaakko Valta-
sella. Hän ymmärsi asian merkityksen ja kyvykkyytensä ansiosta pystyi myös uuden 
tiedotuskäytännön toteuttamaan", arvioi Marja Lappi. Valtanen toimi myös yhtenä 
Keinosen puheiden ja julkisten esiintymisten valmistelijana. Komentajan avustaja-
kunta oli erittäin pystyvä: siihen kuului kolme tulevaa puolustusvoimien komentajaa 
eli Lauri Sutela, Jaakko Valtanen ja Jan Klenberg sekä eräitä muita.874 

Jaakko Valtanen laati Keinosen komentajakaudella, tiedotusosaston päällikkönä toi-
miessaan, muistion alaisten mielialoista suhteessa johtoon. Muistiossa selvitettiin sekä 
pääesikunnassa että eri puolilla maata työskentelevää puolustusvoimien henkilöstön 

                                              
873 Ainola, Olli: Kenraaleiden kapina, Suomen Kuvalehti 15/15.4.1994. Vesterinen (1997), s. 73 ja s. 118. Airio 
(2007), s. 180–181, s. 247, s. 301 ja passim. Valtanen, haastattelu 5.3.2019.  
874 Lappi – Lappi (1996), s. 112. Airio (2007), s. 183.  
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mielialoja; Valtanen oli tavannut heidät kiertäessään perehdyttämässä joukko-osasto-
jen komentajia uuteen tiedotusohjeeseen. Muistio meni tiedoksi paitsi komentajalle 
itselleen, myös ylipäällikölle Kaarlo Leinosen toimittamana. Tasavallan presidentin 
mielipide oli, että ilmapiiri täytyi rauhoittaa.875 

Keinonen erosi huhtikuussa 1969. Eronsa syyksi hän ilmoitti puolustusmäärärahojen 
vähyyden; päätöksensä hän oli tehnyt jo edellisvuoden lopulla, jolloin valtion budjetti 
julkistettiin. Lehtikirjoittelulla ei Keinosen mukaan ollut vaikutusta eroon, vaikka sa-
nomalehtien jutuissa käsiteltiin laajasti Panssariprikaatin pioneerikomppanian kenraa-
lin kesämökkipalstalla tekemiä rakennustöitä. Niitä seurattiin lehdistössä aina vuoteen 
1972, jolloin korkein oikeus antoi asiassa ratkaisunsa. Keinosen toimintaan ja kohte-
luun palattiin muun muassa mielipidepalstoilla vielä paljon myöhemminkin.876 

Keinosen seuraajaksi nimitettiin väliaikaisesti yleisesikunnan päällikkö, kenraaliluut-
nantti Kaarlo O. Leinonen, jonka tehtävänä oli ennen kaikkea saada henkilöstön pii-
rissä ilmennyt levottomuus laskemaan ja samalla kohentaa kolhuja saanutta laitoksen 
julkista kuvaa. Leinonen kommentoi: ”Katson, että nimitys on väliaikainen tila ja toi-
von, että vakinainen komentaja nimitetään mahdollisimman pian”. Näin kävikin: Lei-
nonen, jota oli veikkailtu ja joissakin piireissä ehkä kaavailtukin komentajaksi jo Kei-
nosen nimityksen aikaan, nimitettiin vakinaiseen virkaan kuukauden kuluttua, kesä-
kuun 1969 alusta. Tällöin komentajan eroamisikä, joka oli ollut 65 vuotta, laskettiin 
60 vuoteen. Tämä oli ollut Leinosen oma toivomus.877 

Yhteiskuntasuhteissaan ja tiedotuslinjassaan Leinonen ei ollut kovinkaan avoin. Hän 
ei silti ollut kielteinen, pikemminkin pidättyväinen. Yhtenä syynä saattoi olla puolus-
tusvoimien kuohuntavaihe: todennäköisesti komentaja arvioi tilanteen tasoittuvan 
helpommin, ellei sitä puitaisi julkisuudessa. Välit ylipäällikköön eli presidentti Kekko-
seen olivat ilmeisen selkeät ja mutkattomat.878 

Virkaanastujaishaastattelussaan Suomen Kuvalehdessä Leinonen otti kantaa armeijan po-
litisoitumiseen ja totesi aktiivisen puoluepoliittisen ryhmittymisen vaarantavan kanta-
henkilöstön yhtenäisyyden. Lisäksi ”puolue-elämä on siksi rajua, että jo senkin takia 
on parempi pitää puolustusvoimat sen ulkopuolella”. Hieman ristiriitaisesti hän kui-
tenkin ehdotti, että puolueet ”kääntyisivät meidän puoleemme, esimerkiksi kun ne 
laativat omat puolustuspoliittiset ohjelmansa. Pitäisin tämän laatuistakin informointia 
erinomaisen suotavana parannuksena.”879 

Haastatteluissaan Leinonen, joka oli adjutanttinsa mukaan sitkeä, itsepäinen, rauhalli-
nen ja harkitseva, näyttää pysytelleen suurelta osin puolustusvoimien materiaalisten 
valmiuksien ja vastaavien asioiden selvittelyssä. Yksi suurimmista jutuista julkaistiin 
syksyllä 1970 Suomen Kuvalehdessä. Komentaja katseli lehden kannessa maastopukuis-
ten kypäräpäisten sotilaiden keskeltä, ja teki sisäsivuilla selkoa hävittäjähankinnoista ja 
muusta kalustotilanteesta, varusmiesten oikeusturvasta sekä muista ajankohtaisista asi-

                                              
875 Suomi – Suominen (2008), s. 144–145. Ainola, Olli: Kenraaleiden kapina, Suomen Kuvalehti 15/15.4.1994. 
Airio (2007), s. 246–248. Valtanen, haastattelu 5.3.2019.  
876 Yleisönosastokirjoituksia aiheesta Helsingin Sanomat 1.10.1969 ja 26.10.1978 sekä 11.12., 18.12. ja 
23.12.1995.  
877 Keinoselle heti ero. Leinoselle va. virka, Helsingin Sanomat 30.4.1969. Komentajan eläkeikä laskettiin 60 
vuoteen, Helsingin Sanomat 31.5.1969. Salminen (1995), s. 347–348; Tiilikainen (2003), s. 37.  
878 Tiilikainen (2003), s. 37; Valtanen, haastattelu 5.3.2019.  
879 Brotherus, Heikki: Informaatioaukko, Suomen Kuvalehti 25/20.6.1969. 
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oista ja totesi määrärahojen niukkuuden, mutta ei valitellut sitä. Toisessa laajassa haas-
tattelussa hän kantoi huolta Helsingin ilmapuolustuksesta ja ehdotti hankittavaksi oh-
juksia – uusista torjuntahävittäjistä oli ollut puhe jo virkaanastujaisten aikaan.880 

Lauri Sutela, joka oli julkisuudessa mainittu jo Leinosen vastaehdokkaana, nimitettiin 
komentajaksi kevättalvella 1974. Ruotuväki-lehden mukaan ”hän sai heti tuntea miltä 
julkkiksen elämä maistuu”, koska haastattelijat ryntäsivät sisään pääesikunnan portista 
heti kun tieto nimityksestä tuli. Sutela sanoi kuitenkin, että haastattelijoiden tulva tar-
koitti vain sitä, että tunnetaan uteliaisuutta tai tyydyttämätöntä tiedonnälkää. ”Mieles-
täni slangisanaan julkkis sisältyy myös annos aktiivista pyrkimystä pitää itseään esillä”, 
hän huomautti ja toivoi voivansa jatkossa omistautua työlleen suhteellisen rauhassa. 
”Sitä varmemmin, mitä tehokkaammin puolustusvoimien oma tiedotustoiminta pelaa 
koko laajuudessaan kaikilla tasoilla”.881 

Myös Suomen Kuvalehden toimittaja Juha Numminen riensi haastattelemaan vastanimi-
tettyä komentajaa. Numminen oli ilahtunut Sutelan tiedotusmyönteisyydestä, sillä 
juttu alkaa:  

”- - Armeija on perinteisesti ollut vaitelias, harmaa massa niukkasanaisten, kasvotto-
muuteen pyrkivien kaluunaherrojen komennossa. Se ei ole paljon selittänyt eikä seli-
tellyt. Tietojen jakaminen on ollut väkinäistä ja pintapuolista. Niiden hankkiminen on 
merkinnyt hierarkian portaiden vaivalloista ja aikaa vievää kipuamista. Valtavat määrät 
suomalaisille hyödyllisiä uutisia on juuttunut virkakoneiston rattaisiin. Monet tapah-
tumat ovat jääneet iäksi vaille taustaa ja julkista selvitystä.  

Korostaessaan tiedotustoiminnan kehittämisen tärkeyttä puolustusvoimain tuleva ko-
mentaja, kenraaliluutnantti Lauri Sutela osoittaa olevansa mielenlaadultaan ja pyrki-
myksiltään nykyaikainen johtaja. Hänellä on edessään tälläkin suunnalla suuri tehtävä, 
mutta hänen tukenaan ovat myös voimakkaat taisteluyksiköt: lehdistö, radio ja televi-
sio. - -”882 

Sutela suhtautui kielteisesti politiikkaan puolustusvoimissa ja epäili, että jos jäsenkir-
jojen otto sallittaisiin kuten osa aliupseeristosta ja jotkut nuoret upseerit hänen tietä-
mänsä mukaan toivoivat, yhteiskunnalliset ansiot nousisivat sotilaallisten ansioiden 
rinnalle tai jopa niiden yli. Sen sijaan hän painotti turvallisuuspolitiikkaa ja sen ope-
tuksen tärkeyttä sekä varusmiehille että kantahenkilökunnalle. Mitä taas puolustusvoi-
main tiedotustoimintaan tuli, siinä oli Sutelan mukaan paljon toivomisen varaa: ”Sillä 
puolella emme ole oikein ammattimiehiä emmekä kyllin aktiivisia. Tiedän, että leh-
distö on jakautunut poliittisesti ja sen mukaan omaksunut tietyn kannan maanpuolus-
tukseen. Palavereita pitämällä ei niitä kantoja muuteta. Mutta voimme jakaa oikeata 
informaatiota ja vähentää väärää.”883 

Sutelan komentajakausi oli suhteellisen pitkä eli miltei kymmenen vuoden mittainen. 
Hänen nimityksensä yhteydessä eroamisikä nostettiin jälleen 65 vuoteen, koska kau-
desta olisi muuten tullut varsin lyhyt. Tiedotukseen Lauri Sutela oli saanut tuntumaa 

                                              
880 Vesterinen (1995), s. 182–185. Paasilinna, Arto: Armeijan syyskatselmus 1970, Suomen Kuvalehti 41/1970, 
9.10.1970. Puolustusvoimien uusi komentaja: Uusia torjuntahävittäjiä hankittava ilmavoimille. Helsingin Sano-
mat 31.5.1969. Kenraali K. O. Leinonen ehdottaa: Ohjuksia Helsingin ilmatilan suojaksi, Helsingin Sanomat 
4.12.1971. 
881 Uuden komentajan kommentit, Ruotuväki 5/8.3.1974.  
882 Numminen, Juha: Puolustusvoimain uusi komentaja, kenraaliluutnantti Lauri Sutela: Armeijan on kerrot-
tava enemmän”. Suomen Kuvalehti 6/8.2.1974.  
883 ibid. 
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jo toimiessaan pääesikunnan tiedotusosaston päällikkönä. Tosiasiassa hän johti tuol-
loin tiedustelua, joka oli piilotettu tiedotus-nimikkeen taakse.884 

Sutelan ja hänen alaistensa tehtävänä oli tiedotuksen osalta ollut lähinnä valvonta: 
kaikki kantahenkilökunnan julkiset puheet ja kirjoitukset piti tarkistuttaa pääesikun-
nassa. Kuusikymmenluvun loppupuolella vanha käytäntö muuttui, kun Jaakko Valta-
nen laati vakiintuneen käytännön mukaisesti seuraavan vuoden tiedotustoiminnan oh-
jeen. Se muutti aikaisempia tiedotuskäytäntöjä radikaalisti; ohjeesta löytyvät ensim-
mäiset maininnat suhdetoiminnasta ja kaksisuuntaisesta viestinnästä.885 

Vaikutteita tuli sekä talouselämästä, jossa suhdetoiminnan tärkeys hyvin ymmärrettiin, 
että Henkisen Maanpuolustuksen Suunnittelukunnan toiminnasta. ”Upseerit olivat si-
vistyneitä ja ymmärsivät hyvin, mikä oli sopivaa ja mikä ei. Vanha käytäntö kyllä vai-
kutti pitkän aikaa: kesti kauan ennen kuin upseeristo alkoi rohkeammin esittää omia 
ajatuksiaan. Ylivarovaisuutta saattoi toki aiheuttaa myös ohjeistoon sisällytetty huo-
mautus, että valtakunnallisesti tärkeitä asioita koskevat mielipiteet on hyvä tarkistuttaa 
pääesikunnassa.”886 

Käytännön muuttuminen näkyy myös tiedotusosaston arkistossa: 1960-luvun lopussa 
ja 1970-luvulla lähetteitä, joissa jokin kirjoitus tai puhe ilmoitetaan tarkistetuksi ja sen 
julkaiseminen sallituksi, on asiakirjojen joukossa erittäin vähän. Edellisiltä vuosikym-
meniltä niitä on nipputolkulla. Sen sijaan lehdistön kirjoittelua eli tiedotuksen onnis-
tumista ja puolustusvoimista syntyneen mielikuvan muutosta seurattiin entistä tar-
kemmin. Lehdistökatsauksia on pääesikunnan tiedotusosaston arkistossa vuodesta 
1970 alkaen. Sitä ennen kirjoitetut lehtijutut löytyvät – jos löytyvät – kirjeenvaihtoma-
peista, joista hyvässä lykyssä näkyy myös, miten ylin upseeristo – lähinnä komentaja – 
on niihin suhtautunut.  

Tiedottamisen tärkeys nousi esiin useissa Sutelan haastatteluissa. Jo nimityshaastatte-
luissaan hän myönsi auliisti, ettei tiedotusta – ajan terminologiaa käyttäen suhdetoi-
mintaa – puolustuslaitoksessa vielä oikein osattu, mutta yritystä kyllä oli. Henkilösuh-
teiden hoidossakin sotilailla olisi oppimista siviileiltä: ”Miten pystymme mahdollisim-
man hyvin soveltamaan tässä autoritäärisessä laitoksessa sen yhteiskunnan tapoja, jota 
olemme valmiit puolustamaan? Tiedän, että lehdistö on jakautunut poliittisesti ja sen 
mukaan omaksunut tietyn kannan maanpuolustukseen. Palavereita pitämällä ei tätä 
kantaa muuteta. Mutta voimme jakaa oikeata informaatiota ja vähentää väärää.”887 

Sutela onnistui rakentamaan toimivan suhteen ylipäällikköön, presidentti Kekkoseen. 
Kertomansa mukaan hän oli nimenomaan asettanut sen tavoitteekseen komentaja-
kauden alkaessa. Omalle henkilöstölle Sutela oli luonteva ja miellyttävä esimies, joka 
oli tiedotuksessa mukana komentajakautenaankin aina kun tarvittiin. ”Hän sanoi, ettei 
kaipaa itselleen julkisuutta, mutta jos hän voi auttaa puolustusvoimia hankkimaan nä-
kyvyyttä, niin auttaa missä voi,” sanoo Erkki Paukkunen.888 

                                              
884 Lukkari (2003), s. 127–128.  
885 Valtanen, haastattelu 5.3.2019.  
886 ibid. 
887 Lauri Sutela Aamulehdessä 2.2.1974 (lainaus Ruotuväki 5/8.3.1974 Lehdet kirjoittivat -palstalta.) 
888 Kekkosen ja Sutelan yhteistyöstä Lukkari (2003), s. 197–200, s. 240–244 sekä s. 256–260. Talari, Tapani: 
Kenraali Lauri Sutela muistelee UKK:n aikaa: Ylipäälliköllä oli langat käsissään, Ruotuväki 17/19.9.1986. Vilja-
nen, Jussi: Komentaja, joka kesti Neuvostoliiton painostuksen, Ruotuväki 4/23.2.2006. Paukkunen, haastattelu 
11.12.2018.  
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Sutelan mukaan kansalaisilla oli oikeus saada tietoja puolustusvoimista; tiedon tarve 
näkyi maanpuolustustiedotuksen tutkimusraporteissa. Väitteet, joiden mukaan vain 
edulliset asiat kerrottiin, epäedulliset salattiin, komentaja torpedoi tarmokkaasti muun 
muassa kevään 1979 maanpuolustuskurssien avajaispuheessa. Maanpuolustuskurssien 
avajaispuheethan olivat korkean tason kannanottoja, joita lehdet mielellään referoivat.  

Sutela sanoi tuolloin, että puolustusvoimien tiedotustoiminta piti johtavana toiminta-
periaatteenaan julkisuutta, samoin sitä, että niin myönteisistä kuin kielteisistäkin asi-
oista tuli kertoa kumpaakaan korostamatta, kumpaakaan unohtamatta. Kansalaisilla 
oli hänen mukaansa oikeus saada tietoa puolustusvoimien toiminnasta, ja se oli myös 
laitoksen oma etu: avoimuudesta syntyi luottamus, luottamuksesta puolustustahto. 
Rajoitukset toki olivat välttämättömiä silloin, kun kyse oli itse puolustusjärjestelmän 
toimivuudesta ja toimintaan panosta. Ongelmia ja väärinkäsityksiä syntyi myös silloin, 
kun kyse oli esimerkiksi ulkomaisista hankinnoista: niissä tiedotusvastuu ja tiedotta-
misen oikeus siirtyi valtioneuvostolta puolustusvoimille vasta kun hankintaa koskeva 
päätös oli julkistettu tai kun kalusto otettiin käyttöön.889 

Kun Lauri Sutela siirsi puolustusvoimien komentajan tehtävät Jaakko Valtaselle syk-
syllä 1983, hän kiitti viimeisessä päiväkäskyssään oman henkilökunnan, viranomaisten 
ja vapaaehtoisten maanpuolustajien lisäksi myös julkista sanaa. Seuraajalla puolestaan 
oli jo valmiiksi lujat ja laajat suhteet sekä lehdistöön että yhteiskunnan vaikuttajiin – 
olihan Valtanen toiminut sekä pääesikunnan tiedotusosaston päällikkönä että maan-
puolustuskurssien johtajana.890 

Jaakko Valtanen painotti myös pääesikunnan päällikkönä toimiessaan tiedotustoimin-
nan tärkeyttä, toisin sanoen puolustusvoimien yhteiskunnallisen aseman kirkastamista 
kansalaisille. ”Tiedotustoiminnalla pitää selvittää kansalaisille ja asevelvollisille yleisen 
asevelvollisuuden suorittamista, siihen liittyviä periaatteita, varusmiesten sosiaalisia ja 
oikeudellisia tarpeita sekä heidän asemaansa. Tiedotustoiminnan pitää tehdä ymmär-
rettäväksi meidän koulutuksemme muodot ja tavoitteet samoin kuin sotilaallisen kurin 
ja hyvän järjestyksen välttämättömyys.” Samassa haastattelussa hän huomautti, että 
sotilaat esiintyvät julkisuudessa huomattavasti useammin kuin monet muut ammatti-
ryhmät, joten kansalaisilla oli luultavasti paljon enemmän tietoa puolustusvoimista 
kuin esimerkiksi pääkaupungin lehtiä seuraamalla luulisi.891 

Valtasen nimitys keskellä kesälomakautta ei ollut yllätys kenellekään; esimerkiksi Hel-
singin Sanomat kertoi siitä jo viikkoa etukäteen otsikolla ”Uusi järjestys kenraalien ruo-
dulle”. Jutussa pohdittiin myös, keitä muita nimitettäisiin mihinkin tehtäviin. Kenraa-
liluutnantin omat lomasuunnitelmat nimitys kylläkin sekoitti. Valtanen näet katsoi vel-
vollisuudekseen olla nimityspäivänään 22.7.1983 saatavilla, joko puhelimitse tai kesä-
mökillään läntisellä Uudellamaalla. ”Ei julkisuus sinänsä ole itseisarvo eikä tällä hen-

                                              
889 Kenraali Lauri Sutela: Kansalaisilla on oikeus saada tietoja puolustusvoimista ja Oikeaa tietoa puolustusvoi-
mista (pääkirjoitus), Ruotuväki 6/28.3.1979. Ks. myös Kenraali Lauri Sutela : komentajan linja 1974-1983 / [toimi-
tuskunta Jaakko Valtanen .. et al.]; [toimittajat Ilkka Hollo, Gustav Hägglund, Erkki Paukkunen]. Pääesikunta 
1983, s. 58–60.  
890 Sutela (1983), s. 124.  
891 Talari, Tapani: Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Valtanen: Täällä on hyvä henki ja työilmasto. 
Ruotuväki 1/24.1.1983.  
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kilööni liittyvällä nimityksellä ole merkitystä. Merkitystä on sillä, että tähän tapahtu-
maan liittyy mahdollisuuksia selvittää puolustusvoimien tehtävää ja tarpeita”, hän pe-
rusteli Ruotuväelle.892 

Uudesta komentajasta kirjoitti jokseenkin jokainen maassa ilmestyvä sanomalehti. 
Esillä olivat niin kansainvälinen tilanne, puolustusvoimien suorituskyky ja materiaali-
nen valmius, varusmiesten asenne kuin komentajan mielipiteet aseistariisunnasta, si-
viilipalveluksesta ja rauhanliikkeistä.893 

Uudenlaista asennetta kuvasti se, että viikon virkaansa hoidettuaan komentaja piti pää-
esikunnassa tiedotustilaisuuden, johon osallistui kaikkiaan noin 50 toimittajaa eri puo-
lilta Suomea. Samoin se, että hän esitti näkemyksiään johtajan roolista foorumilla, 
jossa tuskin koskaan aiemmin on kenraaleita nähty eli markkinointiväen Ideapäi-
villä.894 

Sanomalehtien Liitto myönsi Jaakko Valtaselle syksyllä 1984 Sanomalehdistön kun-
niamitalin ”tunnustukseksi hänen ansioistaan puolustusvoimien tiedotustoiminnan 
avarakatseisena kehittäjänä ja toteuttajana, vakuuttavana puhujana ja kirjoittajana, sa-
nomalehden tehtävän erinomaisena ymmärtäjänä ja sanomalehdistön pitkäaikaisena 
tukijana”. Myöntöperusteissa muistutettiin hänen toiminnastaan tiedotusosaston pääl-
likkönä, mutta erikseen vielä komentajanimityksen yhteydessä näkyneestä tiedotus-
myönteisyydestä.895 

Valtasen avoimuus meni komentajakaudella niin pitkälle, että vuoden 1989 lippujuh-
lanumerossaan Ruotuväki julkisti sodanajan joukkojen vahvuudet, joukkotyypit ja nii-
den pääaseistuksenkin puolustushaaroittain. Se oli valtakunnanluokan sotasalaisuus, 
”jota oli siihen asti varjeltu ulkopuolisilta kuin liitonarkkia”. Jutussa tehtiin selkoa 
myös alueellisesta puolustusjärjestelmästä ja vertailtiin joukkoja Ruotsin ja Sveitsin 
vastaaviin. Artikkelin kirjoittanut yleisesikuntamajuri perusteli julkistamista sillä, että 
keskustelua voitaisiin käydä oikeiden asiatietojen pohjalta. Sivustatukea antoi itse ko-
mentaja: ”Julkistamme asiat, joita ei ole tarvetta salata. Vastaavasti kiristämme todella 
salaisten asioiden pitämistä vain omana tietonamme.”896 

Salailu olisi ehkä ollut turhaakin, sillä julkisista lähteistä saatavia tietoja yhdistelemällä 
ja analysoimalla samoin kuin satelliittikuvauksella saattoi jo tuolloin selvittää asioita, 
joista ei julkisesti tiedotettu. Puolustusvoimien ”Suomi-kuva” ulkomailla oli myöntei-
nen ja maan puolustuskyky uskottava.  

  

                                              
892 Astikainen, Arto: Uusi järjestys kenraalien ruodulle, Helsingin Sanomat 17.7.1983. Puolustusvoimain komen-
taja Jaakko Valtanen: ”Puolustusvalmius täyttää minimin”, Helsingin Sanomat 23.7.1983. Koivupuisto, Juhani: 
Kenraaliluutnantti Jaakko Valtanen: Hyvä tästä on jatkaa, Ruotuväki 14/1.8.1983.  
893 Valtasesta puolustusvoimain komentaja, Helsingin Sanomat 23.7.1983. Lehdet kirjoittivat, Ruotuväki 
14/1.8.1983. 
894 Uusi komentaja Jaakko Valtanen: Henkilöstöpula armeijan aikapommi, Helsingin Sanomat 21.10.1983. Pa-
rikka, Juha: Kenraali Jaakko Valtanen: Motivoiva koulutus tärkeää, Ruotuväki 20/31.10.1983. Kenraali Jaakko 
Valtanen Ideapäivillä: Johtajaa ei voi sotaväessä demokratisoida, Ruotuväki 22–23/6.12.1984.  
895 Sanomalehdistön kunniamitali kenraali Jaakko Valtaselle, Helsingin Sanomat 22.11.1984.  
896 Ahokas (2002), s. 65. Puolustusvoimat julkisti sodan ajan vahvuutensa ja aseiden lukumääriä, Helsingin Sano-
mat 1.6.1989. Sodanajan puolustusvoimat: Puoli miljoonaa taistelijaa ja Puolustusvoimain komentaja, kenraali 
Jaakko Valtanen: Emme voi jättäytyä sivuun kehityksestä, Ruotuväki 10/4.6.1989.  
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8 

MITEN TOIMIA MUUTTUVASSA MAAILMASSA?        
1990-LUVULTA UUDELLE VUOSITUHANNELLE 

”Vaikka suuri joukko ihmisiä koki kylmän sodan päättymisen vapauttavaksi ja muuten-
kin onnelliseksi tapahtumaksi, tuohon vaiheeseen sisältyi myös riskejä, jotka silloisten päät-
täjien oli pakko ottaa huomioon. Monet muutokset etenivät omalla voimallaan kenenkään 
kykenemättä hallitsemaan tapahtumien kulkua.” (Pekka Visuri 2011)897 

”Media ja esillä oleminen, suurimmilta osin vielä myönteisessä hengessä, on puolustusvoi-
missa hallittu hyvin viime vuosikymmenten aikana. - - Lisäksi puolustusvoimat ovat viime 
vuosina hyötyneet komentajien lisäksi ainakin kenraali Adolf Ehrnroothin ja puolustus-
ministeri Elisabeth Rehnin persoonista.” (Petri Mattila 1997)898 

”Kansalaisen näkökulmasta puolustusvoimien myönteinen julkisuuskuva edesauttaa luot-
tamuksen muodostamista, maanpuolustustahtoa ja mainetta. Sitä kautta se luo turvalli-
suudentuntua ja antaa asevoimille legitimiteetin toimia ja harjoitella. Kansainvälisesti aja-
teltuna on tärkeää, että puolustusvoimista jää uskottava kuva niin oman toiminnan kuin 
mediankin välityksellä.” (Sampo Keränen 2015)899 

 

iime vuosituhannen viimeisellä vuosikymmenellä maailma – erityisesti Eu-
rooppa – muuttui enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Eu-
roopan vallankumousvuosiksikin kutsutun ajanjakson tapahtumarikkain 

kausi ajoittuu vuosiin 1989–1991. Poliittiset ideologiat haalistuivat ja kuivuivat ko-
koon, paikallisia kriisejä puhkesi ja päättyi, rajoja kaatui ja niitä piirrettiin uusiksi. Bal-
tian maat itsenäistyivät. Balkanille syntyi valtioita, joiden välistä vihanpitoa riitti pit-
kään. Berliinin muuri murtui ja Saksa yhdistyi. Lähi-idässä oli jatkuvasti rauhatonta. 
Persianlahden sota herätteli niin yksityisten kansalaisten kuin tiedotusvälineiden kiin-
nostusta sotilas- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä Suomen mahdollisuuksiin pysytellä 
kriisien ulkopuolella.  

Neuvostoliiton romahduksen jälkeen yya-sopimuksen tilalle tuli naapuruussopimus, 
joka ei sisältänyt sotilaallisia määräyksiä. Suomi yritti selviytyä 1990-luvun alun ennen-
näkemättömän ankarasta talouslamasta ja alkoi kurottaa yhä enemmän länteen: se haki 
Euroopan yhteisön jäsenyyttä 1992 ja siitä tuli EU-maa vuoden 1995 alusta. Markka 
vaihtui euroksi 2002.  

Uuden vuosituhannen puolella uusia turvallisuusuhkia nousi esiin eri puolilla maail-
maa. Syksyn 2001 New Yorkin World Trade Centerin terrori-iskuja seurasi terroris-
min vastainen sota, jonka suurimmat ja kuumimmat taistelut sijoittuivat Afganistaniin 
ja Irakiin. Ukrainan kriisi puhkesi keväällä 2014. Sitä pidetään uuden kylmän sodan 
alkusysäyksenä; osa tutkijoista katsoo sotilaallisen vastakkainasettelun palanneen. 

                                              
897 Visuri, Pekka: Maailman muutos ja Suomi. WSOY Pro/Bookwell, Juva 2011. 
898 Mattila, Petri: Puolustusvoimien julkisuuskuva 1990-luvulla. Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinto-osasto, 
yleisesikuntaupseerikurssit, elokuu 1997, s. 65–66.  
899 Keränen, Sampo: Kiiltääkö kilpi? Puolustusvoimien julkisuuskuva Helsingin Sanomissa. Maasotalinjan pro gradu -
työ, Maanpuolustuskorkeakoulu 2015, s. 2 ja s. 75.  
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Suomi on nyt entistä selvemmin osa länsimaista turvallisuusyhteisöä ja puolustuspoli-
tiikastakin voidaan puhua vapaammin.900 

Kotimaan politiikassa voimasuhteet vaihtuivat jokaisissa eduskuntavaaleissa: vuonna 
1991 keskusta korjasi suurimman äänisaaliin ja eniten paikkoja parlamentissa. Neljä 
vuotta myöhemmin valtaan nousivat sosiaalidemokraatit, 1999 menestyivät taas kes-
kusta ja kokoomus sdp:n säilyessä silti suurimpana puolueena. Kolmen suuren rinnalla 
sinnitteli joukko pienempiä puolueita, joista osa katosi kartalta vain yksien vaalien jäl-
keen; viisikymmenluvun lopulta asti toiminut Suomen Maaseudun Puolue ajautui kon-
kurssiin ja tilalle perustettiin perussuomalaiset, joka puolestaan hajosi kesällä 2017. 
Vuonna 2019 nähtiin taas uusia ilmiöitä: mikään puolue ei saanut yli kahtakymmentä 
prosenttia eduskuntavaalien äänistä ja Suomen Kommunistinen Puolue poistui puo-
luerekisteristä, koska se ei ollut edellisissäkään vaaleissa saanut yhtään edustajaa. 

Yhteiskunnan moniarvoisuus ja moniäänisyys olivat olleet selkeitä kehitystrendejä jo 
edellisillä vuosikymmenillä; yhdeksänkymmenluvulla muutokset nopeutuivat ja voi-
mistuivat. Viimeistään vuosituhannen vaihteessa alkoi mediamaiseman murros näkyä. 
Tiedonvälitys viihteellistyi ja henkilöityi, joten määrätietoinen mielikuvien rakentami-
nen oli sekä organisaatioille että yksittäisille ihmisille entistä tärkeämpää.  

Suomen, Euroopan ja koko maailman ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri 
Elisabeth Rehn aloitti Holkerin hallituksessa kesäkuussa 1990, kun ruotsalainen kan-
sanpuolue vaihtoi ministeriä Ole Norrbackin kolmivuotisen kauden jälkeen. Rehn jat-
koi puolustusministerinä huhtikuussa 1991 muodostetussa Esko Ahon hallituksessa 
vuoden 1994 loppuun, jolloin hänen tilalleen tuli Jan-Erik Enestam. Rehnin tehtävä-
kenttään ministerinä kuuluivat myös tasa-arvoasiat, ja hänen kaudellaan toteutui pit-
kään puhuttu ja suunniteltu naisten vapaaehtoinen varusmiespalvelus.  

Puolustusvoimissa tapahtui kylmän sodan loputtua ja talouslaman iskettyä huomatta-
via rakennemuutoksia. Määrärahoja ja henkilöstöä vähennettiin, prikaateja ja patteris-
toja lakkautettiin. Varusmiesten palveluajat muuttuivat, koulutusta uudistettiin. Kol-
men sotilasoppilaitoksen yhdistyessä vuonna 1993 syntyneestä Maanpuolustuskorkea-
koulusta alkoi 2000-luvun puolella valmistua sotatieteen maistereita ja tohtoreita.901 

Maanpuolustuskorkeakoulu nousi muiden yliopistojen rinnalle siinäkin mielessä, että 
tv-uutiset ja muu media alkoi yhä useammin käyttää asiantuntijahaastateltavina Maan-
puolustuskorkeakoulun tutkijoita ja opettajia. Tiedotusvälineiden tekemiin korkea-
kouluvertailuihin MPKK ei aina mahtunut, mutta ainakin Eero Karhuvaara huomautti 
tästä lehdille melko herkästi ensin lehdistö-, sittemmin tiedotuspäällikkönä toimies-
saan.902 

Tiedotuksella – tai viestinnällä, kuten sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta sekä yh-
teiskuntasuhteiden hoitamisesta muodostuvaa kokonaisuutta alettiin puolustusvoi-
missakin kutsua – oli edessään jatkuvasti uusia haasteita, etenkin kun 1990-luku mer-
kitsi määrärahasupistuksia ja rakennemuutosta. Eniten kaivattiin sisäistä tiedotusta, 
henkilöstön pitämistä ajan tasalla ja tyytyväisinä; supistukset koskivat tavalla tai toisella 
suurta osaa sekä siviili- että sotilashenkilöstöstä. Kaikkia suunnitelmia ei tietenkään 

                                              
900 Raitasalo, Jyri: Puoli vuosisataa suomalaista puolustuspolitiikkaa. Puolustusministeriö 100 vuotta. Edita, Hel-
sinki 2018, s. 131.  
901 Suomen turvallisuusympäristön muutoksista ja puolustusvoimien rakennemuutoksista esim. Raunio (2018), 
s. 76–80 sekä Raitasalo (2018), s. 403–412.  
902 Karhuvaara, haastattelu 13.12.2018.  
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voitu kertoa etukäteen, ja viestintäkoulutus pyrittiin kohdistamaan joukko-osastojen 
tiedottajiin.903 

Viestinnän luotettavuus ja nopeus tulivat entistä tärkeämmiksi. Uudet mediat tekivät 
tuloaan; niiden käyttöönotossa puolustusvoimat oli suorastaan etulinjassa kansainvä-
lisestikin katsoen. Kesällä 1995 puolustusvoimat avasi ensimmäiset www-sivunsa. Si-
vuille oli koottu tietoa muun muassa laitoksen organisaatiosta, Suomen puolustuksen 
perusteista, Tattoo-kiertueesta ja muista ajankohtaisista asioista. Ulkomaiset kävijät oli 
huomioitu englannin-, ruotsin- ja saksankielisin sivuin. Sivustolta löytyi myös Ruotu-
väen uutis- ja viihdeaineistoa. World Wide Web ja Internet, jotka kirjoitettiin kunnioit-
tavasti isoin alkukirjaimin, olivat tuolloin vielä suhteellisen tuntemattomia. Siispä lehti 
pyrki hälventämään ennakkoluuloja kertomalla, että järjestelmä oli luotettava eikä si-
vujen avaaminen tulisi aiheuttamaan virusvaaraa puolustusvoimien tietokoneille – 
syystä, että sivut oli sijoitettu ulkopuoliselle palvelimelle eikä niille edes päässyt puo-
lustusvoimien verkossa olevilta koneilta.904 

Sivujen suosio taisi yllättää tekijätkin, sillä käyntejä kertyi kahdessa viikossa kolmisen 
tuhatta eli parisataa klikkausta per päivä. Jos määrä tuntuu vähäiseltä, on hyvä muistaa, 
että kotitietokoneita oli tuolloin käytössä perin vähän, ei edes joka toisessa suomalais-
taloudessa. Vertailua voi tehdä vaikkapa keväällä 2013 avattuun SA-kuvagalleriaan. 
Rintamavalokuvaajien vuosina 1939–1945 ottamia, verkkoon digitoituja kuvia ryntäsi 
heti katsomaan samanaikaisesti ainakin satatuhatta kävijää. Eräiden arvioiden mukaan 
kävijöitä olisi ensimmäisenä päivänä ollut jopa miljoona.905 

Puolustusvoimien viestintäkenttä on 1990–2010-luvuilla laajentunut, siihen on tullut 
yhteiskunnallista leveyttä ja syvyyttä. Omat haasteensa antavat valeuutisointi, infor-
maatiovaikuttaminen sekä sosiaalinen media, jossa keskustelut leimahtavat nopeasti ja 
yllättäen ja edellyttävät pikaisia kannanottoja. Ihan joka kahahdukseen ei vastata, vaan 
viestintä nähdään operatiivisena toimintana, jossa on samat elementit kuin muissakin 
sotilaallisissa operaatioissa: suunnittelu, toimeenpano, lopetus ja tilanteen vakauttami-
nen.906 

Yhä lähemmäs muuta yhteiskuntaa 

Kaksinapaisen maailman pirstaloituminen, sotilaallinen liennytys ja suurvaltojen välis-
ten suhteiden asteittainen joskin hidas parantuminen näkyivät 1990-luvun alun Suo-
messa kansalaisten käsityksinä turvallisuudesta ja turvallisuustilanteen tulevasta kehi-
tyksestä. Maanpuolustustiedotuksen Suunnittelukunnan (MTS) teettämät tutkimukset 
osoittivat, että vaikka maailma koettiin aiempaa turvallisempana paikkana, myös puo-
lustustahto oli kasvanut. Etenkin jos verrattiin parinkymmenen vuoden takaisiin luke-
miin.  

                                              
903 Paukkunen, haastattelu 11.12.2018.  
904 Lähde, Jussi: Puolustusvoimat goes Internet?, Ruotuväki 10/31.5.1995, Peura, Einari: Myös Ruotuväkeä voi 
nyt lukea verkossa, Puolustusvoimat avasi World Wide Web -sivut, Ruotuväki 12/5.7.1995. 
905 Tolonen, Janne: Puolustusvoimien World Wide Web -sivut ovat keränneet kiinnostusta, Ruotuväki 
14/16.8.1995. Waris, Olli: Jättiryntäys sotakuvista, Iltalehti 26.4.2013. Jaakkonen, Pasi: 160 000 sotakuvaa net-
tiin ja Kulttuuriteko, Ilta-Sanomat 26.4.2013.  
906 Kemppainen, Olli: Diplomaattihaaveet täyttyivät puolustusvoimissa (viestintäjohtaja Sami Nurmen haastat-
telu), Ruotuväki 16/20.9.2018, Karhuvaara, haastattelu 13.12.2018.  
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1970-luvun alussa oli maan aseellista puolustusta kaikissa tilanteissa kannattanut noin 
40 prosenttia ja vastustanut noin puolet vastaajista. Vuoden 1991 keväällä aseellista 
puolustautumista kannatti peräti 75 prosenttia. Sen sijaan puolustusmäärärahojen ko-
rottamiseen ja uusiin hävittäjähankintoihin suhtauduttiin ynseästi: keväällä 1991 mää-
rärahoja olisi vähentänyt joka viides ja saman vuoden syksyllä jopa joka kolmas vas-
taaja.907 

Tutkimuksissa näkyi, että naiset suhtautuivat tulevaisuuteen miehiä pessimistisemmin 
ja arvelivat maailman muuttuvan turvattomammaksi seuraavien viiden vuoden kulu-
essa. He olivat kuitenkin miehiä valmiimpia vähentämään puolustusmäärärahoja tai 
investoimaan niukemmin hävittäjähankintoihin.908 

Mahdollista on, että lama tuntui pahemmin matalapalkkaisten naisten arjessa, mutta 
määrärahojen vähentämishalukkuus yleensäkin oli suurelta osin seurausta kansalaisten 
kokemasta taloudellisesta niukkuudesta.  

Puolustusvoimat pyrki vastaamaan kansalaisten turvallisuudentarpeisiin muun muassa 
entistä avoimemmalla tiedottamisella. Reserviin siirtyvä kenraali Jaakko Valtanen pu-
hui Ruotuväen tekemässä lähtöhaastattelussa muiden asioiden ohella puolustusvoimien 
yhteiskuntasuhteista, jotka olivat jo 1990-luvun alussa hyvät. Ovia yhteiskunnan suun-
taan oli tuolloin avattu jatkuvasti ja järjestelmällisesti ainakin neljännesvuosisadan 
ajan. Yksi muutoksen keskeisistä suunnittelijoista ja toteuttajista oli ollut nimenomaan 
Valtanen.  

Avautumisprosessi oli alkanut henkilöstön julkisten esiintymisten, luentojen ja kirjoi-
tusten, ennakkotarkastuksen lopettamisesta ja edennyt niin pitkälle, että sodanajan 
joukkojen vahvuudet ja varustus oli edellisvuonna julkistettu monien muiden maiden 
tapaan. Palaute oli ollut myönteistä. Julkisuus ei ollut itsetarkoitus, vaan sen tehtävänä 
oli luottamuksen luominen. ”Kansalaisten on voitava luottaa puolustusvoimien toi-
mintakykyyn ja sen sisäisten mekanismien toimintaan ja oikeudenmukaisuuteen. Jul-
kistaminen ei ole tavoite, vaan keino.”909 

Puolustusvoimien imagosta kantoi huolta myös seuraava komentaja, amiraali Jan 
Klenberg. Hän puhui maanpuolustuskurssilaisille siitä, miten julkinen kuva muodos-
tuu pitkälti varusmiesten kokemusten perusteella, joten palveluksen mielekkyyteen, 
esimies-alais-suhteen toimivuuteen ja organisaation yleiseen ilmapiiriin tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota.910 

Avoimuus jatkui ja laajeni: ETYK:n osanottajamaat, Suomi muiden mukana, vaihtoi-
vat sotilaallisia tietoja eli julkistivat joukkojensa vahvuudet ja aseistukset. Puolustus-
voimien sisällä tämä herätti hämmennystä, mutta Ruotuväki perusteli käytäntöä edelly-
tyksenä kansainväliselle yhteistyölle ja totesi sen olevan ajan vaatimus, ”johon sopeu-
tuminen taitaa olla jo pikemminkin vaatimus kuin toivomus”.911 

Mitä pitemmälle vuosikymmen kului, sitä tiiviimmin puolustusvoimat integroitui 
muuhun yhteiskuntaan. Keinoista osa oli ollut käytössä jo hyvinkin pitkään, mutta 

                                              
907 MTS lokakuussa 1991: Naisten tulevaisuuskuva miehiä pessimistisempi, Ruotuväki 1/18.1.1992.  
908 ibid. 
909 Suoninen, Antti: Kenraali Jaakko Valtanen: Puolustusvoimilla on hyvät yhteiskuntasuhteet, Ruotuväki 
4/28.2.1990.  
910 Viitasaari, Jukka: Maanpuolustuskurssin avajaiset: Klenberg kantoi huolta puolustusvoimien imagosta, Ruo-
tuväki 21/13.11.1990.  
911 Suomesta sotilaalliset tiedot ETYK:lle ja Ajan vaatimus (pääkirjoitus), Ruotuväki 8/24.4.1991. 
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niitä modernisoitiin. Messut ja maatalousnäyttelyt saivat rinnalleen esimerkiksi nuori-
son Next Step -tapahtuman, jossa Kadettikoulu ja Päällystöopisto esittäytyivät muiden 
ammattioppilaitosten mukana. Aika oli 1990-luvulla kypsä myös Suomen ensimmäi-
sille maanpuolustusmessuille; kylmän sodan aikana tuollaista tapahtumaa olisi tuskin 
voitu järjestää.912 

Avoimuudesta puolustusvoimat voi tietysti osin kiittää avarakatseisia komentajiaan – 
nykyisenkin yleisen palvelusohjesäännön mukaan kokonaisvastuu viestinnästä on 
puolustusvoimain komentajalla ja viestintäjohtaja vastaa käytännön toteutuksesta. 
Mutta avoimuus lävisti 1900-luvun viimeisillä kymmenillä koko organisaation. Sillä oli 
vaikutuksensa niin puolustusvoimien kuin koko maanpuolustuksen arvostukseen ja 
maanpuolustustahdon kohoamiseen. Salkkua seuraajalleen Jan-Erik Enestamille siir-
tävä puolustusministeri Elisabeth Rehn totesi: ”Nykyään kiinnostusta vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön on pitänyt välillä jarrutellakin - -”.913 

Kansan tyytyväisyys näkyi myös Nykypäivä-lehden tilaamassa ja Taloustutkimus Oy:n 
tekemässä kyselyssä. Sen mukaan puolustusvoimat oli Suomen arvostetuin instituutio. 
Taakse jäivät kirkko, koulu, oikeuslaitos ja jopa tasavallan presidentti. Ruotuväen pää-
kirjoittaja tosin huomautti, että oma vaikutuksensa arvostukseen ja luottamukseen oli 
ehkä sillä, että puolustusvoimat oli pysytellyt puoluepolitiikan ulkopuolella. ”Politikoi-
vat upseerit ja opistoupseerit saattavat heikentää kansan silmissä puolustuslaitoksen 
uskottavuutta. Kantahenkilökunnan laajemmat poliittiset oikeudet voivat johtaa koko 
puolustusvoimien kannalta katsottuna enemmän pahaan kuin hyvään”.914 

Politikointikielto on oikeastaan ainoa asia, joka erottaa puolustusvoimat muusta yh-
teiskunnasta. Kiellon kumoamisesta on aika ajoin käyty keskustelua, mutta virassa 
oleva tai virkaan koulutettava sotilas ei edelleenkään saa asettua ehdokkaaksi edus-
kunta- eikä europarlamenttivaaleissa eikä edes kuulua mihinkään poliittiseen puoluee-
seen tai poliittista toimintaa harjoittavaan yhdistykseen. Kunnallisvaaliehdokkuutta ei 
ole kielletty, mutta se on tehtävä sitoutumattomana. Vaalimainoksissa ja puhetilai-
suuksissa on esiinnyttävä siviiliasussa. Säädöksillä on tarkoitus turvata puolustusvoi-
mien ja sen henkilöstön riippumattomuus päivänpolitiikasta.915 

Se, että puolustusvoimat pysyttelee puoluepolitiikan ulkopuolella, ei ole estänyt yhtey-
denpitoa poliittisiin puolueisiin ja järjestöihin. Keskeisenä toimijana tässä on ollut pää-
esikunnan viestintäosasto. Ilmeisesti puolueisiin kohdistunut lobbaus on myös vai-
mentanut puoluelehdistön – lähinnä äärivasemmiston lehdistön – perinteisiä negatii-
visia äänenpainoja.916 

 

                                              
912 Next Step -tapahtumista Ruotuväki 2/23.1.1991 ja 2/22.1.1992. Maanpuolustusmessut Ruotuväki 10–
11/4.6.1992.  
913 Karvala, Samu: Elisabeth Rehn lähdön hetkellä: Avoimuus on nostanut puolustusvoimien arvostusta, Ruo-
tuväki 24/21.12.1994. Voimassa oleva yleinen palvelusohjesääntö löytyy osoitteesta https://puolustusvoi-
mat.fi › documents › PEVIESTOS_YLPALVO+2017 
914 Puolustusvoimilla hyvä julkisuuskuva (pääkirjoitus), Ruotuväki 1/10.1.1996.  
915 Lipsanen, Lasse: Suomessa sotilaat eivät politikoi, Ruotuväki 5/10.3.2016. Ks. myös rikoslaki 45 luku 19 § 
sekä palvelusohjesääntö 9.3 (sotilaan esiintyminen julkisuudessa) ja 9.4 (sotilaspuvun käyttö julkisuudessa).  
916 Pääesikunnan tiedotusosaston työjärjestys 8.2.1995, T 27031, KA. Myös Mattila (1997), s. 30.  

https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258487/PEVIESTOS_YLPALVO+2017/3684dac2-c7ac-4d93-b792-34649f6e2f5d/PEVIESTOS_YLPALVO+2017.pdf
https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258487/PEVIESTOS_YLPALVO+2017/3684dac2-c7ac-4d93-b792-34649f6e2f5d/PEVIESTOS_YLPALVO+2017.pdf
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Kansakunnan kaapin päälle? 

Puolustusvoimien julkisuuskuvaa ja siihen vaikuttaneita tekijöitä on Maanpuolustus-
korkeakoulussa tutkittu viime vuosikymmeninä useasti. Väitöskirjatasolle ei tutki-
musta toistaiseksi ole viety, mutta pro gradut ja vastaavat opinnäytteet antavat kuvaa 
suotuisasta muutoksesta. Se on ollut niin iso, että yksi tutkija epäili vuosituhannen 
vaihteessa, että jos imago vielä tästä paranee, laitos alkaa menettää uskottavuuttaan. 
Vajaat parikymmentä vuotta myöhemmin toinen kuitenkin totesi, ettei tällaista pelkoa 
ainakaan toistaiseksi ollut.917 

Lehdet kirjoittivat koko 1990-luvun ajan puolustusvoimista suhteellisen runsaasti. Jut-
tujen määrä riippuu luonnollisesti uutistapahtumien määrästä ja merkittävyydestä; 
1990-luvun alkupuolella otsikkoihin nousivat torjuntahävittäjähankinnat, puolustus-
hallinnon säästämissuunnitelmat ja niiden toteutus sekä tietenkin naisten asepalvelus. 
Myös eri puolilla maailmaa puhjenneet kriisit, kuten Persianlahden ja Tsetshenian so-
dat, lisäsivät puolustusvoimien näkyvyyttä lehdistössä, tv:ssä ja radiossa. Mistä muu-
altakaan asiantuntijahaastateltava olisi otettu?918 

Tiedotusvälineiden puoluesidonnaisuuden merkitys vähentyi selvästi 1900-luvun vii-
meisinä vuosikymmeninä. Negatiivisia kannanottoja ei enää pääkirjoituksissa näkynyt; 
1970-luvullahan niissä saatettiin kyseenalaistaa puolustusvoimien koko olemassaolo. 
Onnettomuusuutisissa voitiin toki viitata tapahtuneisiin tai oletettuihin laiminlyöntei-
hin ja lukijoiden paha mieli purkautui yleisönosastoissa.919 

Suurin muutos näkyi Kansan Uutisissa. Kun sen kirjoituksista peräti neljä viidesosaa oli 
vuonna 1976 negatiivisia, vuonna 1986 kielteisiä oli noin viidesosa ja vuonna 1996 
enää reilu kymmenesosa. Vastaavasti neutraalien kirjoitusten määrä nousi, positiivis-
ten pysyi samana. Asenteiden muutosta tapahtui kyllä myös puolustusvoimien puo-
lella: lehteen oli vielä 1970-luvulla suhtauduttu negatiivisesti, eikä hyviä henkilösuh-
teita ollut. Ajan myötä suhteet paranivat ja olivat vuosituhannen lopussa jo suorastaan 
erinomaiset.920 

Myös Suomen Sosialidemokraatin/Demarin suhtautuminen muuttui: kun vuonna 1976 
positiivisia, neutraaleja ja negatiivisia juttuja oli suunnilleen saman verran, seuraavilla 
vuosikymmenillä positiiviset jutut katosivat kokonaan, negatiivisten kannanottojen 
määrä laski ja vallitsevaksi asenteeksi tuli neutraalius. Maakuntalehdet Keskisuomalainen, 
Ilkka ja Lapin Kansa olivat koko ajan suorastaan silmiinpistävän neutraaleja. Helsingin 
Sanomien kriittisyys lisääntyi hieman, mutta syy ei ollut lehdessä vaan uutisissa: esimer-
kiksi varuskunnissa havaitusta seksuaalisesta häirinnästä tai ihmishenkiä vaatineista 
onnettomuuksista on mahdotonta kirjoittaa myönteisesti asennoituvaa juttua.921 

Myönteisen asenteen luomisessa yhtenä tekijänä oli tietysti puolustusvoimien oma toi-
minta. Se kertoi itsestään yhä enemmän ja yhä avoimemmin, ja maanpuolustuskurs-
sien ja tiedotusalan kertauskurssien kaltaisiin tilaisuuksiin on jo pitkään ollut suora-

                                              
917 Mattila (1997), s. 70. Vrt. Keränen (2015), 78.  
918 Mattila (1997), s. 42–43.  
919 ibid., s. 34–35.  
920 ibid., s. 29–30.  
921 Mattila (1997), s. 30–33 ja passim. (Suomen Sosialidemokraatti muutti 1988 nimensä Demariksi.)  
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naista tungosta eli halukkaita tulijoita olisi enemmän kuin voidaan ottaa. Maanpuolus-
tuskurssien avajaiset ovat yhä edelleen uutisaihe: siinä tilaisuudessa on puolustusvoi-
mia edustavan puhujan helppo saada viestinsä julkisuuteen.922 

Kuva 19. Yleisradion kuvaaja Kaj Rehnman ja toimittaja Pekka Niiranen haastattelevat lapsia Lusin 
maantietukikohdassa. Menossa on tiedotuksen kertausharjoitus ilmavoimien Ilma 2002 -harjoituksen 
yhteydessä. Puolustusvoimat/Sotamuseo. 

Sanomalehdistön kunniamitali, jonka on saanut kaikkiaan 36 henkilöä, on Jaakko Val-
tasen lisäksi myönnetty kahdelle myöhemmälle puolustusvoimain komentajalle. Nämä 
kolme ovatkin olleet koko sodanjälkeisen ajan näkyvimmät komentajat. Gustav Hägg-
lund sai mitalin tunnustuksena avoimesta ja monipuolisesta tiedottamisesta niin puo-
lustusvoimissa kuin kansainvälisissä tehtävissäänkin. Juhani Kaskealaa arvostettiin en-
nen kaikkea puolustusvoimien avoimen viestinnän edistäjänä, mutta myös turvalli-
suus- ja puolustuspoliittisten keskustelujen aktiivisena osallistujana. Arvostusta on ol-
lut myös omissa joukoissa: nopeasti reagoiva Hägglund saattoi joskus jopa suutahtaa 
jostain pikkudetaljista, mutta laajemmin ottaen ymmärsi hyvin viestinnän arvon. Kas-
kealan vahvuuksiin taas kuului ylipäällikön adjutanttina hankittu syvä tuntemus kan-
sallisesta päätöksenteosta ja presidentin vaikutusvallasta, niin ylipäällikkönä kuin muu-
toinkin.923 

Komentajien sitoutuminen viestintään ja heidän mediakelpoisuutensa on parantanut 
puolustusvoimien julkisuuskuvaa, vaikka komentajaan kohdistuvaa julkisuutta pyri-
tään säännöstelemään. Läheskään kaikkiin haastattelupyyntöihin ei suostuta; keveisiin 

                                              
922 Mattila (1997), s. 56–57.  
923 Hannikainen, Ilona, Sanomalehtien Liitto, sähköposti 9.10.2019. Aineisto kirjoittajalla. Karhuvaara, haas-
tattelu 13.12.2018.  
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viihdeohjelmiin ja sensaatiolehtiin ei mennä, naistenlehtiinkin vain huolellisen harkin-
nan jälkeen. Muutkin puolustusvoimien henkilöt ovat saaneet positiivista julkisuutta 
lähinnä asiantuntijatoimintansa ansiosta.924 

Viestinnän kenttähän ei missään organisaatiossa rajoitu yksinomaan viestintäosas-
toon, vaan yritystä edustavat tavalla tai toisella kaikki sen palveluksessa työskentelevät. 
Puolustusvoimissa asia on jopa korostetusti näin: kenraali ja eversti, korpraali ja alokas 
ovat suuren yleisön silmissä melko samanarvoisia armeijan edustajia.925 

Jokaisen sotilaan omaa vastuuta – ja hänen toimintansa pohjalta muodostuvaa puo-
lustusvoimien julkisuuskuvaa – korostaa myös Yleisen palvelusohjesäännön viestintää 
koskeva osio.926 

Oma toiminta ei kuitenkaan selitä kaikkea: median ja kansalaisten suopeaan suhtautu-
miseen on myös muita syitä. Yleinen mielipideilmasto ja ihmisten arvomaailma muut-
tuivat 1990-luvulla, ja veteraanien arvostuksen kasvaminen heijastui osin myös puo-
lustusvoimiin, joka puolestaan osoitti heille kunnioitusta aina kun mahdollista. Myös 
Euroopan suuret mullistukset lisäsivät suomalaisten turvallisuuden tarvetta, mikä nä-
kyi luottamuksena ja tukeutumisena omaan armeijaan.927 

Maanpuolustustahto nousi 1990-luvun mittaan; selvin hyppäys näkyy juuri vuosikym-
menen alussa, jolloin Euroopassa alkoi olla levotonta. Sama kysymys – ”Jos Suomeen 
hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava kaikissa tilanteissa, 
vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?” – on ollut Maanpuolustustiedotuksen suunnitte-
lukunnan tutkimuksissa mukana 1980-luvulta asti. Kysely on tehty joka vuosi – joina-
kin jopa kahdesti – ja pitkistä aikasarjoista näkyy, että puolustustahto on pysynyt suun-
nilleen vakiona.  

Vuotuisia vaihteluita on, mutta kovin rajuja ne eivät ole olleet, eikä selvää nousevaa 
tai laskevaa trendiä pysty osoittamaan. 1980-luvun puolella aseellista puolustautumista 
kannatti yleensä noin seitsemän vastaajaa kymmenestä, 1990- ja 2000-luvuilla vähin-
tään seitsemän ellei kahdeksan vastaajaa kymmenestä. 2010-luvullakin määrä pysyi 
melko samana, kunnes se syksyn 2018 kyselyssä putosi. Tuolloin vain kaksi kolmas-
osaa vastaajista kannatti aseellista puolustautumista.928 

Syksyn 2018 kyselyn mukaan miehet olivat vähän enemmän aseellisen puolustuksen 
kannalla kuin naiset. Ikä vaikuttaa: nuorimmista eli alle 25-vuotiaista hieman alle puo-
let, vanhimmista eli 50–79-vuotiaista miltei kolme neljäsosaa kannatti aseellista puo-
lustautumista, vaikka tulos olisikin epävarma. Koulutus, tulotaso ja asuinpaikkakunta 
eivät vastaajia erotelleet, puoluekanta sen sijaan kyllä. Keskustapuolueen kannattajista 
neljä viidesosaa, vasemmistoliiton kannattajista vähän yli puolet ja vihreiden kannat-
tajista vain reilu kolmasosa kannatti aseellista puolustautumista.929 

Yleisen asevelvollisuuden – siis miehiä koskevan – kannatus on tälläkin vuosituhan-
nella säilynyt korkeana. Maanpuolustustiedotuksen Suunnittelukunnan kyselytutki-
musten mukaan vuosina 2001–2005 noin 75–80 prosenttia suomalaisista kannatti ny-

                                              
924 Mattila (1997), s. 44–45, s. 59 ja s. 71. 
925 Karhuvaara, haastattelu 13.12.2018.  
926 Yleinen palvelusohjesääntö 9.3. Sotilaan esiintyminen julkisuudessa.  
927 Mattila (1997), s. 71.  
928 Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. Maanpuolustustiedo-
tuksen suunnittelukunta, tiedotteita ja katsauksia, marraskuu 2018, s. 25–26.  
929 ibid.  
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kyjärjestelmää, 10–15 prosenttia valikoivaa varusmiespalvelusta, jolloin vain osa ikä-
luokasta saisi sotilaallisen koulutuksen ja reservien määrä supistuisi. Ammattiarmei-
jaan siirtymistä kannatti alle 10 prosenttia. Vuoden 2010 kyselyssä luvut muuttuivat: 
vain 63 prosenttia oli nykyjärjestelmän ja peräti 27 prosenttia valikoivan varusmies-
palveluksen kannalla. Ammattiarmeijan kannatus ei tuolloinkaan noussut yli 10 pro-
sentin.930 

Naiset aseisiin – tai ehkä ei? 

Naisten asepalvelusta on 1900-luvun loppukymmeninä keskusteltu julkisuudessa ehkä 
enemmän kuin mistään muusta yksittäisestä puolustusvoimia koskevasta asiasta. Va-
paaehtoisuuden pohjalta tapahtuva naisten osallistuminen maanpuolustukseen oli 
esillä jo vuosina 1945–1949 toimineen parlamentaaris-sotilaallisen komitean eli puo-
lustusrevision mietinnössä. Tämän jälkeen aihe pulpahteli esiin eri yhteyksissä; Sota-
korkeakoulussa siitä on tehty yksi diplomityö jo vuonna 1950. Se käsitteli naisten toi-
mintaa eri maiden armeijoissa toisen maailmansodan aikana ja sitä, millaisia tehtäviä 
Suomessa voisi naisille antaa.  

Diplomityön tekijä, kapteeni Toivo Jokinen, muistutti että Suomen talvisodan aikana 
erilaisissa avustavissa tehtävissä oli palvellut miltei 15000 naista, joista kaksi kolmas-
osaa oli lottia. Jatkosodan aikana lottien ja työvelvollisten naisten määrä oli paljon 
suurempi, eräiden arvioiden mukaan jopa 120 000.931 

Jokinen ehdotti, että puolustusvoimat ryhtyisi nopeasti selvittämään naisten asemaa 
maanpuolustuksessa yhteistyökumppaneita käyttäen. Syksyllä 1944 lakkautettua Lotta 
Svärdiä ei saataisi henkiin, mutta vuonna 1945 toimintansa lopettanut Naisten Työ-
valmiusliitto saattaisi herätä, ja Suomen Punainen Ristikin voisi auttaa. Naiset koulu-
tettaisiin tehtäviin, joista miehiä voisi siirtää taistelijoiksi, mutta asetta heille ei annet-
taisi. Koulutus toteutuisi sekä kouluissa että puolisotilaallisilla leireillä, ja se olisi osin 
kaikille pakollista kansalaiskasvatusta, pitemmälle vietynä vapaaehtoistoimintaa.932 

Epäselvää on, käsiteltiinkö puolustusvoimien piirissä asiaa 1950-luvulla vakavissaan, 
mutta parin seuraavan vuosikymmenen aikana Ruotuväessä julkaistuissa puheenvuo-
roissa on sekä asiallista pohdintaa että hulvatonta huumoria.  

Nimimerkki Apupässi väitti löytäneensä pääesikunnan suunnitteluasiain jaoston nais-
asiain alaosaston salaisen mietinnön. Sovinistinen esitys otti kantaa asevelvollisten 
ihannemittoihin, jotka oli muka laskettu ihan tietokoneella. Se piti positiivisena loma-
anomusten määrän vähentymistä, kun naiset tulisivat kasarmeille. Naisten kannalta 
huomionarvoista oli ”mahdollisuus äidiksi ilman avioliiton haittavaikutteita” koska 
näppäristä neidoista piankin tulisi vääpeleitä, komppanian äitejä.933 

Vuoden 1969 itsenäisyyspäivän laajan artikkelin kirjoittaja kertoi haastatelleensa lukui-
sia naisia, jotka ”arvostavat asevelvollisuuden suorittaneita miehiä enemmän kuin 
isänmaan puolustuskykyyn tähtäävän koulutuksen laiminlyöneitä”. Naiset pitivät ase-
palvelun suorittamista myös kasvattavana, ja kirjoittaja totesi: ”Suomalaisten naisten 

                                              
930 Visuri (2011), s. 276.  
931 Jokinen, Toivo: Naisten palvelusvelvollisuus eri maissa viime sodan kokemusten perusteella ja mahdollisuudet sen toimeen-
panoon meillä. Sotakorkeakoulun diplomityö SKK-1:714 1950, s. 28 ja s. 35.  
932 Jokinen (1950), s. 62–85.  
933 Apupässi: Naiset tulevat?, Ruotuväki 4/4.3.1965.  
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joukossa on varmasti monia sellaisia, jotka ovat valmiit korvaamaan ne miehet, joiden 
henkinen tai fyysinen vajavaisuus, uskonnollinen ”vakaumus” tai poliittiset mielipiteet 
eivät salli osallistumista isänmaan puolustamiseen”. Mielenkiintoinen näkemys aikana, 
jolloin yllytysoikeudenkäynnit tukkivat käräjäsalit ja kutsuntapaikkojen ovilla jaettiin 
aseistakieltäytymiseen kehottavia esitteitä!934 

Viisi vuotta myöhemmin Ruotuväen itsenäisyyspäivänumero oli naisten teemanumero. 
Kansi kysyi ”Marssiiko maanpuolustus naisten ohi?” Sisäsivuilla opetusministeri Mar-
jatta Väänänen kannatti naisten koulutusta kriisiaikojen ja suuronnettomuuksien va-
ralle, kirjailija Hilja Valtonen kirjoitti lempeää huumoria huokuvan kirjeen pojanpo-
janpojalleen sotaväkeen ja eri työpaikoilla haastatellut naiset pohtivat oliko Suomen 
puolustusvoimista hyötyä, menisivätkö itse armeijaan ja mikä oli sopiva varusmiehen 
hiuspituus. Osa kysymyksistä oli melko triviaaleja.935 

Asiallista keskustelua edustava Suomen Kuvalehti kysyi 11 kenraalilta keväällä 1971 hei-
dän mielipidettään naisten vapaaehtoisesta asepalvelusta. Kukaan ei suoralta kädeltä 
kannattanut, mutta ei myöskään vastustanut jyrkästi. Useimmat ehdottivat komentaja 
Kaarlo Leinosen tavoin jotain mielekästä palvelusmuotoa kriisiaikojen varalle, mutta 
”sopivissa puitteissa, ei missään tapauksessa pyssyn kanssa”, kuten pääesikunnan pääl-
likkö Paavo Ilmola asian ilmaisi. Ilmavoimien komentaja Eero Salmela huomautti, että 
heillä oli jo ”sata värvättyä tyttöä eri tehtävissä” ja nämä pärjäsivät hyvin.936 

Sekä Ruotuväki että Suomen Kuvalehti – kuten myös muut tiedotusvälineet – palasivat 
aiheeseen aika ajoin. Kuvalehti hämmästeli, miksei naisasialiike osoittanut kiinnos-
tusta tähän tasa-arvon puutteeseen. Pääesikunnan komentopäällikkö sanoi, että ku-
kaan ei ollut naissotilaista edes vakavissaan puhunut, ja komentajankin kanta oli kiel-
teinen.937 

Seuraavalla vuosikymmenellä todettiin, että naisten mahdollisuudet saada tietoa maan-
puolustuksesta ja turvallisuuspolitiikasta ovat miehiä heikommat. Jopa puolustusvoi-
mien palveluksessa olevat naiset valittivat tiedonpuutetta.938 

Pääesikunta kutsui vuodesta 1984 alkaen vuosittain kymmenen naistoimittajaa tai -tie-
dottajaa tiedotusalan kertausharjoituksen perusopetusjaksolle. Muodollisesti miehet 
kertasivat, naiset katselivat sivusta, mutta käytännössä ohjelma oli yhteinen. Toimi-
tuksissahan puolustusvoimia koskevat jutut olivat olleet enimmäkseen miesten töitä, 
naisnäkökulma vilahti vain jos käsiteltiin vahtiparaatia tai sotilassoittokuntaa.939 

Suomen Kuvalehden kyselyssä vuoden 1991 alussa reilu puolet vastaajista arveli, että kym-
menen vuoden päästä naisilla olisi mahdollisuus mennä armeijaan. Miesten ja naisten 
mielipiteet eivät juuri eronneet, sen sijaan poliittinen kanta näkyi selvästi: vihreistä ja 

                                              
934 Kääriä, Leena: Maanpuolustus ja nainen, Ruotuväki 22–23/6.12.1969.  
935 Opetusministeri Marjatta Väänänen: Naiset ja maanpuolustus, Valtonen, Hilja: Istuta kotikuusi sydämeesi, 
Hyytiäinen, Jarmo ja Koivupuisto, Juhani: Mitä naiset tietävät puolustusvoimista, Ruotuväki 22–23/6.12.1974.  
936 Karjalainen, Elina: Kenraalit tentissä, Suomen Kuvalehti 21/28.5.1971.  
937 Myllö, Heikki: Miksei Suomen armeija voisi olla myös naisten koulu, Suomen Kuvalehti 20/19.5.1978.  
938 Sarasvuo, Jari: 50 vuotta ei ole riittänyt tasa-arvoon (juttukooste, jossa useita lyhyitä haastatteluja), Ruotu-
väki 8/22.4.1986. 
939 Talari, Tapani: Maanpuolustus kiinnostaa naisia, Ruotuväki 10–11/4.6.1987. Virtanen, Berit: Naistiedottajat 
miesten maailmassa, Ruotuväki 12/14.6.1988. Kivivuori, Ilppo: Turvallisuuspolitiikka kiinnosti toimittajien 
kertausharjoituksissa, Ruotuväki 10–11/4.6.1992.  
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kokoomuksen kannattajista 60 % eli miltei kaksi kolmasosaa piti naisten asepalvelua 
mahdollisena, vasemmistoliiton kannattajista vain joka kolmas.940 

Tasa-arvo alkoi toteutua luultua nopeammin, sillä rauhanturvaajatehtäviin naisia alet-
tiin ottaa jo vuonna 1991. Karsinta oli tiukka: yli 3400 hakijasta kutsuttiin soveltu-
vuustesteihin satakunta naista, parikymmentä pääsi koulutukseen ja kymmenen töihin 
Golanille ja Libanoniin. Ennakkoluuloja oli, ja osa niistä osoittautui oikeiksi. Naisten 
ja miesten tasa-arvoa, rauhanturvaajanaisten sopeutumista ja yhteisön ilmapiiriä kos-
kevan tutkimuksen mukaan yhtenä ongelmana oli naisilta puuttuva sotilaskoulutus. 
Miehiä närästi naisten erikoiskohtelu ja jonkin verran ei-toivottua lähentelyä esiintyi, 
mutta vahvimmiksi tuntemuksiksi nousivat positiiviset seikat kuten kansainvälisen il-
mapiirin haasteet ja mahdollisuudet. Etukäteen oli epäilty, että muslimit eivät hyväk-
syisi naisia, mutta heidän läsnäolonsa havaittiin helpottavan paikallisten naisten lähes-
tymistä YK:n rauhanturvaajiin. Kokonaisuutena naisten osallistuminen rauhanturva-
tehtäviin oli sekä miesten että naisten mielestä positiivista.941 

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan kyselyssä syksyllä 1991 hieman yli puo-
let vastaajista – etenkin miehet, nuoret, henkisen työn tekijät ja pitemmälle koulutetut 
– kannatti aseellista koulutusta ja armeijan uraputken avaamista naisille.942 

Vuoden 1992 alussa puolustusministeri Elisabeth Rehn, jolle kuuluivat myös tasa-ar-
voasiat, asetti 14-jäsenisen toimikunnan selvittämään naisten mahdollisuuksia asepal-
velukseen. Valtaosa jäsenistä oli puolueiden nimeämiä; puolustusministeriöllä, ope-
tushallituksella ja pääesikunnalla oli kullakin yksi edustaja.943 

Ruotuväki seurasi keskustelua tiiviisti. Se raportoi syksyn 1992 Naiset ja maanpuolustus 
-seminaarista, jossa puolustusministeri tunnusti, että hänen kantansa oli ”tavattoman 
varauksellinen”, mutta hän halusi silti selvityksen. Keskustelu oli kiivasta, ja erityisen 
kärkeviä puheenvuoroja käyttivät rauhanjärjestöjen naisjäsenet, joiden mielestä kyse 
oli ”yhteiskunnan ja naisten militarisoinnista”. Hieman myöhemmin lehti kertoi, että 
suomalaisten kanta oli muuttunut edellisvuotista myönteisemmäksi: Maanpuolustus-
tiedotuksen suunnittelukunnan kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa kannatti naisten va-
paaehtoista asepalvelusta ja lähes yhtä moni oli valmis antamaan naisille mahdollisuu-
den edetä sotilasuralla samalla tavoin kuin miehet.944 

Toimikunnan mietintö luovutettiin ministerille huhtikuussa 1993. Se ei ollut yksimie-
linen. Kaikki kuusi miesjäsentä kannattivat naisten mahdollisuutta vapaaehtoiseen ase-
palvelukseen ja sotilasuran luomiseen. Naisten enemmistö, viisi jäsentä, jätti eriävän 
mielipiteen. Heidän mukaansa ehdotuksen merkitys oli kansan enemmistölle vähäpä-
töinen, tärkeämpiäkin asioita riittäisi mietittäviksi. Luovutustilaisuudessa toimikunta 
kävi niin vilkasta keskustelua, että ministeri joutui toppuuttelemaan sitä. Hän itse sanoi 

                                              
940 Lappalainen, Tuomo: Suomi vuonna 2000, Suomen Kuvalehti 2/11.1.1991. Tutkimuksen teki Taloustutkimus 
Oy.  
941 Naisia rauhaa turvaamaan? (pääkirjoitus), Ruotuväki 20/25.10.1990. Heinonen, Timo: Tutkimus paljastaa: 
Naiset viihtyivät YK-maailmassa, Ruotuväki 21/16.11.1994.  
942 3/6.2.1991 ja 10–11/4.6.1991. (MTS:n kyselyssä oli 2000 vastaajaa, ikä 15–69 vuotta). Naisista rauhantur-
vaajina myös Buure-Hägglund: Nainen kenraalikunnassa. Edita, Helsinki 2001, s. 16 sekä Vesikallio, Johanna: 
Lillan. Elisabeth Rehnin epätavallinen elämä. Otava, Helsinki/Keuruu 2014, s. 136–138.  
943 Buure-Hägglund (2001), s. 17–22. Oikeusministeriön lainsäädäntöjohtaja Kaarina Buure-Hägglund oli toi-
mikunnan puheenjohtaja.  
944 Bäckman, Johan: Naiset armeijaan?, Ruotuväki 17/16.9.1992. Suomalaiset haluavat naisia armeijaan, Ruotu-
väki 24/16.12.1992.  
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olevansa edelleen varauksellinen, mutta valmis tarkistamaan kantaansa ja viemään 
asiaa eteenpäin, kunhan ehtisi perehtyä toimikunnan ehdotukseen.945 

Rehn toivoi laajaa kansalaiskeskustelua asiasta, ja sen hän myös sai. Mielipiteensä lau-
suivat jokseenkin kaikki mahdolliset tahot naisjärjestöistä pääesikuntaan, yleisönosas-
tokirjoittajista kansanedustajiin. Naisten asepalveluksella oli arvovaltaisia puolustajia 
– kuten eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen – mutta myös laumoittain vastusta-
jia. Nuorison keskustelu kävi kiivaana. Pääesikunta totesi maltillisesti, ettei sillä ollut 
”järkiperäisiä syitä” estää naisten tuloa armeijaan. Sen sijaan Tasa-arvoasiain neuvot-
telukunta, jota asian olisi luullut kiinnostaneen, ei ottanut kantaa.946 

Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle elokuussa 1994. Helsingin Sanomien pääkirjoit-
taja totesi tasa-arvon paranevan ”ehkä kynnenmustuaisen verran”. Hänen mielestään 
todellinen tasa-arvo edellytti joko molemmille sukupuolille pakollista tai molemmille 
vapaaehtoista asepalvelua. Suomen Kuvalehti taas totesi, että valtaosaa naisista ei asepal-
velus kiinnostaisi, mutta jos siitä yritettäisiin tehdä heille pakollista, vastustus olisi var-
maa. ”- - kovimman kohun jälkeen tässäkin asiassa päästään varmasti siihen, mihin 
ollaan pyrkimässäkin. Eli naisille annetaan tilaisuus olla mukana tähän asti vain mie-
hille varatuissa puuhissa.”947 

Osa kommentaattoreista käsitteli asiaa vähän virnuillen. Ilta-Sanomien Pekka Ervastin 
jutussa eduskunnan lohkolla käytiin lyhyt mutta kiivas taistelu naisten vapaaehtoisesta 
asepalveluksesta. Puhemies antoi tulitukea hallituksen esitykselle, puolustajat rynnä-
köivät enimmäkseen oikealta laidalta kun taas vastustajat olivat linnoittautuneet va-
semmalle. Ennakkosuunnitelman mukaisesti puhemies vetäytyi taktiseen reserviin ko-
mentobunkkeriinsa, jossa antoi Ervastille lyhyen haastattelun. Ilmeisesti kaikki kan-
sanedustajatkaan eivät jaksaneet pysyä aivan vakavina, sillä kun Ervasti tiedusteli, 
minkä aselajin naisia he olisivat, Suomen Maaseudun Puolueen Marita Jurva ilmoitti 
ryhtyvänsä tarkka-ampujaksi, koska 7.62 millin pistooli mahtuisi näpäkästi käsilauk-
kuun.948 

Kaikki kolme eduskuntakäsittelyä olivat äärimmäisen värikkäitä. Puheenvuoroissa 
esiintyi ”sankaripoika joka taistelee ja nainen hoitaa, hellii ja lohduttaa”. Yksi piti nuor-
ten naisten kiinnostusta asepalvelukseen reippaitten metsäleikkien ihannointina, toi-
nen totesi heidän joutuvan paniikkiin viimeistään silloin, kun pitäisi ampua ihmisen-
muotoiseen tauluun. Muutamat epäilivät jaksamista, jolloin joku huomautti että jaksa-
vathan naiset synnyttääkin, mutta vieressä istuvat isät pyörtyilevät. Kiivasta keskuste-

                                              
945 Vasala, Ossi: Puolustusministeriön toimikunta ehdottaa: Naisille mahdollisuus asepalvelukseen ja sotilas-
uraan, Ruotuväki 7/7.4.1993.  
946 Buure-Hägglund (2001), 24–34. Toimikunnan työskentelyä, mietintöä ja naisten asepalvelua koskevia lehti-
juttuja esimerkiksi Perttu, Jukka: Armeija hyötyisi naisista, Helsingin Sanomat 4.9.1992. Vehkakoski, Vellamo: 
Naisten vapaaehtoista armeijaan pääsyä miettivän toimikunnan työtä arvostellaan: Toimikunnan työ on niin 
armeijakeskeistä, Helsingin Sanomat 10.9.1992. Pääesikunta kannattaa naisten asepalvelusta, Helsingin Sanomat 
30.6.1993. Nuorten kannanottoja Nuorten Ääni- palstalla Helsingin Sanomissa mm. 12.6.1993, 28.8.1993, 
11.9.1993 ja 25.9.1993. Mattsson, Otto: ”… korjaan: rouva luutnantti!”, Ruotuväki 18/29.9.1993. Hämäläinen, 
Unto – Vainio, Riitta: Lakiesitys naisten asepalveluksesta valmis, Helsingin Sanomat 28.4.1994. Rehnin kannasta 
Vesikallio (2014), s. 134–135.  
947 Varusnaiset tulevat (pääkirjoitus), Helsingin Sanomat 26.8.1994. Keisalo, Paavo: Entäs sitten?, Suomen Kuva-
lehti 34/26.8.1994.  
948 Ervasti, Pekka: ”Mie olisin hyvä sissi!” Uosukainen innostui naisten asepalvelusta ja Minkä aselajin naisia 
olet? Ilta-Sanomat 21.9.1994.  
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lua käytiin siitä, oliko naisetkin opetettava tappamaan vai pitäisikö heidät saada pysy-
mään pelkästään elämän ylläpitäjinä. Lehdet referoivat keskusteluja ja arvioivat naisten 
aseman joka tapauksessa paranevan, kun yksi raja-aita saataisiin kaadettua.949 

Lakiesityksen käsittely jakoi kahtia eduskunnan ja osan puolueista. Aluksi kokoomus, 
keskusta, ruotsalainen kansanpuolue ja Suomen maaseudun puolue kannattivat, va-
semmistoliitto, vihreät ja kristilliset vastustivat ja sosiaalidemokraattien mielestä uu-
distuksen ajankohta ei ollut sopiva. Lopullisessa käsittelyssä rajat eivät olleet ihan näin 
selvät: esimerkiksi kaksi keskustan naisministeriä vastusti, samoin muutama muu kes-
kustan ja rkp:n eduskuntaryhmän jäsen. Äänten jakauma, 103 puolesta ja 66 vastaan, 
yllätti vuosien 1994–1995 vaihteessa puolustusministeriksi tulleen Jan-Erik Enesta-
min. Kova ennakkokohu oli saanut hänet olettamaan, että tulos olisi tasaisempi. Itse 
hän oli julkisesti ilmoittanut kannattavansa naisten asepalvelusta.950 

”Se on menoa nyt sitten” 

Lehdistö kirjoitti naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ennen eduskuntakäsittelyä, 
sen aikana ja sen jälkeen niin paljon, että pääesikunnan tiedotusosasto arkistoi kaiken 
aiheesta kirjoitetun omaksi kokonaisuudekseen. Muut uutisaiheet eivät ole saaneet täl-
laista erikoisasemaa.951 

Keskustelu oli, kuten tiedotusosaston päällikkö, eversti Pentti Airio toimintakerto-
muksessa määritti, ”hyvin monipuolista ja usein myös hyvin tunteenomaista”. Loppu-
vuoden 1994 aikana sävy muuttui asepalvelua kannattavaksi.952 

Ruotuväen varusmiestoimittaja oli lain läpimenosta niin varma, että heti ensimmäisen 
eduskuntakäsittelyn jälkeen totesi: ”Se on menoa nyt sitten”. Kolumnissaan hän totesi 
naisten tulon edistävän tasa-arvoa ja luovan dynaamisuutta jähmeäksi haukuttuun ins-
tituutioon, mutta samalla hävittävän yhden ”niistä harvoista jäljellä olevista yhteisöistä, 
joissa miehet ovat eläneet ja olleet keskenään omissa oloissaan. - - Vielä on löytynyt 
paikka, jossa nuorukainen on saanut puuhastella ja möykätä sydämensä kyllyydestä 
ympäristössä, jossa opettajat ja esikuvat ovat miehiä”.953 

Kymmenkunta naista kysyi pääesikunnasta ohjeita asepalveluun hakeutumisesta heti 
eduskuntakäsittelyä seuraavana päivänä. Sanomalehdet ottivat aktiivisesti kantaa. 
Ilkka muistutti pääkirjoituksessaan, että ”tämä tasa-arvoa lisäävä uudistus perustuu 
puhtaaseen vapaaehtoisuuteen. On muistettava, että yhtään naista ei asekoulutukseen 
pakoteta, annetaanpa vain halukkaille mahdollisuus”. Kansan Uutiset totesi, että kyse ei 
ollut tasa-arvosta, vaan tässä oltiin järjestämässä ”tietynlaisille naisille tietynlaisessa 

                                              
949 Raunio, Maarit: Naisten asepalvelus sai haukut ja kiitokset eduskunnalta, Etelä-Suomen Sanomat 21.9.1994. 
Järvinen, Harri: Eduskunta keskusteli värikkäästi naisten asepalveluksesta: Onko armeijassa olo tappamista, 
Demari 21.9.1994. Naisten ja miesten moraali (pääkirjoitus), Satakunnan Kansa 23.1.1995. Heinonen, Timo: Ot-
teita Eduskunnan ”Naisintti” -käsittelyistä: Monenlaiset olivat perusteet, Ruotuväki 5/8.3.1995.  
950 Hämäläinen, Unto – Vainio, Riitta: Lakiesitys naisten asepalveluksesta valmis, Helsingin Sanomat 28.4.1994. 
Rehn, Elisabeth: Naisten asepalvelus ja ”ilmapiiri”, Helsingin Sanomat 12.1.1995. Eduskunta hyväksyi naisten 
asepalveluksen, Helsingin Sanomat 1.2.1995.  
951 Pääesikunnan tiedotusosaston naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen liittyvät lehdistökatsaukset 1994–
1996, T 27542/3, KA.  
952 Pääesikunnan tiedotusosaston toimintakertomus 1994, T 27031/20, KA.  
953 Rossi, Juhana: Naiset tulevat, Ruotuväki 16/31.8.1994.  
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elämäntilanteessa avautuvaa kuriositeettista vaihtoehtomahdollisuutta”. Lehden mu-
kaan ”tappaminen on aina yhtä älytöntä, syyllistyi siihen mies tai nainen, joten tätä 
kautta tasa-arvo toteutuu kyllä sotimisessakin”.954 

Kuva 20. Naisten vapaaehtoinen asepalvelus kirvoitti mediassa monenlaisia kommentteja. Ruotuväki 
käsitteli asiaa useaan otteeseen sekä vakavasti että huumorin keinoin. Ruotuväen arkisto.  

                                              
954 Vainio, Riitta: Naiset kyselivät jo armeijaan pääsystä, Helsingin Sanomat 2.2.1995. Sotilasura avautuu naisille 
(pääkirjoitus), Ilkka 26.1.1995. Tasa-arvoa se ei ainakaan ole (pääkirjoitus), Kansan Uutiset 2.2.1995.  
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Ruotuväki kirjoitti naisten asepalveluksesta lähes joka numerossa. Kesällä 1995 Maan-
puolustustiedotuksen suunnittelukunta havaitsi kyselyssään jopa 20 000 nuoren nai-
sen aikovan lähivuosina asepalvelukseen. Todellisuudessa määrä jäi paljon pienem-
mäksi, ensimmäisenä vuonna hakijoita oli noin tuhat eivätkä myöhemmätkään vuodet 
tuoneet mitään valtavaa ryntäystä. Uudistuksia ne kyllä toivat lähinnä majoitustiloihin, 
joissa pisuaarin rännin tilalle soviteltiin pesukonetta, vessoihin bideesuihkuja ja oviin 
lukkoja, majoitustupien seinään peiliä. Niinisalon varuskunnassa laskettiin, että 20 
naissotilaan takia tehdyt muutokset maksaisivat 26 000 markkaa (nykyrahassa reilut 
6000 euroa).955 

Sotaväen kielenkäytön arvioitiin muuttuvan; enää ei komennettaisi ”munia turpee-
seen” eikä alokkaita syytettäisi ”neiteilystä”. Palvelukseen astuvia naisia, joita ensim-
mäisenä vuonna oli vain 30, kehuttiin energisiksi ja motivoituneiksi. Vuoden 1996 
alussa palvelukseen astui 300 naista 13 joukko-osastoon eri puolilla Suomea. Tuolloin 
todettiin, että asenteet olivat pehmentyneet, kielenkäyttö siistiytynyt ja esimiesten huo-
lenpito alaisistaan – myös miehistä – oli selvästi lisääntynyt.956 

Ensimmäiset naissotilaat olivat lehdistön ehtymättömän mielenkiinnon kohde. Toi-
mittajat seurasivat valintatilaisuuksia ja testejä, ja otsikot olivat rehvakkaita: ”Tytöt 
kansan urhokkaan karsitaan kenttäharmaisiin”, ”Naiset piinapenkissä”, ”Gott soldat-
material - Hård konkurrens då flickorna söker in det militära”.957 

Juttujen tulokulmat vaihtelivat ja lehdet yrittivät hakea yksilöllisiä lähestymistapoja ai-
heeseen. Aamulehti vei asepalvelusta harkitsevan lukiolaistytön Niinisaloon Tykistö-
prikaatiin katsomaan paikkoja. Katsastettiin majoitustilat ja tykit, syötiin hernekeittoa 
ja pannukakkua, haastateltiin henkilökuntaa ja varusmiehiä. Prikaatinkomentaja, 
eversti Esa Tarvainen, esitteli varuskuntaa, jonne ensimmäiset naiset olivat tulossa 
tammikuussa 1996. ”- - Tarvainen sanoo, ettei hän ole kuullut varuskunnassaan yhtään 
poikkipuolista mielipidettä naisten tulosta. Hän tosin arvelee, että hänen oma myön-
teinen kantansa tiedetään eikä mahdollinen vastahankaisuus sen vuoksi kovin helposti 
hänen tietoonsa tulisikaan.”958 

Syksyllä 1995, jolloin ensimmäiset naisalokkaat olivat juuri kotiutuneet kasarmeille ja 
seuraavan saapumiserän 225 naista odottivat vuoroaan, Kymen Sanomat ennusti: ”On 
varsin luultavaa, että muutos koituu ajan mittaan puolustusvoimien hyödyksi. Naisten 
logiikalla asioita ratkaistaan epäilemättä eri tavoin kuin perinteisellä sotilaiden ajatte-
lulla. - - Siitäkään ei liene pelkoa, että naisten asepalveluksen hyväksyminen pakottaisi 
kaikki naiset muuttumaan entistä miehisemmiksi tai sotaisammiksi. - - Monet ovat 

                                              
955 Mäntymäki, Heikki: Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan mielipidetutkimus: Tuhannet naiset 
harkitsevat vapaaehtoista asepalvelusta, Ruotuväki 12/5.7.1995. Simola, Anita: Haku naisten asepalvelukseen 
laimeata, Aamulehti 26.4.1995. Niinisalon varuskunnan muutoksista Aamulehti 7.5.1995.  
956 Repo, Timo: Naiset pärjäävät armeijassa siinä missä äidin kultapojatkin, Ruotuväki 12/5.7.1995. Mickelsson, 
Max: Sovinistisen kielenkäytön on kohta muututtava eli jääkö luutnantti sanattomaksi?, Ruotuväki 
18/11.10.1995. Koivula, Sirkka: Armeija siistii puhettaan, Aamulehti 9.11.1995. Saari, Oskari: Naisten asepalve-
lusta ruodittiin Helsingissä, Ruotuväki 1/10.1.1996. Vuorinen, Marjo: Naisia haki armeijaan vähemmän kuin 
1995, Helsingin Sanomat 5.3.1996.  
957 Tytöt kansan urhokkaan karsitaan kenttäharmaisiin, Savon Sanomat 31.5.1995. Naiset piinapenkissä, Karjalai-
nen 3.6.1995. Gott soldatmaterial - Hård konkurrens då flickorna söker in det militära, Vasabladet 23.5.1995.  
958 Lilja, Raimo: Huomio, riviin järjesty, ilman meikkiä!, Aamulehti 7.5.1995.  
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näkevinään muutoksessa merkkejä yhteiskunnan ilmapiirin militarisoitumisesta. Nais-
ten asepalvelun vastineeksi voi kuitenkin nostaa sen, että aseeton palvelus on lisännyt 
suosiotaan miesten puolella.”959 

Muutamassa vuodessa tilanne tasaantui, vaikka osa naisia varten tehdyistä erityisjär-
jestelyistä herättikin miespuolisissa palvelustovereissa närää ja kaunaa. Kaisa-Maria 
Töllin mukaan täydellistä tasa-arvoa ei ole vieläkään saavutettu. Hänen mukaansa nai-
nen armeijassa synnyttää edelleen vahvoja ja ristiriitaisia tunteita ja otsikoita ja heihin 
kohdistuu enemmän syrjintää ja kiusaamista kuin miehiin.960 

Parina ensimmäisenä vuonna maakuntalehdet saattoivat julkaista nimilistan alueeltaan 
asepalvelukseen lähtevistä naisista ja haastattelivat lähtijöitä tyyliin ”Riitta lähtee lai-
vastoon”, ”Tiina meni inttiin”, ”Niina haluaa armeijasta ammatin. Kiharat poikki, 
rynkky olalle ja sulkeisiin mars”. Lahden Urheilukoulussa, joka oli ensimmäisiä naisten 
palveluspaikkoja, oli alokkaiden tullessa kymmenittäin toimittajia, valokuvaajia ja tele-
visiokameroita.961 

Kun Urheilukoulun naiset pääsivät ensimmäiselle lomalleen, oli paikalla ainakin yksi 
sanomalehti ja kun Ilmavoimien teknillisen koulun naisoppilaat pistäytyivät iltalomalla 
Jämsän keskustan baareissa, Helsingin Sanomien NYT-liite seurasi näitä ”huomiota he-
rättävän upeita naisia maalattuine huulineen, sotilaspuvuissaan, koppalakeissaan ja 
lankatuissa kengissään”.962 

Ei siis ihme, että vaikka naisilla oli huolta fyysisestä kunnostaan, niin suurimmaksi 
ongelmaksi nousi monissa tapauksissa julkisen sanan osoittama mielenkiinto. Niinisa-
lossa sijaitsevan Tykistöprikaatin kouluttajat lupasivat pitää huolta, etteivät sinne tul-
leet naiset joudu median riepoteltaviksi. Muualta oli kuulunut, miten ”aiemmin palve-
lukseen astuneet tytöt ovat jo valitelleet sitä, että heiltä on tyystin työrauha poissa, kun 
joku on aina vaanimassa selän takana”.963 

Silloin, kun asepalvelusta suorittava nainen oli muista yhteyksistä tunnettu, median 
mielenkiinto moninkertaistui. Kesällä 1996 RUK:n päättänyt upseerioppilas-kansan-
edustaja Outi Siimes haki Kadettikouluun, mutta häntä ei hyväksytty, vaikka pää-
sykoepisteet olivat erinomaiset. Syiksi epäiltiin vaikka mitä: Siimeksen saamia useita 
ylinopeussakkoja, joista kaikista hän ei hakemuksessaan kertonut, puolustusvoimien 
komentajakilpailua, puolustusvoimien perinteistä jähmeää kokonaiskuvaa. Iltalehti 
muistutti pääkirjoituksessaan nuorukaisesta, joka oli 110 vuotta aikaisemmin heitetty 
ulos kadettikoulusta – hän oli Gustaf Mannerheim – ja arvioi puolustusvoimien me-
nettäneen Siimeksessä hyvän PR-valtin.964 

                                              
959 Mullistusta ei tullutkaan (pääkirjoitus), Kymen Sanomat 17.10.1995.  
960 Koskela, Marjukka: Nainen – maanpuolustuksen kummajainen, Ruotuväki 22/11.12.1996. Nainen sotilas-
johtajana on kova pala miehille, Ruotuväki 6/18.3.1998. Antola, Anna-Stiina: Eristetty varusnainen, Ruotuväki 
21/22.11.2000. Vrt. Tölli, Kaisa-Maria: Häiriö! Nainen intissä. Docendo, Jyväkylä 2018 (painettu EU:ssa), s. 20, 
s. 73–110, s. 125–177 ja passim.  
961 Riitta lähtee laivastoon, Etelä-Saimaa 6.7.1995. Tiina meni inttiin, Satakunnan Kansa 17.10.1995. Niina ha-
luaa armeijasta ammatin, Kaleva 4.7.1995.  
962 Kaleva 29.10.1995; Helsingin Sanomat NYT-liite 12.1.1996.  
963 Karppinen, Antero: Tytöt tulivat tykistöön, Satakunnan Kansa 10.1.1996. Ks. myös Buure-Hägglund 
(2001), s. 37–39.  
964Anttila, Timo J.: Kadettikoulu reputti naiskansanedustajan liikennesakkojen takia, Iltalehti 23.7.1995. Elon-
heimo, Petri: Outi Siimes hylättiin sakkojen vuoksi, mutta ratista kärynnyt yleni majuriksi pääesikuntaan, Ilta-
lehti 25.7.1996. Kaksi kadettikohtaloa (pääkirjoitus), Iltalehti 25.7.1996. Simonen, Marko: Puolustusministeri 
uskoo tiukkoihin kriteereihin, Iltalehti 26.7.1996. Armeija helpotti Siimeksen uravalintaa, Keskisuomalainen 
26.7.1996. Nykypäivä 8.-15.8.1996.  
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Mediahuomiota herätti myös oikeustieteen tohtori Kaarina Buure-Hägglundin nimi-
tys asessoriksi eli pääesikunnan hallinnollisen osaston päälliköksi, siis puolustusvoi-
mien johtavaksi juristiksi. Koska asessorin virka rinnastettiin kenttäpiispan lailla ken-
raalimajurin arvoon, lehdet kirjoittivat ”rouva kenraalista”. Myöhemmin hän itse kir-
joitti vuosien 1996–2001 kokemuksista kirjan.965 

Eipä aikaakaan, kun tasa-arvon arvioitiin edistyneen ihan liikaa. Reserviupseerikoulu-
tukseen hakeutuvien naisten ja miesten valintakriteerit poikkesivat toisistaan joidenkin 
fyysisten suoritusten osalta, mikä reserviläisliittoa edustavan arvostelijan mielestä oli 
selvää syrjintää. Pääesikunnan lehdistöpäällikkö Eero Karhuvaara ampui syrjintäväit-
teet tarmokkaasti alas. Sen sijaan parissa lehdessä ilmestyneeseen yleisönosastokirjoi-
tukseen, joka väitti naisia jyrättävän väkisin taistelulentäjiksi, vaikka se – kuten kaikki 
muukin ilmavoimien ja koko armeijan touhu – oli kirjoittajan mielestä pelkästään 
miesten hommaa, ei nähtävästi otettu lainkaan kantaa. Kirjoitukset ilmestyivät sen jäl-
keen, kun lentoreserviupseerikursseille varatuista viidestä naispaikasta – joihin yltääk-
seen naisten oli oltava 50 parhaan pyrkijän joukossa – oli uutisoitu.966 

Palveluspaikkojensa ensimmäiset naiset ja ensimmäiset ylennyksiä saaneet naiset huo-
mioitiin poikkeuksetta mediassa. Jopa siinä määrin, että moni koki huomion kiusal-
liseksi. Tämä näkyy yhä edelleen: kun everstiluutnantti Inka Niskanen marraskuussa 
2018 siirtyi Hävittäjälentolaivue 31:n komentajaksi, hän ilmoitti, ettei anna medialle 
nimitykseensä liittyviä haastatteluja. Julkisuuteen tuli vain ilmavoimien niukkasanai-
nen tiedote, jota jotkin lehdet hieman kommentoivat.967 

Niskanen, joka aloitti vapaaehtoisen asepalveluksensa ilmavoimissa vuonna 1997, oli 
toinen kahdesta ensimmäisestä lentäjäkoulutukseen päässeestä naisupseerikokelaasta 
ja ensimmäinen nainen Maanpuolustuskorkeakoulun ilmavoimalinjan kadettikurssilla. 
Lentoupseerin viran hän sai ensimmäisenä naisena Suomessa kesäkuussa 2002. Leh-
det seurasivat palvelukseen lähtöä, valatilaisuutta, koulutuksen edistymistä ja yleensä-
kin kävivät vähän päästä kysymässä kuulumisia. Niskasen Kauhavan ilmasotakoulussa 
suorittama lentomerkki oli sekin uutisaihe. Ei ihme, jos julkisuus alkoi jossakin vai-
heessa vähän kyllästyttää.968 

Rummun kutsu  

Yksi onnistuneimmista puolustusvoimien viestintäoperaatioista oli reserviläiskirje. 
Siitä kirjoitettiin runsaasti sekä koti- että ulkomaisissa lehdissä.  

Alun perin kyseessä ei ollut viestintäoperaatio, vaan pääesikunnan operatiivisen osas-
ton keino päästä keskustelemaan reserviläisten kanssa. Hanketta valmisteltiin muuta-
mia vuosia, ja sen taustalla oli puolustusvoimien organisaatiouudistus sekä puolustus-

                                              
965 Pentikäinen, Mikael: Buure-Hägglundista armeijan lakijohtaja, Helsingin Sanomat 21.12.1995. Rouva Ka-
luuna, Suomen Kuvalehti 1/5.1.1996. Ensimmäinen nainen kenraalikuntaan, Ruotuväki 1/10.1.1996. Lindstedt, 
Risto: Kaarina Buure-Hägglund. asessori, Suomen Kuvalehti 3/19.1.1996. Vainio, Riitta: Naisten asepalveluksen 
äiti liittyy kenraalien joukkoon, Helsingin Sanomat 28.1.1996.  
966 Hämäläinen, Mia: Naisten ja miesten tasa-arvo puhuttaa puolustusvoimia ”Naisia ei suosita asepalveluk-
sessa”, Iltalehti 13.8.1996. Simola, Anita: Naiset kelpaavat myös hävittäjän ohjaimiin, Aamulehti 17.10.1996. 
Naiset lentäjiksi vaikka väkisin (yleisönosastokirjoitus), Lapin Kansa 18.10.1996 ja Keskisuomalainen 22.10.1996.  
967 Heinonen, Ansa: Ensimmäinen nainen laivueen komentajaksi, Keskisuomalainen 21.11.2018.  
968 Niskasesta esim. Helsingin Sanomissa 22.8. ja 2.10.1997, 4.4., 10.6. ja 22.7.1998, 21.12.1999 ja 4.6.2002. 
Ilmojen halki, Suomen Kuvalehti 10/9.3.2001.  
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ministeriön asettaman, Risto Siilasmaan vetämän työryhmän selvitys Suomalainen ase-
velvollisuus. Työryhmä totesi asevelvollisuuden erittäin kustannustehokkaaksi maan-
puolustusratkaisuksi, eikä vertailukohta, palkka-armeija, edes ollut Suomen oloissa 
realistinen ratkaisu. 

Useiden muiden suositustensa lisäksi Siilasmaan työryhmä ehdotti parempaa yhtey-
denpitoa reserviläisiin. Heidän tulisi tuntea, että puolustusvoimat on kiinnostunut hei-
dän osaamisestaan ja kehityksestään.969 

Työryhmä asetettiin elokuussa 2009 ja se jätti raporttinsa puolustusministerille syys-
kuussa 2010. Puolustusvoimien organisaatiouudistus toteutettiin vuosina 2010–2013 
ja reserviläiskirje lähti postiin toukokuussa 2015. Siitä kerrottiin tiedotusvälineille etu-
käteen, joten uutinen oli julkisuudessa ennen kuin kirje saajiensa postiluukuissa. Kir-
jeitä postitettiin parin viikon ajan, ja kaikkiaan niitä lähti noin 900 000 kappaletta, ja 
operaatio maksoi puolustusvoimille ”jotakin puolen miljoonan ja miljoonan euron vä-
liltä”. Tarkkaa summaa ei kerrottu; se koostui pääosin postimaksuista. Asevelvolli-
suusrekisterin läpikäynti ja siihen liittyvä osoitteiden selvitys oli normaalia virkatyötä, 
jota puolustusvoimissa tehtiin muutenkin.970 

Sanomalehdet tarttuivat asiaan heti, ja se pysyi otsikoissa koko kevään. Jutuissa selos-
tettiin sekä kirjeen saaneiden miesten että ulkomaisten tiedotusvälineiden reaktioita. 
Kirje synnytti vilkkaita keskusteluja sanomalehtien nettisivustoilla ja muualla sosiaali-
sessa mediassa. Aseistakieltäytyjäliitto avasi Eroa armeijasta -nettisivuston, jonka kä-
vijäryntäys kaatoi saman tien. Psykologit pohtivat, mitä miettivät miehet, joille kirjettä 
ei tullut: tunsivatko itsensä tarpeettomiksi ja yhteisön ulkopuolelle jätetyiksi? Kirjettä-
hän eivät saaneet varareserviläiset eli 50–60-vuotiaat eivätkä ne, jotka oli vapautettu 
asevelvollisuudesta rauhan aikana, eivät liioin vakinaisesti ulkomailla asuvat tai vanki-
loissa olevat.971 

Sodan pelkoa saattoi syntyä, sillä vuoden 2014 huhtikuussa alkanut Ukrainan kriisi oli 
edelleen menossa. Median lainaamat ulkomaisten lehtien reaktiot olivat vähintään lii-
oiteltuja. Verkkouutiset ja Uusi Suomi (verkkolehti sekin) kertoivat brittilehtien kirjoit-
taneen, että Suomi voisi kutsua miljoona miestä aseisiin sodan uhatessa, ja Suomen 
armeijan sanottiin tehneen valtavan mediatempun. Seuraavana talvena puolustusmi-
nisteri Jussi Niinistö sanoi eduskunnan täysistunnossa Suomen käyneen reserviläiskir-
jeillä informaatiosotaa. Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg oli torjunut moi-
set muissakin yhteyksissä esitetyt väitteet jo kesän 2015 aikana, kun kirje oli vielä saa-
jien ja muidenkin tuoreessa muistissa.972 

Reserviläisten halukkuus siirtyä täydennyspalvelukseen nousi jonkin verran: kun re-
serviläisten hakemuksia pois reservistä siviilipalvelun puolelle oli tullut vuosittain 100–

                                              
969 Siilasmaan työryhmän raportti kokonaisuudessaan puolustusministeriön sivuilla: https://www.defmin.fi/fi-
les/1648/Suomalainen_asevelvollisuus_plmv2_2010.pdf.  
970 https://yle.fi/uutiset/3-7970402, Tältä näyttää maanantaina postitettu reserviläiskirje, Helsingin Sanomat 
4.5.2015.  
971 Huhtanen, Jarmo: Puolustusvoimat esitteli reserviläiskirjeen, Helsingin Sanomat 5.5.2015. Vesa, Mikko: Re-
serviläiskirjeet kuumensivat puhelinlinjat – ”Mies alkoi nauraa hysteerisesti”, Ilta-Sanomat 13.5.2015. Virta, 
Mikko: Reserviläiskirje tuotti pettymyksen – ”Ei paljon nostata”, Iltalehti 15.5.2015.  
972 Tikka, Juha-Pekka: Reserviläiskirje lukuisissa brittilehdissä: ”Suomi kutsuu miljoona miestä sodan tullessa”, 
Verkkouutiset 22.5.2015. Tutkija: Suomen armeija teki valtaisan mediatempun: muistetaan maailmalla, Uusi 
Suomi 25.5.2015. Kammonen, Teemu: Kirje 900 000 suomalaiselle: ”Infosodankäyntiä parhaimmillaan á la 
Suomi”, Uusi Suomi 17.7.2015. Pelkonen, Linda: Ministeri sanoi sen suoraan: Suomi kävi informaatiosotaa 
900 000 kirjeellä. Uusi Suomi 8.2.2016.  

https://www.defmin.fi/files/1648/Suomalainen_asevelvollisuus_plmv2_2010.pdf
https://www.defmin.fi/files/1648/Suomalainen_asevelvollisuus_plmv2_2010.pdf
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200 kappaletta, niitä tuli lehtitietojen mukaan vuonna 2015 lähes tuhat ja seuraavana-
kin yli 700.973 

Kirjeen herättämät negatiivissävyiset reaktiot olivat vähäisiä verrattuina sen positiivi-
siin vaikutuksiin. ”Rummun kutsun” myönteinen vastaanotto yllätti. Pääesikuntaan 
tuli vajaat tuhat kyselyä, aluetoimistoihin kaikkiaan noin 3000. Sotilaspasseja palautet-
tiin jonkin verran, mutta vastaavasti miehet halusivat kertoa, mitä erikoistietoja ja -
taitoja olivat hankkineet varusmiesaikansa jälkeen. Olisiko niistä hyötyä maanpuolus-
tuksessa? Entä eikö rauhanturvajoukoissa palvelleet pitäisi sijoittaa ennen muita, kun 
heillä sentään oli kokemusta maailman kriisipesäkkeistä?974 

Saattaa olla, että myös vapaaehtoinen maanpuolustus, jonka suosio on 2010-luvulla 
ollut nousussa, sai potkua reserviläiskirjeestä.  

Haastavinta on kriisiviestintä  

Kaiken aikaa nopeutuva ja yhä useampia uusia kanavia pitkin leviävä viestintä on 
haaste sekä viestinnän kuluttajalle että etenkin sen tekijälle. Tämä korostuu erityisesti 
onnettomuustilanteissa, jolloin tapahtumapaikalla on lähes aina ihmisiä kännykkäka-
meroineen. Mediatkin kysyvät erittäin usein yleisöltä: Olitko paikalla? Otitko kuvan?  

Puolustusvoimien kaltaisessa organisaatiossa on aina varauduttu kriisiviestintään – 
rauhankin aikana. Haastattelemieni tiedotusmiesten mielestä se on ehdottomasti vai-
keinta, mitä työuran varrelle saattaa osua. Paradoksaalista kyllä, nimenomaan ikävät 
aiheet kuten vaaratilanteet, onnettomuudet ja erityisesti varusmiespalveluksessa ta-
pahtuneet loukkaantumiset ylittävät usein uutiskynnyksen. Ne myös saattavat pysyä 
julkisuudessa pitkään ja nousta esiin myöhemmin vastaavan kaltaisissa tilanteissa, joita 
toki pyritään mahdollisimman kattavasti ennaltaehkäisemään. Mutta vaikka riskit olisi 
minimoitu miten hyvin, onnettomuuksia sattuu.975 

Avoin, faktoihin perustuva ja mahdollisimman nopea viestintä on paras keino yrittää 
käsitellä näitä – nopeus ja avoimuus korostuvat erityisesti nykyisin, jolloin sosiaalinen 
media levittää ketterästi tietoja, joiden paikkansapitävyydestä niiden näkijä ja lukija ei 
aina voi olla ihan varma. Pääesikunnan tiedotusosaston arkistosta löytyy myös men-
neiden vuosikymmenten tapausselostuksia, joista näkyy, että viranomaisen ja median 
toiminta on nopeasti edenneissä kriisitilanteissa aina ollut aikamoista kilpajuoksua.976 

Tiistaina 14.3.1961 Ilmatorjuntakoulun oppilaat olivat Lohtajalla ampumaleirillä. Siir-
tokuljetuksen aikana kuorma-auton lavalla ollut tykki laukesi ja kranaatin räjähdys sur-
masi yhden aliupseerioppilaan. Kaksi varusmiestä loukkaantui vaikeasti, yksi sai naar-
muja. Pääesikunnan tiedotusosaston arkistoimaan uutisleikenippuun liitetystä muisti-
osta näkyy, miten nopeasti asia käsiteltiin.  

Leirillä mukana ollut ilmatorjunnan tarkastaja, kenraalimajuri Eskil Peura, soitti am-
pumaleiriltä tiedotusosastolle kello 13.40. Parin tunnin kuluttua onnettomuudesta 

                                              
973 Autio, Antti (STT): Reserviläiskirje synnytti ryntäyksen siviilipalvelukseen, Suomenmaa 15.1.2017.  
974 Karhuvaara, haastattelu 13.12.2018.  
975 Keränen (2015), s. 69; Paukkunen, haastattelu 11.12.2018, Karhuvaara, Eero, haastattelu 13.12.2018.  
976 Sosiaalisen median hyödyntämisestä viranomaisviestinnässä erityisesti kriisitilanteissa Soini, Sakari: Puolus-
tusvoimien maineenhallinta sosiaalisessa mediassa. Yleisesikuntakurssin merisotalinjan diplomityö. Maanpuolustus-
korkeakoulu 2013, s. 81–83.  
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lähti ensitiedote Suomen Tietotoimistolle, joka jakoi sen saman tien päivälehdille. Tie-
dote kertoi kaiken sen, mitä siihen mennessä oli selvitetty: yksi kuolonuhri, kaksi louk-
kaantunutta viety sairaalaan, onnettomuuden syyksi epäillään laiminlyöntiä eli tykin 
putki oli jäänyt tarkistamatta. Radion iltauutisiin saatiin lisää tietoa: tutkijalautakunta 
lähtenyt lentokoneella Lohtajalle, asia on tulossa sotaoikeuden tutkittavaksi ja käsitel-
täväksi. Illan mittaan valmistuivat myös kopiot valokuvasta, joka esitti kyseisen tyyp-
pistä tykkiä. Nekin jaettiin sanomalehdille, ja seuraavana päivänä onnettomuudesta 
lähti vielä kaksi tiedotetta, joissa tarjottiin lisätietoa tapahtuneesta ja kerrottiin louk-
kaantuneiden voinnista.977 

Aina ei kriisitiedotus sujunut näin mallikkaasti. Seuraavan vuoden toukokuussa Luo-
netjärveltä lähtenyt Hämeen Lennoston Gnat-torjuntahävittäjä GN-109 syöksyi maa-
han heti lentoonlähdön jälkeen. Konetta ohjannut luutnantti sai surmansa. Kone pirs-
toutui pahasti ja sen osia levisi laajalle alueelle. Sivullisten pääsy alueelle oli estettävä, 
jottei tutkijalautakunnan työ vaikeutuisi, joten alueelle asetettiin aseeton vartio. Lehti-
miehiä se ei pidätellyt: ensimmäiset kaksi, joita epäiltiin Kansan Uutisten ja Suomen So-
sialidemokraatin kirjeenvaihtajiksi, ilmaantuivat paikalle kameroiden kanssa tunti onnet-
tomuuden jälkeen, seuraavat puolen tunnin päästä. Puomeja tai aitoja ei metsään pys-
tytetty, mutta tuskinpa niistäkään olisi mitään apua ollut. Illan mittaan metsässä liikus-
keli vielä pari kuvaajaa. Lennoston esikunnan mukaan kaikki tulivat alueelle ilmoittau-
tumatta esikunnassa ja ilman lupaa lentokentän kautta. Sinne ei normaalioloissakaan 
päässyt luvatta.978 

Kun Keskisuomalainen ja Helsingin Sanomat julkaisivat onnettomuutta seuranneena päi-
vänä lähikuvia vaurioituneesta koneesta, sekä Ilmavoimien Esikunta että pääesikun-
nan tiedotusosasto alkoivat epäillä, että joku lennostosta oli vuotanut uutisen. Kuka-
ties ottanut kuvatkin, sillä niissä näkyi koneen osia lähietäisyydeltä. Kuvateksteissä 
mainittiin, että pirstaleita oli peitelty havuilla, jotta ulkopuoliset eivät pääsisi siirtele-
mään niitä ja onnettomuuspaikka oli eristetty heti tapahtuman jälkeen. Kansan Uutisissa 
ja Suomen Sosialidemokraatissa ei kuvia ollut, joten tällä kertaa lennostossa oli haukuttu 
väärää puuta.979 

Lennostossa tehdyissä kuulusteluissa selvisi, että STT:lle ja sen kautta sanomalehdille 
oli lähetetty tiedote tavanomaista virkatietä, Ilmavoimien Esikunnan kautta. Kukaan 
henkilöstöstä ei ollut kuvannut alueella muuten kuin tutkijalautakunnan käyttöön, ja 
ne filmit oli kehitetty vasta myöhemmin.980 

Pääesikunnassa Hämeen Lennoston pitkää ja seikkaperäistä selvitystä luettiin useissa 
eri portaissa, sillä siitä löytyvät sekä Vilho Tervasmäen että komentaja Sakari Sime-
liuksen nimikirjaimet. Ärtymystä nostatti tässä tapauksessa ennen kaikkea se, että 
oman henkilökunnan epäiltiin luovuttaneen valokuvia lehdistölle.  

Toimittajien taholta tuleva paine selittyy sillä, että onnettomuusuutiset kiinnostavat 
lukijoita ja niistä on saatava irti mieluiten jotain sellaista, mitä naapurilehdellä ei ole.  

                                              
977 Räjähdys surmasi upseerioppilaan, Helsingin Sanomat 15.3.1961. Onnettomuudesta lähetetyt lehdistötiedot-
teet pääesikunnan tiedotusosaston vuoden 1961 kirjeenvaihtokansiossa, T 22377/27, KA.  
978 Hämeen Lennoston esikunnan kirje pääesikunnan tiedotustoimistolle 11.5.1962, T 22377/30, KA.  
979 Gnat-hävittäjä syöksyi suohon. Lentäjän surma Luonetjärvellä, Helsingin Sanomat 9.5.1962. Gnat putosi 
Luonetjärvellä heti lentoonlähdön jälkeen, Keskisuomalainen 9.5.1962. Kansan Uutiset 9.5.1962. Suomen Sosialide-
mokraatti 9.5.1962.  
980 Hämeen Lennoston esikunnan kirje pääesikunnan tiedotustoimistolle 11.5.1962. T 22377/30, KA.  
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Sakari Simelius kertoo muistelmissaan elokuussa 1965 tapahtuneesta Uudenkylän va-
rikon ammusvaraston räjähdyksestä, joka jäi hänen mieleensä yhtenä komentajakau-
den synkimmistä muistoista. Onnettomuudessa, jonka syytä ei varmuudella saatu sel-
ville, vaikka tutkinta kesti miltei vuoden, sai surmansa neljä ihmistä.  

”Julkisen sanan edustajat vietiin paikalle heti onnettomuuspäivänä heitä millään tavalla 
estelemättä ja mitään salailematta. Seuraavan päivän lehdissä asiaa käsiteltiin erittäin 
runsaasti, mutta asiallisesti ja kiihkottomasti”, toteaa Simelius, joka antoi katastrofista 
ja sen hoitamisesta lausuntoja heti tilannekuvan selvittyä. Lähipäivinä tosin seurasi ai-
nakin yksi hyökkäävä puhelinsoitto yksityishenkilöltä, ja ylipäällikön närkästys siitä, 
että komentaja oli lehtihaastattelussaan muka valittanut poliittisen johdon kitsautta 
määräraha-asioissa.981 

Lapuan patruunatehtaalla tapahtui tuhoisa räjähdys huhtikuussa 1976. Laitos ei ollut 
puolustusvoimien vaan puolustusministeriön alainen, mutta pääesikunnan tiedotus-
osasto joutui ottamaan siitä tiedotusvastuun. Tieto tapahtuneesta tuli pääesikuntaan 
aamukahdeksalta, vajaan tunnin kuluttua onnettomuudesta. Ermei Kanninen, yleis-
esikunnan päällikkö, tapasi Erkki Paukkusen käytävällä ja komensi tämän saman tien 
Seutulaan, josta tutkijalautakuntaa kuljettava DC-3 oli lähdössä kohti Lapuaa. ”Paikan 
päällä havaitsin olevani ainoa tiedottaja; ministeriön kollega operoi Helsingissä ja 
avusti minkä pystyi. Käytettävissä ei ollut edes kirjoituskonetta. Kirjoitin käsin tiedot-
teita, joita toimittajat – parhaimmillaan heitä oli toistasataa – kävivät poliisilaitoksen 
yleisönpalvelutiskiltä lukemassa. Siinä todella oppi, mitä kriisitiedottaminen on”, 
Paukkunen sanoo. Kylkirauta-lehdessä julkaistussa eläkkeellelähtöhaastattelussaan hän 
totesikin, että Lapuan kokemusten jälkeen hän ei ole pelännyt mitään tilannetta.982 

Onnettomuudessa menehtyi 40 ja loukkaantui yli 60 tehtaan työntekijää. Aineelliset 
tuhot olivat valtaisat, sillä tuhoutuneen tehtaan lisäksi useita lähistöllä olevia raken-
nuksia vaurioitui. Mutta paikkakuntalaisten ja koko kansankin yhteishenki oli erin-
omainen: verenluovuttajia ilmaantui runsaasti, rahaa ja muita avustuksia kerättiin, jotta 
elämä voisi uhrien perheissä jatkua edes jotenkuten. Erkki Paukkunen antaa tunnus-
tusta myös paikalla olleelle lehdistölle: kukaan ei moittinut tiedotusta eikä vaatinut 
mahdottomia. Kaikki kirjoittivat asiallisesti. Ainoa ylilyönti oli se, että Ilta-Sanomat jul-
kaisi seuraavana päivänä kuvan paikallisen hautaustoimiston edessä olleesta ihmisjo-
nosta.983 

Toinen Erkki Paukkusen tiedottajanuralle osunut suurkatastrofi oli Rissalan lento-on-
nettomuus lokakuussa 1978. Ilmavoimien DC-3 putosi heti nousun jälkeen Juurusve-
teen ja vei mennessään kaikki koneessa olleet. Heistä kaksitoista oli kevään 1976 
maanpuolustuskurssilaisia.  

Onnettomuus tapahtui illalla noin puoli kymmenen aikaan, jolloin tiedotusosastolla ei 
enää ollut ketään, vain pääesikunnan operaatiokeskus valvoi. Paukkunen ja muutama 
muu tiedotusosaston henkilö lähtivät heti työpaikalle, vaikka silloisilla viestintäväli-
neillä ei ollut paljoa tehtävissä. Matkapuhelimiahan ei vielä ollut, nopein tiedonsiirto-
tapa oli Suomen Tietotoimiston telexyhteys. Aluksi voitiin välittää vain taustatietoa: 

                                              
981 Simelius (1983), s. 280–281.  
982 Paukkunen, haastattelu 11.12.2018. Ks. myös Kylkirauta 1/2003.  
983 Paukkunen, haastattelu 11.12.2018 sekä Kylkirauta 1/2003. Uutisia ja kuvia onnettomuudesta mm. Helsingin 
Sanomat 14., 15. ja 16.4.1976 sekä erikoisliite Lapua, Suomen Kuvalehti 17/23.4.1976.  
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millaisia lento-onnettomuuksia oli edellisvuosina tapahtunut ja muuta vastaavaa. Ope-
raatiokeskus piti tiedotusosastoa hyvin ajan tasalla, ja tässä tapauksessa media tyytyi 
nurkumatta siihen tietoon mitä sai.984 

Lehdistö käsitteli onnettomuutta paljon, mutta asiallisesti. Uutissivut täyttyivät pelas-
tustoimien kuvauksista ja matkustajien henkilötiedoista: surmansa saaneiden joukossa 
oli suuryritysten johtajia ja korkeita hallintovirkamiehiä. Jälkipuintia tehtiin myös pää-
kirjoituksissa, joissa kaikissa todettiin ilmavoimien kuljetuskaluston olevan vanhentu-
nutta, joten se tulisi uusia. Eriäviä mielipiteitä esitettiin vain siitä, mistä uudet lento-
koneet tulisi hankkia. Kansan Uutiset suositteli sekä ilmavoimille että Finnairille neu-
vostoliittolaisia koneita: ne olivat hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisiä ja ne voitai-
siin maksaa suomalaisilla tuotteilla. Helsingin Sanomat piikitteli poliitikkoja, jotka ”ovat 
lähteneet hutkimaan hankintasuosituksiaan piittaamatta ilmavoimien ja Finnairin to-
siasiallisista tarpeista, moinen kiire pakottaa aprikoimaan, ovatko kaikki väitteet suo-
mettumisesta sittenkään ihan perättömiä”.985 

Ruotuväki käsitteli muutamia vuosia myöhemmin pääkirjoituksessaan onnettomuus-
tiedotusta. Se totesi, että nimenomaan ilmavoimissa oli jouduttu kokemaan tilanteita, 
”joissa yllättävään ja myös järkyttävään tapahtumaan liittyvät tiedonmurusetkin imais-
taan tiedottajan käsistä. - - Onnettomuustapausten tiedottaminen on vaikeinta, mihin 
tiedottaja koskaan toivoo joutuvansa. Vaikeaksi sen tekee tapahtuman yllätyksellisyys 
ja se, ettei sitä varten voi laatia yksityiskohtiin saakka menevää tiedotussuunnitelmaa.” 
Kiireellisintä onnettomuustapauksissa oli ihmishenkien pelastaminen, muiden pelas-
tustöiden aloittaminen ja tutkijalautakunnan työn valmistelu. Se, että toimittajien ja 
kuvaajien pääsy tapahtumapaikalle estettiin, ei ollut heidän työnsä haittaamista, vaan 
onnettomuustutkinnan mahdollisimman nopean ja tehokkaan aloituksen varmistus. 
”Tavoitteet ovat niin toimittajilla, tutkijalautakunnalla ja tiedottajillakin yhteiset: oi-
kean ja todenmukaisen kuvan saaminen. Yhteiseen tavoitteeseen päästään vain toimi-
malla hyvässä yhteisymmärryksessä molemmin puolin.”986 

Eläköitymishaastattelussaan Helsingin Sanomissa Eero Karhuvaara nimesi uransa vai-
keimmaksi paikaksi suomalaisen rauhanturvaajan kaatumisen Afganistanissa helmi-
kuussa 2011, kun panssaroitu maastoauto ajoi tienvarsipommiin. Tieto – ja onnetto-
muudesta tehty tiedote – tuli suomalaisten kriisinhallintajoukkojen tukikohdasta Porin 
Prikaatiin, jossa oli kriisinhallintaoperaatioiden kansallinen johtoporras. Sieltä se siirtyi 
pääesikuntaan, jossa oli parhaillaan koolla puolustusvoimain komentajan laajennettu 
johtoryhmä eli neuvotteluhuoneellinen kenraaleja ja everstejä. Tiedotuspäällikön oli 
vaikea saada heitä ymmärtämään, että mitä nopeammin tiedote saataisiin lähtemään 
viestimille, sitä parempi.987 

Pientä painostusta käyttäen, osin omavaltaisesti, operaatiopäällikkö ja tiedotuspääl-
likkö saivat lyhyen tiedotteen lähtemään. ”Seuraava ongelma ilmeni, kun vainajan 
arkku oli tulossa kotimaahan; tilaisuuden ohjelmaa järjestettäessä poliittiset ambitiot 

                                              
984 Paukkunen, haastattelu 11.12.2018.  
985 Rissalan onnettomuutta käsitteleviä pääkirjoituksia mm. Opitaanko mitään? Uusi Suomi 5.10.1978, Aika tu-
lee täyteen, Suomenmaa 5.10.1978, Katastrofin opetukset, Karjalainen 5.10.1978, Turhaa vitkuttelua, Länsi-Savo 
6.10.1978, Lentokoneita Neuvostoliitosta, Kansan Uutiset 11.10.1978, Lentoturvallisuus, Helsingin Sanomat 5.10. 
ja Kilpalaulantaa, Helsingin Sanomat 12.10.1978.  
986 Onnettomuuksien tiedottaminen (pääkirjoitus), Ruotuväki 6/27.3.1981.  
987 Huhtanen, Jarmo: ”Epäonnistumisia ei kannata vatvoa”, Helsingin Sanomat 11.7.2018. Suru iski suomalais-
ten tukikohtaan, Helsingin Sanomat 16.2.2011. Karhuvaara, haastattelu 13.12.2018.  
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nousivat pintaan. Muutama poliitikko halusi järjestää tilaisuuden ohjelman mieleisek-
seen. Paria ohjesääntöä lukemalla ja luottamuksellisella keskustelulla tilanne ratkesi. 
Isänmaa otti poikansa vastaan juuri kuten sotilaalle kuuluukin”. Vähäeleisessä, korut-
tomassa tilaisuudessa Helsinki-Vantaan lentoasemalla palvelustoverit kantoivat val-
tiolippuun verhottua arkkua, kunniaosasto seisoi punaisen maton vierellä, liput liehui-
vat puolitangossa. Lähiomaisten lisäksi paikalla olivat puolustusministeri ja puolustus-
voimain komentaja.988 

Toinen Karhuvaaran uran varrelle osunut katastrofi oli Raaseporin tasoristeysturma 
lokakuussa 2017, jolloin miehistönkuljetusauto jäi vartioimattomassa tasoristeyksessä 
junan alle. Surmansa sai kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja, 11 ihmistä louk-
kaantui. Tiedotusvälineet muistuttivat uutisoinnin yhteydessä, että varusmiespalveluk-
sessa oli 1990-luvulta alkaen kuollut kaikkiaan 16 nuorukaista. Yhden kuolinsyy oli 
sairauskohtaus, toiset olivat liikenneonnettomuuksia tai ampuma-asetapaturmia.989 

Raaseporin turmasta silloinen komentaja Jarmo Lindberg ja tiedotuspäällikkö Eero 
Karhuvaara, jotka molemmat sattuivat olemaan samassa tilaisuudessa, saivat tiedon 
erittäin pian. Saman tien paikalle lähti verkkoviestintäryhmä ja tiedotustilaisuus medi-
alle järjestettiin muutamassa tunnissa.990 

Raaseporin onnettomuuden arvostelu mediassa kohdistui paitsi puolustusvoimien lii-
kenneturvallisuuteen, myös tiedottamiseen. Onnettomuustutkimuskeskuksen (Otkes) 
raportin mukaan tietokatkoksia ja puutteellisuuksia ilmeni: kriisipuhelinta ei perus-
tettu, tiedot onnettomuudesta ja uhreista levisivät sosiaalisessa mediassa ja viestipal-
veluissa ennen kuin virallinen tieto ehti omaisille.991 

Tuhoisin rauhanajan varusmiehiä kohdannut onnettomuus oli Taipalsaaren turma ke-
säkuussa 1991. Normaalia vesistönylitysharjoitusta suorittanut panssaroitu miehistön-
kuljetusajoneuvo upposi Saimaaseen ja vei mukanaan seitsemän varusmiestä. Pää-
esikunnan tiedotusosastolla oli jo silloin ympärivuorokautinen varallaolojärjestelmä, 
ja Taipalsaaren onnettomuuden tapahtuessa päivystysvuorossa oli osaston päällikkö, 
eversti Kari Kokkonen. Hän vastasi toimittajien ja omaisten kyselyihin. Leirillä, jossa 
onnettomuus tapahtui, varusmiesten käskettiin soittaa heti koteihinsa.992 

”Meillä on koulutuksessa hyvin syvällä periaate, että tällaista ei saa tapahtua. Puolus-
tusvoimien velvollisuus on palauttaa varusmiehet ja -naiset vähintään siinä kunnossa, 
missä he ovat meille tulleet, mieluummin vähän paremmassa. Tehtävämme on vain 
kouluttaa heidät, opettaa taidot, joita tarvitaan tehtävissä, joita varten yhteiskunta on 
puolustusvoimat luonut. Viestinnällisesti oleellisinta on tarttua asioihin heti. Selvittä-
mällä, ei puolustelemalla. Tällaiset tapahtumat ovat kovia paikkoja aina, tapahtuvat ne 

                                              
988 Karhuvaara, haastattelu 13.12.2018. Rauhanturvaaja palasi kotiin, Helsingin Sanomat 18.2.2011.  
989 HS työryhmä: Puolustusvoimien auto jäi junan alle huonossa kelissä ja Miten turman olisi voinut estää?, 
Helsingin Sanomat 27.10.2017.  
990 Karhuvaara, haastattelu 13.12.2018.  
991 ”Tuntemattomasta numerosta tullut puhelu riipaisi”, Raaseporin turman syyt täytyy käydä huolella läpi 
(pääkirjoitus), Mukka, Antero: Rauhanajan armeijassa ei tarvita turhia riskejä, Helsingin Sanomat 27.10.2017. 
Puolustusvoimat töppäili suruviestin välittämisessä, Ilta-Sanomat 9.9.2019.  
992 BTR-60-kuljetuspanssarivaunu upposi Saimaaseen jääkärileirillä. Seitsemän varusmiestä hukkui ja Taipal-
saaren onnettomuus (pääkirjoitus), Ruotuväki 12/19.6.1991. Korhonen, Ilkka: Eversti Kari Kokkonen painot-
taa tiedottamisessa totuutta, palvelualttiutta ja kansainvälisyyttä: ”Emme ole lintukodossa”, ja Tiedotusosasto 
monessa mukana, Ruotuväki 1/13.1.1993.  
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sitten lähellä tai kaukana. Yksikään sotilas ei suhtaudu näihin yliolkaisesti, kirjoite-
taanpa mediassa asiasta mitä tahansa. Jokaisen päällikön velvollisuus on pitää huolta 
omasta porukastaan.”993 

Rohkeasti someen 

Suomalaiselle mediajulkisuudelle on tyypillistä, että ongelmat ja negatiiviset seikat 
huomataan helpommin ja ne ylittävät uutiskynnyksen useammin ja kevyemmin kuin 
positiiviset asiat. Myös lukijat näyttävät tarttuvan niihin herkemmin ja ottavan kantaa 
useammin. Nykyisinhän miltei kaikkien tiedotusvälineiden useimpia juttuja voi kom-
mentoida lehden tai tv-kanavan omalla sivulla netissä. Negatiivinen julkisuus myös 
tahtoo kumuloitua: on vaikea keksiä uutista, josta joku synkkämielinen kirjoittaja ei 
löytäisi moitittavaa ja kielteinen kirjoittelu muodostaa jo sinänsä lukijoille oivan par-
jausalustan.  

Tuoreimmat puolustusvoimia käsittelevät julkisuuskuvatutkimukset ovat 2010-lu-
vulta. Niiden mukaan puolustusvoimien julkisuuskuva on pääosin neutraali, mikä on 
julkisyhteisön kannalta tavoiteltavaa. Vuosina 2017–2018 oli ilmavoimia koskevista 
iltapäivälehtien nettisivujen otsikoista valtaosa, yli 70 prosenttia, neutraaleja. Negatii-
visia otsikoita oli vain noin seitsemäsosa. Niissä esimerkiksi esitettiin epäilyksiä tule-
vien hävittäjähankintojen onnistumisesta ja Suomen puolustuspolitiikasta yleensä. 
Neutraalit otsikot ja kirjoitukset kertoivat normaalista toiminnasta tai harjoituksista. 
Positiivisimmin lehdet suhtautuivat sotaveteraanien kertomuksiin, elettiinhän parhail-
laan Suomi 100-juhlavuotta, johon olennaisena osana kuului käytyjen sotien muis-
telu.994 

2010-luvun alkupuoliskolla tehdyissä mediabarometritutkimuksissa puolustusvoimiin 
liitettiin useimmiten määreet asiantuntevuus ja luotettavuus, ja asteikolla 1–5 laitos sai 
arvon 3,9. Suoritus on vähintään kohtuullinen, ellei hyvä, sillä kaikkien mukana ollei-
den yritysten, organisaatioiden ja instituutioiden keskiarvo oli 3,78.995 

Yhden ainoan tiedotusvälineen suhtautumista mittaava tutkimus on tietysti kapea-alai-
nen, mutta kun siinä tarkastellaan valtakunnan suurimman päivälehden kirjoittelua, 
tuloksilla on painoarvoa. Maanpuolustuskorkeakoulussa tehdyn selvityksen mukaan 
Helsingin Sanomien verkkoversiossa julkaistiin vuosina 2013–2014 kaikkiaan hieman yli 
500 puolustusvoimia koskevaa juttua. Noin viidesosa niistä käsitteli Suomen puolus-
tuspolitiikkaa, suunnilleen sama määrä sotilaallista maanpuolustusta. Viimeksi maini-
tuista puolet kohdistui varusmiehiin tai varusmieskoulutukseen, ja useat niistä olivat 
ikäviä tai negatiivissävyisiä. Kyseessä olivat tietysti varusmiespalvelun aikana tapahtu-
neet onnettomuudet ja vaaratilanteet. Palvelusturvallisuuteen ja fyysiseen kuntoon 
kiinnitettiin huomiota, ja varuskunnissa levinneet epidemiat ylittivät nekin helposti 
uutiskynnyksen.996 

Kaiken kaikkiaan kolme neljäsosaa jutuista oli neutraaleja. Noin joka seitsemäs jul-
kaistu juttu oli otsikoinniltaan ja yleissävyltään negatiivinen, jolloin kirjoittelu oli toi-

                                              
993 Karhuvaara, haastattelu 13.12.2018.  
994 Sipola, Ilkka: Ilmavoimien julkisuuskuva iltapäivälehdissä. Ilmasotalinjan pro gradu -työ. Maanpuolustuskorkea-
koulu 2019, s. 32–37 ja s. 46–57. 
995 Keränen (2015), s. 24–25.  
996 ibid., s. 51–55.  
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mintaa arvostelevaa, epäilevää, kyseenalaistavaa ja siinä näkyi myös syyllistäviä vivah-
teita. Osa negatiivisista jutuista nousi esiin sosiaalisessa mediassa ja niitä kommentoi-
tiin lehden nettisivulla. Kolmen korkea-arvoisen upseerin rikosepäilyt, mitkä liittyivät 
viestivälinekauppoihin, eivät keränneet montakaan kommenttia. Viitisenkymmentä 
kirjoittajaa otti kantaa komentajalle maksettuun vuokratukeen: osa oli sitä mieltä, että 
herrat yleensäkin tienaavat liikaa, osa taas huomautti, että jos ihminen joutuu käyttä-
mään asuntoaan työnantajansa edustamiseen, sitä on kyllä työnantajan syytä subven-
toida. Virka-asuntokäytäntö oli puolustusministeriön hyväksymä, ja sitä oli noudatettu 
myös Ari Puheloisen edeltäjien kohdalla. Suosittu kommentoinnin aihe oli myös tieto 
siitä, että armeijan harjoituksissa on tuhansia läheltä piti -tilanteita vuosittain. Se kir-
voitti yli neljäkymmentä ilmeisen eri-ikäistä miestä muistelemaan oman varusmiesai-
kansa sattumuksia.997 

Positiivisia oli Helsingin Sanomien verkkoversiossa julkaistuista jutuista noin joka kym-
menes. Osa niistä liittyi ilmatilaloukkauksiin, jolloin niissä mainittiin ilmavoimien hyvä 
suorituskyky ja valvontatehtävien onnistunut hoitaminen. Elokuussa 2014 puolustus-
voimien komentajaksi tullut Jarmo Lindberg sai mediassa selvästi enemmän huomiota 
kuin edeltäjänsä. Helsingin Sanomat kiinnitti huomiota erityisesti komentajan tiedotus-
myönteisyyteen. Lehti sorvasi nimitysuutisen otsikon hänen sosiaalisen median käy-
töstään ja käytti kokonaisen sivun Lindbergin esittelyyn, mikä ei suinkaan ollut taval-
lista enää 2000-luvun puolella.998 

Myös Suomen Kuvalehti nosti Lindbergin näkyvästi esille. Nimityshaastattelun otsikko 
”Kriisiajan komentaja” viittasi poliitikot, tutkijat ja sotilaat yllättäneeseen Ukrainan 
kriisiin ja levottomaan kansainväliseen tilanteeseen, mutta kattoi myös ajatuksen siitä, 
että Suomenkin puolustusvoimilla oli edessään haasteelliset ajat. Komentajan mukaan 
kansainväliset konfliktit olivat entistä moniulotteisempia, kyber- ja informaatiosota 
edellyttivät uudenlaista ketteryyttä.999 

Helsingin Sanomat kirjoitti Lindbergistä enemmän ja positiivisemmin kuin hänen edel-
täjästään. Suomen Kuvalehtikään ei tehnyt Ari Puheloisesta varsinaista henkilöhaastatte-
lua koko hänen virkakaudellaan. Komentaja esiintyi vain artikkelissa ”Kuka johtaa ar-
meijaa?” Siinä puolustusministeri Jyri Häkämies ja Puheloinen esittivät näkemyksiään 
siitä, kenen pitäisi esitellä sotilasasiat ylipäällikölle eli tasavallan presidentille. Ministeri 
olisi nimittäin mieluusti kaventanut komentajan esittelyvaltuuksia. Lisäksi Puheloinen 
mainittiin muutaman kerran Kuvalehden satiirisella PolKom-palstalla.1000 

Nimityshaastattelujen ja muiden henkilöjuttujen puuttuminen ei tarkoita sitä, että asi-
anomainen henkilö olisi lähtökohtaisesti jollakin tavalla toimittajien epäsuosiossa. Tie-
dotusvälineiden mielenkiintoon vaikuttavat monet tekijät: puolustusvoimien kohdalla 

                                              
997 Keränen (2015), s. 58. Yle: Korkea-arvoisia upseereita epäillään rikoksista Puolustusvoimissa, kolmea epäil-
lään, Helsingin Sanomat verkkoversio 5.6.2013, 4 lukijakommenttia. Puolustusvoimien komentaja Puheloinen 
saanut ylimääräistä vuokratukea, Helsingin Sanomat verkkoversio 14.2.2014, 54 lukijakommenttia. Vaarat vaani-
vat armeijassa: Tuhansia läheltä piti -tilanteita joka vuosi, Helsingin Sanomat verkkoversio 31.3.2014, 42 lukija-
kommenttia.  
998 Keränen (2015), s. 56–58. Nalbantoglu, Minna: Puolustusvoimien komentajaksi nousemassa innokas twiit-
taaja, Helsingin Sanomat 6.3.2014. Huhtanen, Jarmo: Uusi komentaja janoaa uutisia ja ”Charles” on herkästi in-
nostuva priimus, Helsingin Sanomat 8.3.2014. Myöhemmin samana vuonna Lindbergistä mm. Toivonen, Janne: 
Komentajan torjuntataistelu, Helsingin Sanomat 2.8.2014, jossa esillä armeijan niukat määrärahat.  
999 Lappalainen, Tuomo: Kriisiajan komentaja, Suomen Kuvalehti 31/1.8.2014.  
1000 Simula, Matti: Kuka johtaa armeijaa?, Suomen Kuvalehti 31/6.8.2010. PolKom-palstat Suomen Kuvalehti 
5/30.1.2009, 41/12.10.2012 ja 8/21.2.2014.  
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niitä voivat olla vaikkapa määrärahakysymysten ajankohtaisuus ja määrärahojen ver-
tailu valtion muuhun rahankäyttöön tai organisaatiossa tapahtuvat uudistukset. Kan-
sainvälinen tilanne heijastuu myös Suomen turvallisuuteen: kun kriisi puhkeaa jossain 
päin maailmaa, medialla on tapana kysyä suomalaissotilaiden kommentteja.  

Toki vaikutusta on ollut myös komentajan persoonalla: avoin, puhelias mies on haas-
tateltavana helpompi kuin vaitelias, lyhyitä vastauksia antava. Puheloisen merkitys 
puolustusvoimien viestinnälle oli laitoksen sisällä suurempi kuin hänen näkyvyytensä 
mediassa.  

Tiedotusvälineiden kohdeyleisön eli lehdenlukijoiden kiinnostusta voi mitata myös 
katsomalla, kuinka paljon he jakavat lukemaansa juttua eteenpäin sosiaalisessa medi-
assa. Ehdottomasti kiinnostavin puolustusvoimiin liittyvä Helsingin Sanomien uutinen 
kertoi reserviläiskirjeestä; yli 10 000 lukijaa katsoi uutisen jakamisen arvoiseksi.1001 

Sosiaalinen media on viestintäympäristönä haastava: verkkokeskustelut rönsyilevät 
helposti, faktatieto ja maltilliset asenteet jäävät helposti vähemmälle huomiolle kuin 
sinnikäs inttäminen ja tosiasioista piittaamaton öyhötys, jossa on yleensä tapana ve-
dota sananvapauteen. Silti organisaatioidenkin on oltava somessa, eikä sotilasorgani-
saatio ole tässä suhteessa poikkeus.  

Puolustusvoimat julkaisi 2012 sosiaalisen median strategian ja antoi samalla henkilös-
tölleen ohjeen sosiaalisessa mediassa toimimisesta, ja jo kesällä 2013 sillä oli viralliset 
profiilit Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä sekä oma YouTube-kanava. Seu-
raajamäärä oli jo tuolloin täysin vertailukelpoinen muiden maiden asevoimien some-
seuraajiin verrattuna, ja vuosi vuodelta se on noussut. Viestinnän sävy on näissäkin 
kanavissa asiallinen, mutta kevyempi kuin esimerkiksi virallisilla verkkosivuilla. Face-
book, Instagram ja Twitter kuuluvat tietysti myös uutislehti Ruotuväen arsenaaliin.1002 

  

                                              
1001 Keränen (2015), s. 65.  
1002 Soini (2013), s. 86, s. 90–91. https://ruotuvaki.fi/etusivu.  

https://ruotuvaki.fi/etusivu
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9  

PROPAGANDASTA MAINEENHALLINTAAN  

”Puolustusvoimat haluaa vastakin olla osa suomalaista yhteiskuntaa, mitä pyrkimystä kye-
tään tukemaan muun muassa hyvällä ja totuudenmukaisella julkisuuskuvalla.” (Petri 
Mattila 1997)1003 

”Kilpi on saanut iskuja, naarmuja ja kolhuja viimeisten vuosien aikana, mutta se säilyttää 
edelleen pintansa – ainakin toistaiseksi.” (Sampo Keränen 2015)1004 

 

uolustusvoimien julkisuuskuva syntyy pitkälti toiminnasta eli asevelvollisten 
laadukkaasta koulutuksesta ja turvallisuudentunteen luomisesta omille kansa-
laisille, nykypäivänä myös suomalaisten sotilaiden osallistumisesta kansainvä-

listen kriisien ehkäisyyn. Siihen vaikuttaa kyllä myös se, millaisena laitoksen infrastruk-
tuuri, johtamiskulttuuri ja työnantajakuva ulkopuoliselle yleisölle näyttäytyvät.1005 

Viestinnän merkitystä julkisuuskuvan luojana ei voi kiistää eikä väheksyä.  

Ensimmäisen toimintavuosikymmenensä, 1920-luvun, aikana puolustusvoimista vä-
littyy virkavaltaisen, sulkeutuneen, tiedotushaluttoman yhteisön vaikutelma. Kyse tus-
kin oli siitä, etteikö propagandantekoa olisi osattu – osattiinhan se jo sisällissodan ai-
kana – vaan pitkälti siitä, että sotilaallinen puolustus kuuluu jokaisen valtion tarkim-
min varjeltuihin salaisuuksiin.  

Sitä paitsi sotilasyhteisö on jo lähtökohtaisesti paikka, jossa toiminnot suunnitellaan 
ennalta ja niitä harjoitellaan, käskyjen noudattamista valvotaan ja käytännöt määritel-
lään pysyväisiksi ohjesäännöillä. Sellaiseen toimintaympäristöön ei avoin tiedottami-
nen, jossa vastaanottajalle jää mahdollisuus määritellä mielipiteensä annetun informaa-
tion pohjalta, kovin hyvin sovi.1006 

Ehkä oli viisasta, ettei puolustusvoimat 1920-luvulla pitänyt suurta melua itsestään, 
sillä ainakin vuosikymmenen alun ilmapiirissä vahvat propagandistiset puheenvuorot 
olisi voitu kokea voittajaosapuolen kopeiluna. Näkemys heti alun pitäen puolueetto-
maksi rakennetusta ja puolueettomuuttaan monissa käänteissä korostaneesta Suomen 
puolustuslaitoksesta valkoisen armeijan työn jatkajana nimittäin säilyi joissakin kansa-
laispiireissä hämmästyttävän pitkään eli vuosisadan puoleenväliin, ylikin.  

Tätä todistaa se, että lehtien puoluesidonnaisuuden merkitys näkyi vielä 1970-luvulla 
suhteellisen selvästi negatiivisena suhtautumisena puolustusvoimiin. Vasta 1980-lu-
vulle tultaessa se väheni ja lopulta poistui kokonaan.1007 

Nuoren tasavallan armeija sai 1920- ja 1930-luvuilla runsaasti julkisuutta ilman omia 
toimiaankin, mutta viestinnäntekijänä se oli valtakunnan uranuurtajia, vieläpä sangen 
moderni. Silloinen tiedotusjohto oivalsi, miten olemassa olevia henkisiä resursseja 

                                              
1003 Mattila (1997), s. 1.  
1004 Keränen (2015), s. 78.  
1005 Soini (2013), s. 22 ja s. 58.  
1006 Sotilasyhteisöjen kulttuurista esim. Tiihonen (2018), s. 233–234 ja s. 264.  
1007 Mattila (1997), s. 34.  
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pystyi käyttämään hyväksi, vaikka ne eivät varsinaisesti edes olleet laitoksen omia. Jat-
kosodan ajan TK-organisaatio osoitti niin ikään, että niukoillakin voimavaroilla sai 
suhteellisen paljon aikaan. Rintamakirjeenvaihtajien valtaisa valokuva-arkisto on tätä 
nykyä kansallisaarre, jollaista ei suuremmillakaan sotaa käyneillä valtioilla ole.  

Suomen sodanjälkeistä puolustuspolitiikkaa käsittelevässä kirjassaan historiantutkija ja 
evp-eversti Pekka Visuri on jakanut kyseiset vuodet ulko- ja turvallisuuspolitiikan nä-
kökulmasta viiteen toisistaan poikkeavaan jaksoon. Sodanjälkeisten selvittelyjen aika 
alkaa välirauhansopimuksesta 1944 ja päättyy vuoden 1948 YYA-sopimukseen. Idän-
suhteiden vakauttamisen kaudeksi Visuri nimeää vuodet 1949–1955, ja niitä seurasi 
puolueettomuusaseman vakiintuminen, joka tapahtui vuosien 1956–1968 välisenä ai-
kana. Puolueettomuuden kausi kesti vuodesta 1969 vuoteen 1989, jonka jälkeen 
Suomi integroitui idän asemesta länteen.1008 

Puolustusvoimien osalta 1900-luvun loppukymmeniin mahtuivat sodan jälkitilan sel-
vittelyt ja toiminnan vakiinnuttaminen sekä kokonaismaanpuolustuksen organisointi 
Urho Kekkosen ensimmäisellä presidenttikaudella, siis vuosina 1956–1961. Tämän 
jälkeistä ajanjaksoa leimasivat puolustusvoimien toimintakyvyn vahvistaminen ja so-
peuttaminen turvallisuuspolitiikan osaksi vuodesta 1962 alkaen.1009 

Jokseenkin samanlaisia jaotuksia näkyy myös puolustusvoimien viestinnän ja julki-
suuskuvan kehityksessä, joskaan muutokset eivät sen enempää turvallisuuspolitiikan 
kuin tiedotustoiminnankaan osalta tapahdu kertarysäyksellä, vaan ovat osa pitkäksi 
venyvää, hetkittäin jopa näkymättömiin häipyvää jatkumoa.  

Sodanjälkeisten selvittelyjen kautena eli 1940-luvun lopulla puolustusvoimat ei pyrki-
nyt hankkimaan itselleen julkisuutta. Sitä kyllä tuli pyytämättäkin, mutta voittopuoli-
sesti se oli negatiivista. Ilmeisesti raskaiden sotavuosien kokemukset ja niitä seuran-
neen raskaan rauhan ehtojen täyttäminen purkautuivat kansalaisten pettymyksenä, 
joka kaatui ensisijaisesti sotavuosien valtiojohdon ja toissijaisesti maan armeijan nis-
kaan. Valtiojohto tuomittiin sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä, puolustusvoimat media-
julkisuudessa. Hidas muutos julkisuuskuvassa käynnistyi 1950-luvun puolenvälin jäl-
keen, jolloin aika alkoi muutenkin olla kypsä sotavuosista puhumiseen.  

Kuusikymmenluvun kuohuvien vuosien aktiivisesti liikehtivä nuoriso karsasti puolus-
tusvoimia siinä missä muitakin vanhahtaviksi koettuja instituutiota kuten kirkkoa, 
koululaitosta ja osin myös korkeakouluja. Samaan aikaan armeija pyrki – ja onnistui – 
muun muassa maanpuolustuskurssien ja tiedotuksen kertausharjoitusten avulla solmi-
maan suhteita mielipide- ja muihin vaikuttajiin.  

Maanpuolustuskorkeakoulussa tehtyjen tutkimusten mukaan puolustusvoimien julki-
suuskuva on parantunut tasaisesti 1970-luvulta alkaen. Myös lehdistön suhtautuminen 
on muuttunut aiempaa positiivisemmaksi. Oma vaikutuksensa on luonnollisesti ollut 
laitoksen omalla toiminnalla: se on määrätietoisesti pyrkinyt liittämään itsensä osaksi 
suomalaista yhteiskuntaa. Viestintä on jatkuvasti lisääntynyt ja monipuolistunut, ja se 
on huomattavasti avoimempaa kuin aikaisemmin. Pääesikunnan tiedotusosaston toi-
mintaa ei lehdistö kuitenkaan ole nähnyt propagandana, mikä on tietysti puolustus-
voimien kannalta positiivista, propaganda-sanalla kun on edelleen varsin paha 
kaiku.1010 

                                              
1008 Visuri (1994), s. 12.  
1009 ibid., s. 13.  
1010 Mattila (1997), s. 48 ja s. 59.  



 
 

255 

Julkisuuskuvan kohenemiseen on muitakin syitä. Yhteiskunnallinen kehitys ja ihmis-
ten arvomaailman muuttuminen on yksi näistä, mutta myös Euroopan mullistuksilla 
on merkitystä. Ne herättivät – ja herättänevät jossain määrin edelleenkin – suomalai-
sissakin turvattomuuden tunnetta, jolloin puolustusvoimien asema maan ja kansan 
turvallisuuden takeena on noussut esiin.1011 

2000-luvun ensimmäisten kymmenten mediamaisemaa leimaa henkilöityminen sekä 
sähköisen median vahva kasvu. Kumpikin trendi näyttää tulevaisuudessa vain vahvis-
tuvan. Uusia viestintäkanavia syntyy jatkuvasti varsinkin sosiaalisen median kentälle, 
ja erityisesti siellä on asialliseen ja totuudenmukaiseen viestintään sitoutunut ihminen 
tai yhteisö hankalassa välikädessä. Huhut saavat somessa helposti siivet, asiat ovat niin 
kuin ne koetaan eikä väittelyjä voi voittaa tosiasioita esittelemällä. Tarinallisuus on 
tullut myös ns. perinteiseen mediaan: tunteisiin vetoava, todellisia tai kuviteltuja epä-
kohtia paljastava juttu saa enemmän lukijoita kuin syvällinen ja tasapuolinen asia-ar-
tikkeli.  

Julkisuuden merkitys on viime vuosikymmeninä voimakkaasti kasvanut. Nykyisin pu-
hutaan julkisuudenhallinnasta; termillä ymmärretään pyrkimystä vaikuttaa julkisuus-
kuvaan omien tavoitteiden suuntaisesti. Julkisuutta on kuitenkin mahdotonta hallita 
täydellisesti; Suomen kaltaisessa maassa mikään viranomainen tai mikään muukaan 
taho ei pysty sanelemaan, mitä media kirjoittaa, miten se puhuu, millaisia kuvia esittää.  

Puolustusvoimien nykypäivien viestintää säätelee yhtäältä julkisuuslaki, joka painottaa 
avoimuutta. Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus valvoa julkisten varojen käyttöä sekä 
muodostaa vapaasti mielipiteensä viranomaisten toiminnasta. Viestinnän viitekehys 
siis määräytyy puolustusvoimissakin laitoksen lakisääteisten tehtävien pohjalta.1012 

Toisaalta toimintaa ohjaavat turvallisuutta ja yhteiskunnallista vakautta tuottavan ja 
markkinoivan julkisyhteisön omat määräykset ja määritelmät. Puolustusvoimien ny-
kyisen viestintästrategian mukaan viestintäorganisaation perustehtävä on johdon tu-
keminen viestinnän asiantuntijapalveluja tuottamalla.1013 

Vielä 1900-luvun loppupuolella puolustusvoimien viestinnän suuntaviivat määritti tie-
dotuskäsky, joka annettiin aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Jossakin vaiheessa niissä 
alettiin ilmaista viestinnän painopistealueet, ja tulevaisuuden haasteita ja ongelmia sekä 
kehittämismahdollisuuksia pohdiskeltiin ideariihissä. Puolustusvoimat määriteltiin 
Suomen rauhantahtoisen turvallisuuspolitiikan ja kansanvaltaisen yhteiskunnan 
osaksi, joka hoitaa laissa määrättyjä tehtäviään annettujen resurssien puitteissa, ylei-
sesti hyväksyttyä arvomaailmaa heijastaen. Jäyhä ”sanotaan mitä tehdään ja tehdään 
mitä sanotaan” -periaate nousee esiin haastatteluihin perustuvista Maanpuolustuskor-
keakoulun tutkimuksista1014 

Puolustusvoimien oma viestintäohje ei puhu julkisuuden, vaan maineen hallinnasta. 
Sen mukaan hyvä maine syntyy tekemällä oikeita asioita ja viestimällä niistä. Pelkkää 
maineenhallintaa viestintä ei kuitenkaan ole, vaan jokapäiväistä operatiivista toimintaa. 

                                              
1011 Mattila (1997), s. 48.  
1012 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 21.5.1999 ja siihen myöhemmin tehdyt muutok-
set. Myös Keränen (2015), s. 33.  
1013 Soini (2013), s. 51.  
1014 Mm. Mattila (1997), s. 18–19 ja Soini (2013), s. 22, s. 88 ja passim.  
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Jatkossa on oltava entistä ketterämpi, koska asiat tulevat esimerkiksi sosiaalisen me-
dian käsittelyyn aina vain nopeammin. Luottamus esimiehiin ja alaisiin eli ylös, alas ja 
sivuille on yksi viestinnän kulmakivistä.1015 

Oman haasteensa käytännön työhön tuo johdon suhteellisen nopea vaihtuvuus. Viime 
aikojen ylipäälliköt ovat yleensä pysyneet paikoillaan niin kauan kuin laki sallii eli kaksi 
kuusivuotista presidenttikautta. Puolustusministeri vaihtuu vähintään kerran vaalikau-
dessa eli neljän vuoden välein, joskus useammin. Puolustusvoimain komentajan vir-
kakausi on viisivuotinen; jatkoa on mahdollista hakea, jos ikä sen sallii. Viestintäjoh-
tajaksi taas nimitetään parin kolmen vuoden välein aina uusi upseeri, tyypillisesti 
eversti. Edellinen siirtyy seuraavaan tehtävään tai eläkkeelle. Olennaista on se, millai-
sen suhteen hän onnistuu esimiehiinsä, erityisesti komentajaan, luomaan.  

Eero Karhuvaaran mukaan viestintätehtävissä pärjää parhaiten puhumalla totta. ”Me 
ilmoitetaan asioista ja tapahtumista, olivat ne hyviä tai pahoja. Varsinkin jos ne ovat 
pahoja, me ilmoitetaan hyvin nopeasti ja avoimesti. Tärkeää on myös, ettei mene ky-
nän ja lehtiön kanssa kysymään mitä ylin johto suvaitsee käskeä, vaan vie mennessään 
valmiin toimintaehdotuksen. Oma mielipide on aina kerrottava operatiivisen toimin-
nan tueksi. Tämä on suunnitelmallista, jatkuvaa toimintaa. Operatiivinen luuppi pyörii 
koko ajan. Me ei todellakaan odoteta, mitä tapahtuu ja vasta sitten lähdetä liikku-
maan.”1016 

Olen kuulevinani haastateltavan sanoissa kaukaisen, mutta selvästi erottuvan kaiun. 
Äänessä on everstiluutnantti Lauri Leander ja vuosi on 1935: ”Puolustusvoimain Sa-
nomakeskuksen ohjenuorana meilläkin täytyy olla ohje, että se ei voi eteen sattuvissa 
tilanteissa sanoa kaikkea, mutta se minkä se sanoo, on totta.”1017 

                                              
1015 Soini (2013), s. 58, ja siinä siteerattu PVOHJE VIESTINTÄ 002 - PEVIESTINTÄOS Viestintä puolus-
tusvoimissa, 9. Kemppainen, Olli: Diplomaattihaaveet täyttyivät puolustusvoimissa (viestintäjohtaja Sami 
Nurmen haastattelu) Ruotuväki 16/20.9.2018, Karhuvaara, haastattelu 13.12.2018.  
1016 Karhuvaara, haastattelu 13.12.2018.  
1017 Leander (1935), s. 760.  
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Kuva 21. Combat Camera eli taistelukamera on puolustusvoimien yhteinen suorituskyky. Combat Ca-
mera -kuvaajat koulutetaan jalkaväkitaistelijoiksi, joiden tehtävänä on varhaisten edeltäjiensä, TK-ku-
vaajien, tavoin viestinnän tukeminen ja puolustusvoimien toiminnan dokumentointi. Henkilökohtaisen 
aseensa lisäksi miesten varustukseen kuuluu monipuolinen kuvauskalusto. Combat Camera/Emil Ranta-
nen.  
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KIITOKSET  

aastattelin tätä kirjaa varten neljää puolustusvoimien viestinnän parissa eri 
aikoina toiminutta henkilöä. Kenraali evp Jaakko Valtanen, tiedotuspäälliköt 
Erkki Paukkunen ja Eero Karhuvaara sekä Ruotuväen päätoimittajana toimi-

nut silloinen kapteeni, nykyinen everstiluutnantti evp Heikki Tiilikainen – parhaat kii-
tokset tiedoista, joita en muualta olisi voinut saada.  

Ruotuväki-lehden nykyinen päätoimittaja Mikko Ilkko järjesti käyttööni yli 50 digitoi-
tua lehden vuosikertaa. Suuret kiitokset matkasta menneisyyteen!  

Käsikirjoituksen ensimmäisen version lukivat pääesikunnan viestintäjohtaja, eversti 
Torsti Astrén sekä kenraaliluutnantti evp Esa Tarvainen. Lämpimät kiitokset ajas-
tanne ja hyvistä kommenteista!  

Lopullisen muotonsa käsikirjoitus sai vertaisarvioinnin jälkeen. Dosentti Pentti Airio 
ja dosentti Jussi Pajunen – kiitän lämpimästi täsmennyksistä, huomioista ja kommen-
teista.  

Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitokselle esitän parhaat kiitokseni siitä, että 
teos on otettu laitoksen 2. julkaisusarjaan.  

Tekstin viimeistelyvaiheen kommenteista ja neuvoista kiitokset MPKK:n apulaispro-
fessori Mikko Karjalaiselle sekä julkaisupäällikkö Aki Aunalalle.  

Kiitokset myös kirjoitustyötä taloudellisesti tukeneille WSOY:n kirjallisuussäätiölle 
sekä Suomen Tietokirjailijat ry:lle.  
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TYÖSSÄ KÄYTETYT LÄHTEET 
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Puolustusvoimien sanomakeskus 
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1941–1944, T 20680/3.  
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Päämajan tiedotusosaston (Ttus.1) salaista ja yleistä kirjeistöä 1941–1944, T 8359/7.  
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Pääesikunnan tiedotustoimisto, kirjeenvaihto 1945, T 21976/2.  

Pääesikunnan tiedotustoimisto, kirjeenvaihto 1946, T 21976/3.  
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21963/8.  
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Pääesikunnan tiedotustoimisto, kirjeenvaihto 1955, T 22377/11.  
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