Arvoisat läsnäolijat!
On aika palkita tehdystä työstä. Tänä vuonna palkitaan 34 erilaista julkaisua, joka lienee
suurin määrä ainakin lähihistoriassa. Lisäksi palkitaan nuoria upseereita heidän
kirjoituksistaan Sotilasaikakauslehdessä ja Kylkiraudassa. Palkintojen yhteisarvo on
61 500 euroa.
Palkittavien teosten aihepiirit ovat perinteisiä. Suurin osa käsittelee historiaa
suppeammassa ja laajemmassa mittakaavassa. Lisäksi palkittavien joukossa on
sotahistoriaa käsittelevä DVD ja lintukalenteri. Väitöskirjoja on tällä kertaa viisi. Luettavaa
on lähes 7500 sivua.
Eversti Heikki Hultin 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 on otettu huomioon kunkin teoksen vaikuttavuus,
sisällön mielenkiintoisuus, luettavuus, tieteellisyys, laajuus, julkaisuasu ja tekemiseen
vaadittu työmäärä. Lopputulos on eri tekijöiden synteesin tulos.
Asiantuntijalautakunta ja hallitus joutuvat jatkuvasti tekemään linjapäätöksiä, mitä
palkitaan ja mitä ei. Pääperiaate on, että vain valmis lopputuote palkitaan. Upseerin
virkauraan kuuluvia pro gradu, diplomitöitä tms. opinnäytetöitä ei palkita, eikä virkatyönä
tehtyjä muitakaan julkaisuja, kuten oppaita ja ohjesääntöjä tai tutkimusraportteja.
Myöskään seminaariraporttien tai muiden julkaisuiden toimitus- tai käännöstyöstä ei
palkita. Tällaiset julkaisut ovat arvokkaita, mutta säätiön palkitsemisperusteena on
upseereiden kirjallisen työn, ei toimituksellisen työn palkitseminen.
Säätiö haluaa siis palkita upseereita.
Palkintojen jako toteutetaan niin, että ensiksi jaetaan kirjallisuuspalkinto parhaaksi
arvioidulle julkaisulle. Sen jälkeen jaetaan muut kirjallisuuspalkinnot aakkosjärjestyksessä.
Lopuksi palkitaan nuoria upseereita heidän lehtiartikkeleistaan. Palkitut saavat
kunniakirjan ja palkintorahat maksetaan suoraan pankkitileille. Säätiön asiamies,
komentajakapteeni Marko Varama osallistuu palkintojen jakoon kanssani.

Kirjallisuuspalkinnot parhaiksi arvioiduille
Kenrl, FM Heikki Nikunen,
”Suomen ilmasodan pikkujättiläinen”. Teos kokoaa yksiin kansiin luotettavasti
Ilmavoimiemme lentojoukkojen toiminnan talvi-, jatko- ja Lapin sodassa sisältäen
kattavasti tietoa lentojoukoistamme, niiden kalustosta, henkilöstöstä ja toiminnasta. Kirja
on johtavien suomalaisten asiantuntijoiden tietopaketti, joka avaa ainutlaatuiset näkymät
talvisodan taivaalle. Kirja osoittaa sen, mistä olemme kyllä olleet jo tietoisia eli Suomen
ilmavoimien tehokkuuden. Talvi- ja jatkosodassa vastassa oli kymmenkertainen ylivoima,
mutta ilmapuolustuksemme kykeni aiheuttamaan viholliselle niin suuret tappiot, että se ei
päässyt ilmasodassa asettamiinsa tavoitteisiin. Heikki Nikunen on asiantuntijajoukon
kanssa koonnut erittäin merkittävän tietopaketin, josta on hyötyä sekä sotahistorian
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ammattilaisille ja opiskelijoille että suurelle yleisölle. Kirja on suuren työmäärän sekä
sotilasilmailun ja historiatutkimuksen ammattitaitoa vaatinut työ.

Kirjallisuuspalkinnot muille aakkosjärjestyksessä
Prkenr, ST Pentti Airio,
”Etulinjassa itään ja länteen, Kouvolan seudun sotilashistoria”. Suuren työmäärän ja hyvän
ammattitaidon vaatinut, hienosti kuvitettu, tiiviisti ja kansantajuisesti kirjoitettu
mielenkiintoinen ja arvokas maakuntahistoria kuuden vuosisadan ajalta. Kirja poikkeaa
toteutukseltaan aikaisemmin julkaistuista varuskuntahistorioista. Teos sisältää laajan
historiallisen katsauksen tapahtumiin Kymijoen ja Kouvolan alueilla alueen varuskuntien
kehittymisen ohella. Teos kelpaa myös historian opiskeluun kouluissa
Toisena Pentti Airion työnä palkitaan ”Itä-Lapin talvisota, Sallan suunnan taistelut
30.11.1939 – 13.3.1940. DVD-levy ”. Paljon työtä vaatinut esitys, jossa Airio on
käsikirjoittajana ja sotahistoriallisena selostajana. Kuvaukseen on onnistuneesti liitetty jo
aiempina vuosina tehtyjä aikalaishaastatteluja sekä autenttista filmimateriaalia talvisodan
ajalta. DVD-levyyn liittyy sekä suomen – että englanninkielinen tiivis historiavihkonen.
Evl Tuukka Alhonen,
”Turun seudun kodinpuolustus- Åbonejdens hemvärn-säätiö 1990 - 2010”. Alhonen on
kirjoittanut mielenkiintoisen ja kauniisti taitetun historiikin säätiön toiminnasta kahden viime
vuosikymmenen ajalta. Säätiön alku on mielenkiintoinen, kun turkulaiset toiminnan miehet
ryhtyivät talvisodan aikana omilla rahoillaan hankkimaan ilmatorjunta-aseita kotiseutunsa
puolustamiseksi valtiovallan laiminlyödessä valmistautumistehtävänsä. Säätiön myöhempi
toiminta on keskittynyt vapaaehtoisen maanpuolustuksen sekä varusmieskoulutuksen
tukemiseen ja palkitsemiseen.
Ye-kom, FM Visa Auvinen,
”Suomen Joutsen sodassa – laivastomme koululaiva sotatoimissa 1939 - 44”. Visa
Auvinen on jatkanut Suomen Joutsenen vaiheista kirjoittamaansa mainiota kirjasarjaa,
joka kertoo mielenkiintoisin ja harvemmin nähtyjen valokuvin varustettuna
purjekoululaivamme sodan ajan tehtävistä, ennen kaikkea sen toimiessa sukellusveneiden
emälaivana. Suomen Joutsenen toiminnan piirteenä oli se, että lähes kaikki sotien aikaiset
laivastoyksiköt tukeutuivat sen palveluihin jossain sotien vaiheessa.
Evl Henrik Elo,
”Hornetin ohjaamossa”. Hornet - ohjaaja on tehnyt erittäin hienon, suurikokoisen
värivalokuvakirjan ainutlaatuisesta kuvakulmasta, Hornetin ohjaamosta. Valokuvat ovat
ammattimaisen korkeatasoisia. Kirjan voi perustellusti luokitella taidekirjaksi, jossa
tuloksena on ainutlaatuisia kuvia tilanteista, joita harva pääsee kokemaan ja vielä
harvempi kuvaamaan. Teoksesta välittyy lentäjän näkemys lentäjän ammatista.
Ye-kom, ST Ove Enqvist,
“Kruunun jalokivet, Vallisaari ja Kuninkaansaari”. Erittäin hieno, kuvitettu arvoteos
pääkaupungin edustan merkittävien, mutta vähemmälle huomiolle jääneistä
linnoitussaarista, niiden historiasta ja nykypäivästä. Kirja onnistuu raottamaan mainiosti ja
arvokkaasti saarten salaisuuksien verhoa tilanteessa, jossa ne ovat muuttumassa
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sotilassaarista siviilisaariksi, sillä vuonna 2008 puolustusvoimat ilmoitti luopuvansa niistä.
Teokseen on maisemakuvat ottanut dosentti Taneli Eskola.
Evl Pekka Haavikko,
”Haavikon suku 1655 - 2010”. Haavikko on tutkinut ja toimittanut ansiokkaasti
peräpohjalaisen sukunsa sukukirjan, jossa talonpoikaisen suvun vaiheita seurataan
kolmen ja puolen vuosisadan ajalta. Teoksessa on esitetty noin 2750 henkilön tiedot ja
sukulaisuussuhteet. Suvun juuret ulottuvat 1600-luvun puolivälin Pohjois-Ruotsiin. Teos
koskettaa myös Rovaniemen alueen paikallishistoriaa samalta ajanjaksolta.
Maj Jari Heikkinen,
”Linnut 2012 luontokuvakalenteri”. Heikkinen on taitavana valokuvaajana ja ornitologina
tehnyt ottamistaan lintukuvista kauniin seinäkalenterin. Kalenteriin on valittu ainutlaatuisia
toiminnallisia lintukuvia, joita tavallinen ihminen pääsee näkemään harvoin, jos koskaan.
Työ on mainio esimerkki upseerin harrastustoiminnasta ja osaamisesta sekä sen
tuottaman ilon jakamisesta myös muille.
Maj, YTT Veikko Heinonen,
Jyväskylän ylipistossa tarkastettu yhteiskuntatieteellinen väitöskirja: ”Suomalaisen
turvallisuuspolitiikan tila. Suomalaisen 2000 -luvun alun turvallisuuspoliittisen debatin
käsiteanalyyttinen tarkastelu”. Väitöskirja tarkastelee puolustusselontekojen aikakauden
turvallisuuspolitiikantilaa poliittisten toimijoiden luomana diskursiivisena ja käsitteellisenä
ulottuvuutena keskittyen erityisesti viimeisen, eli vuoden 2009 selontekoon ja sen
valmisteluun liittyvään retoriikkaan. Erityisansiona tutkimuksessa on lentoupseereille
suunnatun mielipidekyselyn analysointi.
Ye-evl Tuomo Hirvonen,
”Varautumista ja vastuunkantoa maakunnan hyväksi, Varsinais-Suomen
Maanpuolustusyhdistys ry 1972 - 2012”. Kyseessä on rutinoituneen historiikkien tekijän
kirjoittama alueellisen maanpuolustuskurssiyhdistyksen historiikki neljältä
vuosikymmeneltä. Se valaisee hyvin maakunnallisen yhdistyksen aktiivista ja monipuolista
toimintaa, joka joskus pääkaupunkilaisen näkökulmasta jää havaitsematta.
Kaaderilaulajien työryhmä puheenjohtajanaan ev Heikki Hult,
”Kaaderien lauluja II-osa”: työryhmä on tehnyt uuden mieskuorolaulukirjan, jossa on 120
harvinaisempaa, Kaaderilaulajille ja Kadettikuorolle ominaisempaa laulua nuotitettuna
neliäänisesti mieskuorolle. Kirjassa on runsaasti kuoronjohtajien, musiikkineuvos Urpo
Jokisen ja evl Matti Orlamon säveltämiä, sanoittamia ja sovittamia lauluja. Suurimman työn
on tehnyt Matti Orlamo nuotittaessaan kaikki kappaleet. Nuottien alareunassa on paikoin
yksityiskohtaistakin tietoa kyseisen laulun historiasta.
Kmdri Pertti Inkinen, ev Heikki Hult, prkenr Lauri Kiianlinna,
”Venäjän sotilaspoliittinen kehitys ja Suomi”. Pääosin venäjänkielisistä julkisista lähteistä
laadittu tutkimusraportti Venäjän sotilaspoliittisesta kehityksestä 10 vuoden ajanjaksolta.
Raportti on noteerattu turvallisuuspoliittisessa johdossamme ja on saanut aikaan runsasta
julkista keskustelua Venäjästä ja Suomen puolustuspolitiikasta. Se on myös huomioitu
ulkomailla ja tulee julkistettua vielä kevään aikana mm. Ruotsissa. Kirjan neljäntenä
tekijänä on ollut dosentti Stefan Forss.
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Ye-evl, VTT Mika Kerttunen.
Helsingin yliopistossa tarkastettu valtiotieteellinen väitöskirja; ”A Responsible Nuclear
Weapons Power - Nuclear Weapons and Indian Foreign Policy”. Suuren työmäärän
vaatinut väitöskirja, joka on jo herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Teos on julkaistu
Lambert Academic Publishing – sarjassa ja se on valittu Royal College of Defence Studies
yksikön Etelä-Aasiaa koskevaan lukumateriaaliin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Intian
ydinasepolitiikan ja ulkopolitiikan suhdetta. Tutkimustehtävänä oli paikantaa näiden
politiikan osa-alueiden tavoitteiden välisiä mahdollisia eroja ja yhtäläisyyksiä. Tutkimus
kohdistuu vuonna 2004 valtaan päässeen pääministeri Manmohan Singhin johtaman
hallituksen tärkeimpien ministereiden ja korkeimpien virkamiesten puheisiin, julkilausumiin
ja muihin virallisiin asiakirjoihin.
Ye-evl Ilkka Kianto,
”Isänmaan asialla”. Teos on 55.KadK:n ja 40.Mek:n 40-vuotis historiakirja kurssin
upseerien vaiheista niin aktiivipalveluksessa kuin erilaisissa siviilitehtävissä sekä
harrastuksissa. Kurssin upseerit ovat toimineet laajasti erilaisissa kansainvälisissä
tehtävissä aina rauhanturvaamisesta, kriisinhallintaan ja toimintaan kansainvälisissä
esikunnissa sekä sotilasasiamies- ja edustajatehtävissä. Kirja sisältää myös muutaman
merkittävän maanpuolustuksen ydinasioita käsittelevän artikkelin.
Maj, KTM Eero Kukkola,
”Peruspeliä johtaja, peruspeliä”. Eero Kukkola on kirjoittanut sotilas- ja siviilijohtajan
kokemuksistaan ja näkemyksistään mielenkiintoisen käsikirjan. Kirjan teema on
”Johtaminen on palveluammatti”. Siihen kirjoittaja on koonnut ajatuksia ja kokemuksia,
jotka on hyväksi havainnut yli 30 vuoden aikana, jona hän on toiminut sotilas- ja
yritysjohtajana. Kukkolan mielestä johtajan tärkein ominaisuus on kyky opettaa ja kehittää
muita johtajina. Vakavaa ja tärkeää asiaa on höystetty karikatyyripiirroksin.
Maj, KTM Pekka Kurvinen,
”Voimaa, nöyryytä, viisautta”. Tekijä on toimittanut ja kirjoittanut Liikkeenjohdon konsultit
LJK ry:n 50-vuotisjuhlakirjan, joka on onnistunut yhdistelmä yhdistyksen historiaa sekä
artikkelikokoelma liikkeenjohdon konsulttitoiminnasta saaduista kokemuksista ja
näkemyksistä. Sodan jälkeinen suomalainen erinomainen yritysjohtaminen on tärkeältä
osin perustunut kouluttamiseen ja konsultointiin, jota LJK:n jäsenet ovat vuosikymmenten
aikana toteuttaneet. Yhdistyksessä on kautta sen historian liikkeenjohdon tehtävissä
toiminut upseereita.
Kenrl, TkT Vesa Kämäri,
Lappeenrannan Teknillisessä yliopistossa tarkastettu tuotantotalouden ja strategisen
johtamisen alan väitöskirja: ”Kumppanuusohjelman strateginen johtaminen monitapatutkimus puolustushallinnossa”. Työssä annetaan perusteet arvioida
puolustushallinnon kumppanuusohjelmien ja hankkeiden tarkoituksenmukaisuutta niiden
valmisteluvaiheessa. Tutkimuksessa käy ilmi, että kumppanuuden tai ulkoistamisen
tavoitteet eivät voi olla vain kustannuksiin perustuvia ja että vastaavat kehittämisohjelmat
vaativat jatkuvan strategiaprosessin. Mittavan panoksen vaatineella työllä on
johtamiskoulutuksen lisäksi suurta merkitystä puolustusvoimien materiaalisen
suorituskyvyn kehittämistä suunniteltaessa.
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Ev Seppo Lehto,
”Ilmatorjuntamuseo 1961 - 2011”. Johdonmukaisesti ja selvästi, aselajiosaajan
ammattitaidolla tehty, värivaliokuvin varustettu Ilmatorjuntamuseon historiikki, joka kertoo
museon perustamisesta Santahaminaan ja siirtämisestä Hyrylään sekä museon
kehittymisestä erääksi parhaimmista aselajimuseoistamme. Onneksi historiikki on
kirjoitettu hyvissä ajoin ja asiantuntija kynällä, vielä kun pääosa tekijöistä ja näkijöistä on
vielä joukossamme, jolloin asioiden perusteeksi on saatu autenttista ja elävää tietoa, eikä
pelkästään asiakirjahistoriaa.
Kapt, ST, VTM Jarno Limnell
”Maailma ja Suomi 9/11 jälkeen”. Teos on kansainvälisen politiikan tapahtumia sekä
suomalaisia reaktioita uusimpaan kehitykseen valaiseva kuvaus, joka sisältää kirjoittajan
omia mielipiteitä ja aloitteita turvallisuus – ja puolustuspolitiikan alalta. Teos on
erinomainen ja ennakkoluuloton asiantuntijateos, joka on jo herättänyt laajaa keskustelua.
Se antaa perusteita asemoida Suomi ja sen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka osaksi
globaalia kehitystä. Kirjoittajan tavoite herättää keskustelua aiheesta on jo toteutunut.
Kapt Lasse Lind,
”Kadetti Mannerheim”. Totutusta poikkeava, lyhyt elämänkerta Suomen Marsalkasta
painopisteenä Mannerheimin kadettiaika Haminassa, josta kirjoittaja tekee myös
aiemmista poikkeavia johtopäätöksiä. Kirja kertoo runsain valokuvin ja piirroksin myös
Haminan kadettikoulusta ja Haminan kaupungin historiasta. Kirjoittajien sanoja lainaten:
”Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta tämä nuorukainen Gustaf Mannerheim, nousi
lahjojensa ja lujan tahtonsa ansiosta lopulta suurimmaksi suomalaiseksi”. Kirja on tehty
yhdessä tunnetun Mannerheim-tuntijan Paavo Frimanin kanssa.
Ev Pekka Majuri:
”Vaikk`on synkkä yö, tykki tulta lyö. Tykistön kehittyminen Suomessa kylmästä sodasta
uudelle vuosituhannelle”. Teos on hyvä analyysi tykistön kehityksestä sodan jälkeen,
missä kirjoittajina ovat olleet nykytykistömme parhaat asiantuntijat. Kirja koostuu
artikkeleista, joissa luodaan katsaus kenttätykistön tilanteeseen toisen maailmansodan
jälkeen, käsitellään kylmän sodan aikaa ja kehitystä sen jälkeen sekä arvioidaan 2000luvun tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Kirjoittajien tekstiä täydentävät heidän
henkilökohtaiset näkemyksensä ja kokemuksensa. Kirjassa on myös
englanninkielinen tiivistelmä.
Ye-evl Kalevi Markkanen,
”Rakuunahistoriikki 1945 – 2010”. Markkanen on aikaansaanut Uudenmaan
Rakuunapataljoona ja sen perinnejoukon historiikin sotien päättymisestä nykypäivään asti.
Kirjaan ansiokkaita artikkeleita ovat kirjoittaneet useat upseerit ja siinä taltioidaan
mahdollisesti muuten unholaan tuomittua, arvokasta perinnetietoa maamme vanhimman,
itsenäisen joukko-osaston viimeisestä toimintakaudesta.
Ye-evl, VTT Juha Mälkki,
”Sotataitoa ihmisten johtajille. Sotataito ja sen klassikot uudelleen arvioituna”.
Mälkki testaa sotataidon klassikoiden ajatusten ja teorioiden kautta kehittämäänsä
BionDiamondiksi nimeämäänsä ”teoriatimanttia” päätyen mielenkiintoisiin johtopäätöksiin.
Niihin hän hakee selitystä myös sotahistorian tapahtumien ja joidenkin viime sotiemme
taisteluesimerkkien kautta. Mälkki on rohkeasti astunut sotataidon tutkimuksen alueelle
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yhdessä Sunzin, Musashin, Clausewitzin ja Liddell Hartin kanssa, mikä ei ole lainkaan
helppo tehtävä.
Maj, TkT Juhani Ojala,
”Toiminnan laadun parantamisesta suorituskyvyn tuottamiseen - palvelus
Maasotakoulussa 2001 – 2011”. Työ on laatupäällikön laatima kuvaus Maasotakoulun
laatuprosessista. Maasotakoulussa on 10 vuoden aikana edetty toiminnan laadun
parantamisesta kokonaisvaltaiseen suorituskyvyn tuottamiseen. Työtä voidaan hyödyntää
organisaatiossa henkilöstön täydennyskoulutuksessa sekä toiminnan kehittämisen
ohjauksessa ja jatkokoulutuksessa. Kirjallaan tekijä on myös halunnut juhlistaa
Maasotakoulun 10-vuotista taivalta sotilasjohtajien kouluttamisessa.
Ev Jyri Paulaharju,
”Rautatietykit - menneisyyden jättiläiset”. Kokenut tykistöhistorioitsija on koonnut
mielenkiintoisen historiikin tykistöaselajin eräästä haarasta, jonka elinkaari muodostui
rajalliseksi, runsaan sadan vuoden pituiseksi. Tiivis teos antaa mainion kuvan
rautatietykistön kalustosta ja käytöstä kansainvälisesti. Valokuvat menneisyyden aseista
antavat lukijalle käsityksen näistä jättiläisistä, joita muutamia oli sotasaalisperintönä
meidänkin puolustusvoimiemme käytössä sotien aikana.
Ye-maj, FT, VTT Mikael Salo,
Helsingin Yliopistossa tarkastettu valtiotieteellinen, sosiaalipsykologian väitöskirja: ”United
We Stand – Divided We Fall: A Standard Model of Unit Cohesion”. Tekijän jo toinen,
lyhyessä ajan sisällä tehty englanninkielinen väitöskirja, Tässä on tutkittu ryhmäkiinteyttä
varusmiesten joukkotuotantokaudella. Väitöskirjaa voidaan hyödyntää psykologian,
sosiaalipsykologian, sotilassosiologian ja johtamisen tutkimuksessa sekä organisaatioiden
henkilöstösuunnittelussa. Lisäksi se antaa perusteita johtamisen kiinteyden,
työtyytyväisyyden ja organisaation tuottavuuden lisäämiseksi. Työ antaa myös merkittävää
lisäarvoa asevelvollisuustutkimuksiin.
Evl, LiiktT Matti Santtila:
Jyväskylän yliopistossa tarkastettu englanninkielinen artikkeliväitöskirja”Effects of Added
Endurance or Strength Training on Cardiovascular and Neuromuscular Performance of
Conscripts during the 8-week Basic Training Period”. Liikuntabiologinen väitöstutkimus
varusmiesten kehon koostumuksen kehittymisestä peruskoulutuskaudella. Tutkimuksessa
on selvitetty millaisia muutoksia on tapahtunut palvelukseen astuvien suomalaisten
nuorten miesten aerobisessa suorituskyvyssä sekä lihaskunnossa viimeisten
kolmenvuosikymmenen aikana. sekä lisätyn voima – ja kestävyysharjoittelun vaikutukset
varusmiesten hengitys- ja verenkiertoelimistön ja hermo- lihasjärjestelmän suorituskykyyn
8 viikon peruskoulutuskauden aikana. Työllä on laajaa merkitystä varusmieskoulutuksen
sisällön kehittämisessä sekä yleisesti kansanterveyden edistämisessä.
Ye-evl, VTT Esa Seppänen,
”Idänkaupan isäntä”. Kirja on kuvaus presidentti Urho Kekkosen roolista idänkaupassa
osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se on kiinnostavasti kirjoitettu, mutta myös
rohkeita johtopäätöksiä tekevä poliittisen ja taloushistorian alaan kuuluva, kokeneen
tutkijan ja kirjoittajan Kekkosen ajan mainio kuvaus Neuvostoliiton ja Suomen suhteista.
Suomen huikea talouskasvu 1950–80-luvuilla perustui pitkälti kukoistavaan idänkauppaan,
joka parhaimmillaan oli 25 % koko Suomen viennistä. Suomen idän kauppaan liittyi
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voimakkaasti valtiojohto ja erityisesti presidentti Kekkonen. Esa Seppänen on löytänyt
mukaansa tempaavan tyylin kirjoittaessaan toiminnasta kabineteissa ja niiden ulkopuolella.
Ye-evl Seppo Takamaa,
”Kenraali Ehrnrooth soitti meille, miehenroikale varasti lentokoneen”. Kirjoittajan
mielenkiintoinen pienoisomaelämänkerta ilmatorjuntaupseerin uralta. Siinä hän kertoo
monipuolisista ja jopa eksoottisista harrastuksistaan, mm. suurriistan metsästyksestä
kaukomailla sekä kotipaikkakuntansa elämästä. Erityisen mielenkiintoista on kerronta
Upseerien Metsästysyhdistyksen synnystä ja toiminnasta. Niissä merkeissä kenraali
Ehrnroothkin oli kerran soittanut kirjoittajan kotiin ja halunnut kiittää Metsästäjä-lehdessä
olleesta, häneen kohdistuneesta kirjoituksesta ja valokuvasta. Näin yhtyivät kahden
ilmapuolustusupseerin polut metsästyksen merkeissä. Kirjaan on saatu yhdistettyä
hienolla tavalla maanpuolustushenki ja huumorilla höystetty kerronta.
Kenrm Seppo Tanskanen,
”Elohopeaa sarkahousuissa”. Kenraali Tanskanen kirjoittaa elävän omaelämänkerran
suvustaan, perheestään ja omasta virkaurastaan Hänen virkauraa voisi pitää
teoreettisena, harvoin toteutuvana, jossa palvellaan lähes kaikissa mahdollisissa
kotimaisissa virkatehtävissä ja sotilasarvoissa, alokkaasta kenraaliksi. Kenraalimajuri
Tanskasen kohdalla tämä on toteutunut. Kirjan arvokasta ja herkullista osaa on lähes
kansantieteellisesti kerrottu pohjoiskarjalaisen, kolmen sukupolven samanaikaisesti
asuttaman talonpoikaistalon elämä karbiinilampun valosta sähköistämiseen, maalaistalon
työmenetelmistä, työkaluista, traktorin tulosta hevosen avuksi sekä karjanhoidosta
vuodenaikojen ja vuosien rytmissä.
Ev Jukka Uhari,
”Porin lentokentän historia 2 - Sotilastukikohdasta ilmailun osaamiskeskukseksi” on
erinomaisesti kuvitettu ja kirjoitettu, paljon työtä vaatinut teos Porin lentokentän sodan
jälkeisistä vaiheista; sotilaskentästä nykypäivän monipuoliseen siviilikäyttöön. Teos
sisältää myös paljon yksityiskohtaista tietoa niin kentän toiminnoissa mukana olleista
henkilöistä kuin kalustosta ja materiaalista. Teos on merkittävä kuvaus yhdestä
tärkeimmistä ilmavoimiemme lentotukikohdista. Soisi muistakin tukikohdista kirjoitettavan
yhtä asiantuntevasti ja kattavasti.
Ev, VTT Pekka Visuri:
”Maailma muutos ja Suomi”. Teos on kiinnostava, kansantajuisesti ja tiiviisti kirjoitettu,
yhteiskuntaopin opettajille ja peruskoululaisille sekä opiskelijoille tarkoitettu tietopaketti
kylmän sodan jälkeisistä maailman tapahtumista ja kehityksestä. Kylmän sodan jälkeisen
ajan tärkein kysymys kuului: Kuinka läntinen Eurooppa ja Suomen sen mukana kykenee
sopeutumaan maailman muutokseen. Tässä teoksessa Pekka Visuri on pyrkinyt
vastaamaan tuohon kysymykseen ja selittämään kehityksen logiikkaa. Työ on kirjallinen
osa Kadettikunta ry:n vastaavasta projektista, johon kuuluu multimediaosa.
Lisäksi Pekka Visuri on yksi kirjoittajista teoksessa ”Myrskyn silmässä, Suomi ja uudet
kriisit”. Teoksessa kerrataan viime vuosina tapahtuneita luonnonmullistuksia ja ihmisen
aiheuttamia katastrofitilanteita, uusia uhkia; miten niihin oli valmistauduttu ja miten niihin
tulisi tulevaisuutta silmällä pitäen valmistautua sekä valtakunnallisella tasolla että
kansainvälisellä yhteistoiminnalla.
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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
Kapteeni Olli Teirilä, Maanpuolustuskorkeakoulusta: Maghrebin alueen terrorismi,
SAL 11/2011
Kylkiraudan päätoimittajan esityksestä palkitaan
- Kadettipursmies Joona Hämälainen: ”Identiteettiä rakentamassa,
upseerikoulutuksen kolme osa-aluetta, Kylkirauta 2/2011
Onnittelen kaikkia palkittuja!

