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Arvoisat läsnäolijat!
On jälleen aika palkita tehdystä työstä. Tänä vuonna palkitaan 24 erilaista julkaisua, joka on normaali
määrä. Lisäksi jaetaan kunniapalkinto. Perinteisellä tavalla palkitaan nuoria upseereita heidän
kirjoituksistaan Sotilasaikakauslehdessä ja Kylkiraudassa. Palkintojen yhteisarvo on 54 500 euroa.
Palkittavien teosten aihepiirit ovat perinteisiä. Suurin osa käsittelee historiaa suppeammassa ja
laajemmassa mittakaavassa. Lisäksi palkittavien joukossa on väitöskirjoja, kaunokirjallisuutta,
karttateos ja verkkojulkaisuja . Väitöskirjoja on tällä kertaa palkittavana kolme.
Sotilasprofessori evl Jari Rantapelkosen johtama säätiön pätevä asiantuntijalautakunta on tehnyt
mittavan työn palkittavia teoksia arvioidessaan. Säätiön hallitus esittää lautakunnalle ja sen
puheenjohtajalle parhaat kiitokset työstä, jonka perusteella on ollut helppo tehdä
palkitsemispäätöksiä.
Erilaisia teoksia on vaikea panna paremmuusjärjestykseen, koska mitään absoluuttista hyvyysmittaria
ei ole. Arvioinnissa tärkeimmälle sijalle on asetettu säätiön sääntöihin kirjattu perusperiaate eli
sotilaallista ammattitaitoa edistävät julkaisut. Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon kunkin teoksen
vaikuttavuus, sisällön mielenkiintoisuus, luettavuus, tieteellisyys, laajuus, julkaisuasu ja tekemiseen
vaadittu työmäärä. Lopputulos on eri tekijöiden synteesin tulos.
Palkitsemiset toteutetaan niin, että ensiksi jaetaan kunniapalkinto ja sen jälkeen jaetaan
kirjallisuuspalkinnot aakkosjärjestyksessä. Lopuksi palkitaan nuoria upseereita heidän
lehtiartikkeleistaan. Palkitut saavat kunniakirjan ja palkintorahat maksetaan suoraan pankkitileille.

Säätiön asiamies, komentajakapteeni Marko Varama osallistuu kanssani palkintojen jakoon.

Kunniapalkinto
Evl evp. VTM Ari Raunio Suomen sotahistorian tutkimus alkoi jo Sotakorkeakoulussa vuonna 1983
diplomityön muodossa ja valtiotieteiden maisteriopintojen pro gradua tehtäessä.
Hänen varsinainen sotahistoriallinen julkaisutoiminta alkoi hänen palvellessaan Sotatieteen
laitoksella, jolloin hän vastasi Jatkosodan historian osista 4 ja 6.
Hänen ensimmäinen sotahistorian julkaisu oli digitaalinen Virtuaalijääkäri vuonna 1995.
Siirtyessään reserviin vuonna 2000 Sotahistorian laitoksen johtajan tehtävästä hän toimi
multimediaprojektin: Suomen sodan jatkosota päätoimittajana, mikä julkaistiin 2004.
Multimediaprojektin jälkeen yhteistyössä sotahistorioitsija Juri Kilinin kanssa ilmestyi vuonna 2005
Weilin & Göösin suurteossarjassa Itsenäisyyden puolustajat: Sodan taisteluja 1 - talvisota ja Sodan
taisteluja 2 - jatkosota.
Talvisodan taisteluista ilmestyi vuonna 2006 myös kirjakauppaversio ja jatkosota-osa laajennettiin
kaksiosoiseksi kirjakauppaversioksi: Jatkosodan hyökkäystaisteluja 1941 (2007) ja Jatkosodan
torjuntataisteluja 1942–1944 (2008).
Vuonna 2004 julkaistiin Weilin & Göösin suurteossarjassa Suomi 85 kirja: Sodan kartat, joka sittemmin
on jatkanut elämää kirjakaupoissa teoksena Sotatoimet, Suomen sotien 1939–45 kulku kartoin.
Lukijakunnan laajentamiseksi Sotatoimet kirja on julkaistu ruotsiksi 2008 ja Talvisodan taisteluja
venäjäksi 2015.
Lisäksi hän ollut mukana vetämässä ja/tai kirjoittamassa artikkeleita joihinkin kirjoihin, mm:







Vapautemme Kuusamo - Kuusamon veteraanikirja (1999)
Markku Onttosen Jääkärikirja (2002)
Suursotien vuosisata Sodan ja taistelujen kuva 1900-luvulla (2002)
Puumalan uhrit isänmaalle Sotiemme 1939–1945 sankarivainajat (2004)
Oma hallinto Kansakuntaa rakentamassa 1809–2009 (2009)
Sotakorkeakoulu Suomalaisen sotataidon kehittäjänä (2009)

Viime vuonna valmistui Talvisotayhdistyksen internet sivusto Talvisota.fi ja julkaistiin myös ruotsiksi.
Myös viime vuonna hän julkaisi yhdessä FM Mikko Lantzin kanssa kirjan Karjalan kannaksen
sotakartasto 1939–1944. Ari Raunio ja Mikko Lantz ovat kirjoittaneet erittäin selkeän ja kiinnostavan
taistelutapahtumatiivistyksen Karjalan kannakselta talvi- ja jatkosodasta kartoin esitettynä. Kirja on
erinomainen lähdeteos, kun haluaa tiivistetysti perehtyä Kannaksen taisteluluihin. Kirja toimii siten
itsenäisenä hakuteoksena. Kirjassa on alussa tiivistelmät talvi- ja jatkosodan tapahtumista
Kannaksella. Sen jälkeen kirjassa esitellään kartioin ja tiivistetyin tekstein keskeisimmät talvi- ja
jatkosodan taistelut Rajajoelta länteen edeten. Paikannimi- ja henkilöhakemistot täydentävät ja
parantavat kirjan käytettävyyttä. Kirja sopii myös kotiseutumatkailuun koska kartat ovat niin tarkkoja.

Hienoa kartastossa on, että valokuvat pyritty löytämään juuri siitä paikasta, josta ao. sivulla puhutaan.
Säätiö myöntää evl evp. VTM Ari Rauniolle 7000 euron kunniapalkinnon hänen pitkäaikaisesta
sotahistoriallisesta tutkimustyöstään ja julkaisustaan vuodelta 2015.

Kirjallisuuspalkinnot aakkosjärjestyksessä
Ev evp. Paavo Aho: Korian Pioneeriupseerikerhon historiikki
Teos on kiinnostava yhdistyshistoriikki Korian Pioneeriupseerikerhosta. Kerhon siemen kylvettiin jo
vuonna 1919 Viipurissa. Pioneeriupseerikerhosta tuli aktiivinen toimija niin varuskunnassa kuin
lähiseudulla. Kerhon rooli on ollut merkittävä maanpuolustushengen kehittäjänä, jäsentensä
elinolosuhteiden ja viihtyvyyden parantajana sekä pioneeriaselajin perinteiden kehittäjänä. Samalla
teos on osa koko pioneeriaselajin historiaa. Kuten aina aineiston ja kuvien löytäminen on ollut
haasteellista, varsinkin yhdistysten aineisto on aina välillä hakusessa. Kirja on mielenkiintoinen kuvaus
Korian pioneeriupseerikerhon toiminnasta ja sen jäsenkunnan elämästä kunkin aikakauden ja
paikkakunnan viitekehyksessä. Tulevat kiinteistöuudistukset saattavat hyvinkin harventaa
upseerikerhojen määrää tulevaisuudessa.
Evl evp. Tuukka Alhonen: Turun ilmatorjuntakilta 1964 - 2014
Turun ilmatorjuntakillan, aikaisemmin Turun Ilmatorjuntapatteriston killan perustamisesta tuli
kuluneeksi 50 vuotta marraskuussa 2014. Merkkipäivän kunniaksi päätettiin kirjoituttaa killan
toiminnasta historia. Tuukka Alhonen esittelee teoksessa hyvin killan perustamisen ja sen toiminnan.
Kirjan rakenne ei ole tavanomainen historiikki vaan etenee teemoittain. Kirja on hyvin havainnollinen
hienojen kuviensa ansiosta. Ilmatorjuntamaanpuolustustyön historiikki Varsinais-Suomesta antaa
monipuolisen kuvan killan taipaleesta. Turussa ei ole enää ilmatorjuntaa, siksikin tämä kirja oli
tarpeen kirjoittaa.
VTT, komentaja evp. Eero Auvinen: Krimin sota, Venäjä ja suomalaiset. Siviilit rannikoiden
puolustajina ja sen vaikutus sotatoimiin ja Venäjän Suomen suhteisiin
Eero Auvisen julkaisu on Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa hyväksytty
väitöskirja, joka käsittelee 1800-luvun suomalaista merihistoriaa. Väitöskirjassa kuvataan aikaisempaa
tutkimusta kattavimmin autonomisen ajan Suomen siviiliväestön osallistumista vuosien 1854–1855
sotaan, heidän rakentamaansa meripuolustusjärjestelmää ja vihollisen merenherruuden kiistämistä
sekä kaiken tämän vaikutusta taisteluiden kulkuun. Auvisen tutkimus osoittaa, että siviilien
osallistumisella Suomen sotaan oli suurempi vaikutus Porvoon valtiopäivien kokoon kutsumiselle kuin
aikaisemmin on tiedetty. Tällä oli merkitystä Suomen kansallisvaltioaseman vahvistumiselle ja
turvallisuuspoliittiselle luotettavuudelle Krimin sodan jälkeen. Kaikki tämä vahvisti Suomen asemaa
venäläistämistä vastaan.

Kom evp. Visa Auvinen: Naantalin IT-patteri
Visa Auvinen on kirjoittanut perusteellisen ja pikkupiirteisen kirjan IT-patterista, jota ei koskaan pantu
toimintakuntoon. Naantalinsalmessa noin kilometrin päässä Ukko-pekan sillasta länteen on entisen
Naantalin Sahan laiturin sahan yläpuolella paikka, joka on merkitty virastokarttaan nimellä
Patterinmäki. Nimen paikka sai siellä olevien ilmatorjuntatykkien alustojen ja betonibunkkereiden
muodostamasta kokonaisuudesta. Visa Auvinen on tehnyt tarkkaa työtä tutkiessaan mitä tästä
alueesta tiedetään. Perustana Merivoimien antama käsky 12.8.1944. Paikallishistoriallinen merkitys
teoksella on eittämätön. Teos on pala Naantalin tuntematonta sotahistoriaa.

ST, komenta evp. Ove Enqvist – evl evp. Heikki Tiilikainen: Linnakesaaret – Rannikkolinnakkeiden
elämää sodassa ja rauhassa
Teoksessa keskitytään itsenäisen Suomen rannikkotykistön elämään sekä linnakkeiden, tykkien ja
sotatekniikan kehitykseen mukaan lukien tärkeimmät taistelut. Teos on kunnianosoitus niille
suomalaisille, jotka työskentelivät sodan ja rauhan aikana rannikkolinnakkeilla turvaamassa kansallista
itsenäisyyttä. Kirjassa esitellään pieniä ja suuria asioita elämästä ja toiminnasta linnakesaarilla.
Ajallinen painospiste teoksessa on rannikkotykistön kolmessa ensimmäisessä vuosikymmenessä. Kirja
kertoo rannikkotykistön alkuvaiheet Itämerellä Pietari Suuren merilinnoituksesta aina 1990-luvun
lopun suuriin muutoksiin, jossa rannikkotykistö liitettiin merivoimiin ja asteittain luovuttiin kiinteistä
tykistölinnakkeista aina itsenäisen aselajin lakkauttamiseen saakka. Kirja on mielenkiintoinen kuvaus
rannikkolinnakkeiden merkityksestä sekä niiden yhteisöjen elämästä osana suomalaista yhteiskuntaa
kunkin aikakauden viitekehyksessä.
ST ev evp. Markku Iskanius: Ilmojen kenraali ja kiistelty komentaja J. F. Lundqvist 1940–1946
Markku Iskanius on kirjoittanut jatko-osan vuonna 2013 julkaisemaansa kirjaan Tuntematon kenraali
J. F. Lundqvist, jossa käsiteltiin päähenkilöä ja Suomen ilmapuolustusta sotia edeltäneenä aikana ja
talvisodassa. Teoksen painopiste on ilmavoimien komentajan ja hänen esikuntansa toiminnassa
keväästä 1940 kesään 1945. Lisäksi kirjassa valotetaan Lundqvistin aikaa puolustusvoimien va.
komentajana ja hänen eroonsa liittyviä kysymyksiä. Lundqvistin aikakausi pv. komentajana 1945–1946
oli erittäin mielenkiintoinen. Elettiin suurta epävarmuuden aikaa: rauhan sopimusta valmisteltiin,
valvontakomissio toimi aktiivisesti (erityisesti Neuvostoliitto), kommunistien valtapyrkimykset,
turvallisuuspoliittinen suunnanmuutos, asekätkentä ja tarve päästä eroon rauhan ajan palvelukseen
sopimattomista eversteistä ja kenraaleista. Ei mitenkään helppoa aikaa. Teksti on analyyttistä
asiantuntijan kirjoittamaa ja siinä on nähtävissä pyrkimys objektiivisuuteen.
Evl Lauri Kauppinen: Puolen Suomen puolustaja – Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta 2008–2014
Teos on Pohjois-Suomen sotilasläänin toimintaa kuvaava historiikki. Puolustusvoimauudistus 1.1.2015
päätti yhden organisatorisen aikakauden pohjoisessa Suomessa. Kirja on mielenkiintoinen kuvaus
Pohjois-Suomen Sotilasläänin toiminnasta ja sen työntekijöiden elämästä vuosien 2008–2014
viitekehyksessä. Oululla on ollut pitkät sotilasperinteet ja sieltä on johdettu Pohjois-Suomen
puolustusta. Paikka on ollut myös merkittävä varusmiesten koulutuskaupunki, vaikka

varusmieskoulutus loppui jo 1998. Jo alun perin suunniteltiin, että kirja ei olisi raskas historiallinen
tutkimustyö viitteineen vaan teoksen tulisi kuvata esikunnassa työskennelleiden ihmisten toimintaa ja
arkea. Kirjaan on sisällytetty fiktiivisiä kertomuksia työpäivästä esikunnassa ja myös työhön liittyneet
anekdootit ovat saaneet osansa.
KTT, maj evp. Pekka Kurvinen: Media-ammattilaisen sisäinen puhe
Pekka Kurvinen on tutkinut johtamisen alan väitöskirjassaan Vaasan yliopiston Johtamisen yksikössä
media-ammattilaisen sisäistä puhetta tutkittavien itse itsestään kirjoittamien elämä- ja
urakertomusten avulla. Kurvinen etsii vastauksia siihen, mitä ja millaisia merkityksiä mediaammattilainen antaa työnsä ja elämänsä tapahtumille sekä miten hän selviytyy työssään ja
elämässään muovaamalla näitä merkityksiä. Kirjassa todetaan kuinka mediaorganisaation kilpailukyky
on aineettomassa pääomassa, korkeassa asiantuntijuudessa ja henkilöstön sitoumuksellisessa,
kokemuksellisessa osaamisessa. Tutkimus kyseenalaistaa, miten mediatoimiala huomioi
ammattilaisensa aktiivisena toimijana, johdettavana ja vallankäytön osapuolena sekä merkitysten
tuottajana. Kurvisen kirja antaa mielenkiintoista ja tutkittua tietoa media-alan
työskentelyedellytyksistä ja johtamisen murroksesta.
Evl evp Jarmo Nieminen: Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa – sotasurmat 1917–1918
Jarmo Nieminen on toimittanut näyttävän kirjan. Teos on Helsingin sotasurmia vuosina 1917–1918
käsittelevän tutkimushankkeen loppuraportti. 2000-luvun alussa oli mediassa runsaasti keskustelua
Santahaminan joukkohaudasta. Ilmassa liikkui erilaisia tietoja, näkemyksiä, huhuja, epäilyksiä tietojen
salaamisesta jne. Vuonna 2005 Helsingin kaupungin valtuustossa käsiteltiin hanketta asian
selvittämiseksi. Silloin ja 2006 asia sai ymmärrystä, mutta ei muuta. Vuoden 2007 alussa Jarmo
Niemisen johdolla alkoi hankkeen suunnittelu ja valmistelu. Hanke laajentui ja useat tutkijat selvittivät
tätä teemaa eri näkökulmista. Näin syntyneessä kirjassa on 16 henkilön tutkimusten tuottamia
artikkeleita. Historiankirjoituksen on kyettävä käsittelemään vaikeitakin asioita ja avoin
menneisyydenhallinta on välttämätöntä. Kirja on todella mielenkiintoinen kuvaus vapaussodan
aikaisista sotasurmista ja niiden vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan kyseisen aikakauden ja
Helsingin viitekehyksessä.
Ev evp. Jyri Paulaharju: Historian tynnyristä – Pakinoita tykistöhistoriasta
Jyri Paulaharju on tehnyt kirjan, johon hän on koonnut vuosina 1990–2010 Tulikomentoja-lehteen
laatimiaan tykistöhistoriallisia pakinoita. Tarinat käsittelevät pääosin tykistön historiaa aihealueilta,
joita ei juuri muuten ole tutkittu tai julkaistu. Kirjassa on 48 lyhyttä mielenkiintoista tarinaa. Teos on
mukavaa luettavaa tykistön elämästä ja muusta alaan liittyvästä.
Ev evp. Perttu Peitsara: Koneita idässä, lentosuunta länteen. Ilmapuolustuksen viestitoiminnan ja
ilmavalvonnan historia, osa 1, vuodet 1918–1940
Perttu Peitsaran laaja ja yksityiskohtainen teos kuvaa ilmavalvonnan kehitystä 1930-luvun alun
kaasusotaan varautumisesta osaksi talvisodan ilmapuolustusta ja väestönsuojelua. Teos kuvaa myös

lentojoukkojen viestitoiminnan kehittymistä 1920-luvun lentoasemien harrastelijamaisesta
sähkötystoiminnasta varsin tehokkaaseen lentoaseen johtamiseen talvisodassa. Kuvien, karttojen
taulukoiden, kaavioiden ja piirrosten avulla sekä ilmavalvontalottien ja ilmavalvontamiesten
kertomana teoksessa kuvataan, kuinka ilmavalvonta ja viestitoiminta kykenivät toimimaan sodan
olosuhteissa. Erityisen merkittävää on laajan arkistoaineiston ohella ilmavalvontalotille suunnattu
kysely, johon vastauksia saatiin 260 lotalta. Henkilökohtaisten kertomusten lisäksi lotilta kertyi usean
sadan kuvan arkisto, jonka avulla kirjaan on saatu runsaasti aikaisemmin julkaisematonta aineistoa.
Teos on erittäin merkittävä sotahistoriallisen tutkimuksen kannalta. Jatko-osatkin on tiedossa vuosista
1941-42 ja 1943-45.
Kom Juha-Antero Puistola ja Jyrki Karvinen: Nato ja Suomi
Koko kylmän sodan jälkeisen ajan Suomessa on keskusteltu maamme suhteesta NATO:on: jäsenyys,
kumppanuus, yhteistoiminta, NATO-operaatiot, Isäntämaasopimus, vai jotain muuta. Mielipiteitä on
ollut suuntaan jos toiseen ja tunnetta ei ole keskustelusta puuttunut. Kylmän sodan jälkeen NATO:kin
on muuttunut kriisinhallintaa keskittyneestä organisaatiosta Krimin ja Ukrainan kriisien jälkeen
uudelleen puolustukseen keskittyneeseen organisaatioon. NATO vaikuttaa Suomeen olimmepa sen
jäseniä tai ei. Kirjassa kuvataan NATO:n perustaa, rakenteita, kriisienhallintatoimintaa, muutosta
Walesin 2014 kokouksen jälkeen ja Suomen NATO-kumppanuutta. Lisäksi kirjoittajat analysoivat hyvin
objektiivisesti Suomen mahdollista NATO-jäsenyyttä. Teos sai aikanaan myös merkittävää julkisuutta.

Evl evp. Elja Puranen: Tahtoivat rauhaa – valmistautuivat sotaan
Teos on massiivinen paikallishistoriikki. Se on kirjoitettu vapaussodan ja itsenäisyyden perinteitä
vaalivan Vapaussodan ja Itsenäisyyden Salon seudun perinneyhdistys ry:n toimeksiannosta. Teoksen
painospiste on 17 suojeluskunnan ja vuodesta 1940 niiden muodostaman Salon suojeluskuntapiirin
toiminnassa. Ajallisesti käsitellään pääosin vuosia 1917–1944, mutta tarkastelua on laajennettu myös
ajanjakson ulkopuolelle. Teoksessa myös valotetaan Lotta Svärdin Salon piirin ja sen paikallisosastojen
toimintaa, niiltä osin kuin niiden toiminta liittyi puolustusvoimien rintama- ja kotijoukkojen
toimintaan. Kirja keskittyy ruohonjuuritason toimintaan, jolloin kerronnassa on tavoitettu
ihmisläheinen ja paikallinen näkökulma. Teos varmasti lisää yleistä mielenkiintoa suojeluskuntiin ja
Lotta Svärdiin sekä erityisesti Salon ja Lohjan seutujen paikallishistoriaan.
Ev evp. Ari Rautala: Karjalan armeija – 100 000 sotilaan hyökkäys
Ari Rautalan teos on Karjalan Armeijan hyökkäyssotatoimia vuosina 1941–1942 käsittelevä tutkimus.
Kirja on mielenkiintoinen kuvaus Karjalan Armeijan hyökkäyssotatoimista jatkosodassa sekä niiden
sotilaiden elämästä jatkosodan viitekehyksessä. Karjalan Armeijaan kuului noin 100 000 sotilasta,
joiden tehtäväksi tuli vallata talvisodassa menetettyjä alueita ja lopulta vyöryä yli vanhan rajan.
Hyökkäyksen jälkeen tämä sotatoimiyhtymä purettiin ja alkoi pitkä asemasotavaihe. Teos kattaa
ajallisesti Karjalan Armeijan elinkaaren sen perustamisesta kesäkuussa 1941 sen lakkauttamiseen
maaliskuun alussa 1942. Kirjan sisältö painottuu rivimiesten ja päälliköiden kokemuksiin ja
havaintoihin. Kirja käsittelee myös Euroopan sotanäyttämöä laajemman viitekehyksen muodossa.
Kirja on hienosti kartoin ja kuvin varustettu, jotka edesauttavat sotatoimien hahmottamista.

Maj evp. Jari Rinne: Feeniks Lintu - Lento tuhoista turvallisuuteen
Jari on kirjoittanut teoksen omille verkkosivuilleen. Alkuvaiheessa useat kustantajat antoivat erittäin
kehuvia lausuntoja tekstiä koskien, mutta aihepiiri miellettiin niin pelottavaksi, että kirjan
kustantaminen ja julkaisu kaatui markkinoinnin vastustukseen. Riittävän laajaa ostajakuntaa ei
uskottu löytyvän, koska aihe oli vain niin pelottava. Lento tuhoista turvallisuuteen on tietokirja
lentämisestä ja liikennelentämisen lentoturvallisuuden kehittymisestä vuosikymmenten aikana
nykyiselle korkealle tasolle. Merkittäviä ja suorastaan jopa ratkaisevia parannuksia liikennelentämisen
turvallisuuteen on tehty lento-onnettomuuksien tutkinnoista saatujen havaintojen kautta. Muutamat
lento-onnettomuudet ovat muuttaneet koko liikennelentämisen toimintamenetelmiä erittäin paljon.
Teos on ammattilaisen tarkkaa kuvausta ilmailuhistorian onnettomuuksista. Siinä on erittäin
kiinnostava esitystapa, jolla hän peilaa eri tapauksiin omia kokemuksiaan. Teoksesta ilmenee kuinka
keskeisessä osassa inhimillinen tekijä on.
Evl evp. Seppo Takamaa: Jahtimailta ja kalavesiltä
Teos on erähenkinen muistelmakirja, joka kiinnostaa metsästyksestä ja kalastuksesta innostuneita
lukijoita. Kirja on sisällöltään vapaata jutusteltua ja tarina kulkee jahtitapahtumasta toiseen
tapahtumakeskeisesti. Kirjan sisältöä on havainnollistettu autenttisin kuvin. Kirja on mielenkiintoinen
kuvaus yhden upseerin henkilökohtaisesta harrastuksesta metsästyksen ja kalastuksen parissa, kunkin
aikakauden ja jahtitapahtuman viitekehyksessä.
Ev evp. Seppo Uro: Taistelukentiltä rauhan töihin. Riihimäen Sotaveteraanit ry 1965 - 2015
Seppo Uro on toimittanut erittäin selkeän ja hyvähenkisen kirjan riihimäkeläisistä sotaveteraaneista ja
tarkemmin Riihimäen Sotaveteraanien yhdistyksestä. Uro käy läpi järjestön synnyn ja jäsenkunnan
kehityksen. Luvut toimeentulosta ja kuntoutuksesta sekä virkistyksestä ja viihteestä ovat
sujuvakielistä tekstiä ja helppoa ja antoisaa luettavaa. Kirjassa on selkeä kuva veteraanien
hengellisestä toiminnasta. Kirja päättyy veteraanien perintö-lukuun, jossa osoitetaan riihimäkeläisten
veteraanien arvo suomalaiselle yhteiskunnalle. Uron toimittama erittäin hyvin kuvitettu ja ihmisiä
vilisevä teos palvelee veteraanien yhdistystoiminnan päämäärää hyvin eli sotien aikana syntynyttä
yhteenkuuluvuutta ja asevelihenkeä.
VTT, ev evp. Pekka Visuri: Paasikiven Suomi – suurvaltojen puristuksessa 1944–1947
Pekka Visurin teos on presidentti Paasikiven toimintaa vuosina 1944–1947 käsittelevä tutkimus.
Kirjassa kuvataan, kuinka Neuvostoliiton suurhyökkäyksen torjunnan ja aselevon heikoista
lähtökohdista huolimatta presidentti Mannerheimin ja pääministeri Paasikiven yhteistyöllä
hahmoteltiin ulkopolitiikalle uusi linja ”Paasikiven linja”. Näin saatiin maan jälleenrakennus käyntiin ja
sisäpoliittinen tilanne vakiintumaan. Presidentiksi vuonna 1946 valitun JK Paasikiven tehtävä oli johtaa
maata kylmän sodan ja blokkijaon puristuksessa. Teos on erinomainen jatko vuonna 2013
ilmestyneelle Mannerheimin ja Rytin vaikeat valinnat. Kirja on mielenkiintoinen ajan kuvaus ja
Suomen vaikeasta yhteiskunnallisesta tilanteesta suurvaltapoliittisessa viitekehyksessä. Kirjaa voi
suositella vaikka oppikirjaksi.

VTT ev evp. Pekka Visuri ja Reima T.A. Luoto: Berliini – opas historiaan ja kulttuurielämään
Pekka Visurin ja Reima Luodon teos on poikkeuksellisen kiinnostava, historiallinen, havainnollinen ja
viitteistetty ja samalla erittäin pätevä matkaopas. Kirjoittajat tarjoavat lukijoille tämän päivän tietoa
Berliinistä ja sen värikkäästä historiasta. Monipuolisen kulttuuritarjonnan lisäksi teoksessa esitetään
uusia tutustumiskohteita. Alussa on historiallinen johdanto ja sitten tutustutaan Berliiniin
kaupunginosittain, joissa historia ja nykypäivä on tuotu hienosti esille. Kirjassa on myös linkkejä
nettisivuille lukijan tarkempaa tiedonhankintaa varten. Teos on sellainen matka/kulttuuriopas,
jollainen oppaan tulisikin olla.
ST, komdri evp. Kai Varsio: Postimerkit merisotataidon dokumentteina, Britannian ja Saksan
laivastojen varustelu maailmansotien välisenä aikana
Kai Varsio tarkastelee väitöskirjassaan merisotataidon tilaa 1900-luvun alkupuolella, jonka jälkeen
tekijä analysoi ensin kronologisessa järjestyksessä Britannian ja Saksan laivastojen kehittämistä
ohjanneita tekijöitä ja sitten kansallisten laivasto-ohjelmien vaikutusta ko. maiden laivasto-ohjelmiin.
Kehitystyön tulokset osoitetaan sotalaivapostimerkein, jotka on esitetty erillisessä liitteessä. Ajatus
käyttää sotalaivapostimerkkejä väitöskirjan lähdemateriaalina on filateelisessa, mutta myös
sotatieteellisessä mielessä ainutlaatuista. Se on vaatinut luovaa tutkimustavan kehittämistä ja on näin
pääavaus uudenlaiselle tutkimusotteelle. Metodisessa mielessä postimerkkejä käytetään työssä
lähteenä muiden lähteiden joukossa. Ja kuitenkin työn on ainutlaatuinen, koska sotalaivapostimerkkiä
ei tiettävästi ole ennen käytetty tällä tavalla väitöstutkimuksen aineistona. Työ saattaa avata uusia
uria sotahistorian tutkimukselle, ainakin lähteiden käytön näkökulmasta.
Komkapt Ville Vänskä: Merisota
Ville Vänskä on kirjoittanut merisodasta kirjan, joka on kiinnostava, historiallinen, havainnollinen, ja
helppolukuinen. Tarvetta tälle teokselle on, sillä merisodan päämääristä ja teorioista on suomeksi
kirjoitettu laajemmin viimeksi 1920-luvulla. Merisodankäynti on kokenut jatkuvaa muutosta ja
uudistumista. Sukellusveneet, rannikkotykistö tai lentoase eivät tehneet loppua merisodankäynnistä
ne ainoastaan muuttivat sen luonnetta. Meren merkitys on edelleen suuri koko maailmassa.
Tapahtumat Etelä- ja Itä-Kiinan merillä osoittavat, kuinka tärkeää suurvalloille on merenherruus ja
merialueiden hallinta. Merivoimien kalusto on jatkuvassa kehityksessä ja uusinta sellaista edustaa
Yhdysvaltain uusin alus Sea Hunter, joka on noin 40-metrinen, dieselillä toimiva täysin autonominen
alus etsintään ja valvontaan valtamerillä. Merisodankäynnin tehokkuus riippuu sen kyvystä uudistua
ajan vaatimusten edellyttämällä tavalla. Teos osoittaa kirjoittajan syvällisen tuntemuksen
tutkimastaan kohteesta.

Palkinnot lehtiartikkeleista nuorille upseereille
Säätiö jatkaa jo perinteeksi muodostunutta tapaa palkita nuoria upseereita heidän lehtiartikkeleistaan
omissa lehdissämme. Pyrimme kannustamaan nuoria upseereita kirjoittamaan ja esittämään
rohkeasti mielipiteitään omissa lehdissämme.
Sotilasaikakauslehden päätoimittajan esityksestä palkitaan
- Majuri Teemu Hassi artikkelistaan Kriisinhallintaa ja sodankäyntiä – ajatuksia suomalaisesta
kriisinhallintaretoriikasta, julkaistu SAL 11/2015

Kylkiraudan päätoimittajan esityksestä palkitaan
- Kapteeni Mikko Streng artikkelistaan Johtajuus ja komentajuus taistelukentällä, julkaistu
Kylkiraudassa 4/2015 sekä hänen työstään Kylkiraudan verkkolehden bloggarina.

Onnittelen kaikkia palkittuja!

