Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö
Kirjallisuuspalkintojen jako
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Arvoisat läsnäolijat!
On jälleen aika palkita tehdystä työstä. Tänä vuonna palkitaan 23 erilaista julkaisua, joka on
tavallinen määrä: normivuosi. Lisäksi jaetaan kaksi kunnia palkintoa pitkäaikaisesta kirjoitustyöstä
ja Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön tavoitteiden edistämisestä. Perinteisellä tavalla
palkitaan nuoria upseereita heidän kirjoituksistaan Sotilasaikakauslehdessä ja Kylkiraudassa.
Palkintojen yhteisarvo on 56 000 euroa.
Palkittavien teosten aihepiirit ovat perinteisiä. Suurin osa käsittelee historiaa suppeammassa ja
laajemmassa mittakaavassa. Lisäksi palkittavien joukossa on väitöskirjoja, sotahistoriaa käsittelevä
DVD ja sävellysteos. Väitöskirjoja on tällä kertaa kolme. Luettavaa on lähes 6300 sivua.
Professori 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 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
Palkitsemiset toteutetaan niin, että ensiksi jaetaan kunniapalkinnot ja säätiön standaari. 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 palkintojen jakoon kanssani.
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Kunniapalkinto
Ev evp Ahti Lappi
Hän on erittäin aktiivinen kirjoittaja ja ilmatorjunta-alan ehdoton huippuspesialisti maassamme.
Hänen kirjallista julkaisutoimintaa ovat olleet:
- Ilmatorjunnan taisteluohjesääntö I (1980) käsikirjoitus,
- Ilmatorjunta ilmasodassa 1794–1945 (2000),
- Ilmatorjunta kylmässä sodassa (2003)
- Viipurin ilmatorjunta 1944 (2008),
- Ilmatorjuntaohjukset Suomen puolustuksessa (2009),
- Salainen ase ilmapuolustuksessa – tutkat toisessa maailmansodassa (2012)
Hän on toiminut Suomen Sotatieteellisen Seuran aikakauskirjan Tiede ja Ase -toimituskunnan
jäsenenä 1978–1982 sekä päätoimittajana seuraavissa teoksissa:
- Ilmatorjunnan vuosikirja 1977–1978,
- Ilmatorjuntamiehen Opas 1979,
- Kylmän sodan upseerit (2001),
- Helsingin ilmapuolustuksen torjuntavoitto 1944 (co/Pertti Alanen, 2004),
- Itsenäisen Suomen ilmatorjuntatykit 1917–2000 (2005).
Hän on toiminut vuodesta 2005 Suomen Sotilas -lehden toimituskunnan jäsenenä.
Hän on ollut käsikirjoittajana ilmatorjunnan osalta seuraavissa projekteissa:
- Talvisota 1939–1940 –CD -projektissa (Sotamuseo 1999),
- Suomen Sodat 1939–1945 -DVD-projektissa (2000–2004),
- Helsingin ilmatorjuntavoitto 1944 -DVD-projektissa (2003–2006),
- Puolustusvoimien multimediaopetusohjelmahankkeessa (ilmatorjunnan historia) 2007–2009.
Vuodesta 1969 lähtien on kirjoittanut satoja artikkeleita kirjoihin, vuosikirjoihin, maanpuolustuslehtiin ja sanomalehtiin kuten Tiede ja Ase, Sotahistoriallinen aikakauskirja,
Sotilasaikakauslehti, Kylkirauta, Ilmatorjuntaupseeri, Suomen Sotilas jne. Todella hieno ura
kirjoittajana, joka jatkuu vielä.
Säätiö myöntää ev evp. ahti Lapille 5000 euron kunniapalkinnon.
Ev evp. Pekka Rapila toimi Kadettikunnan, Opetushallituksen sekä Historian ja yhteiskuntaopin
opettajien liiton yhteishankkeen "Maailman muutos ja Suomi" projektin johtajana. Hän on
toteuttanut Kadettikunnan pääsihteerinä ja projektien johtajana useita vastaavia historian ja
turvallisuuspolitiikan oppimateriaali- ja oppimisympäristöhankkeita yhteistoiminnassa
koulumaailman kanssa. Maailman muutos ja Suomi oppimisympäristön muodostaa dosentti Pekka
Visurin kirja "Maailman muutos ja Suomi" ja Kadettikunnan ylläpitämä internet-sivusto
www.maailmanmuutos.fi sekä Kadettikunnan tuottama CD-levy "Maailman muutos ja Suomi".
Kadettikunta on jakanut kirjan ja CD-rom levykkeen kaikille maamme historian ja yhteiskuntaopin
opettajalle, joita on noin 1700 henkilöä. Lisäksi tuote on jaettu maanpuolustusyhdistyksille ja
MPKK:n opiskelijoille (noin 1500 kpl).
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Maailman muutos ja Suomi nettisivustolle on tehty yli 800 000 tietohakua. Nettisivusto saatiin
tarkistettua vuoden 2012 loppuun mennessä, jolloin ev Pekka Rapilan johdolla tuotettiin myös
oppimisympäristön CD-rom, joka luovutettiin maamme kouluille vuoden 2012 loppuun mennessä.
Vaikuttavuudeltaan Kadettikunnan aikaisemmat ja viime vuonna valmistunut Maailman muutos ja
Suomi ovat vertaansa vailla. Pelkästään Kadettikunnan Veteraanien perintö netti-sivustolle on
kohdistunut jo yli 10 miljoonaa tietohakua. Näissä hankkeissa ev evp. Pekka Rapilan rooli on ollut
aivan keskeinen.
Säätiö myöntää ev evp. Pekka Rapilalle 5000 euron kunniapalkinnon.
Standaari
Ev evp Heikki Hult
Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö standaari, jossa kolmikielekkeisen sinipohjaisen
standaarin keskellä on kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön sinettitunnus, on tarkoitettu
säätiön arvokkaimmaksi huomionosoitus- ja palkitsemisesineeksi. Säätiö halua palkita eversti evp.
Heikki Hultin hänen pitkäaikaisesta asiantuntijalautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta
vuosina 2002 – 2012. Hänet tunnetaan myös arvostettuna turvallisuuspolitiikan asiantuntijana.

Kirjallisuuspalkinnot aakkosjärjestyksessä
1. Kenrmaj evp. Jaakko Aatolainen: Hitler, Stalin ja Stalingrad – tahtojen taistelu
Tekijä kuvaa teoksessaan yhtä sotahistorian verisintä taistelua, etenkin siihen johtaneita taustoja.
Teoksessa valotetaan Hitlerin kohtalokkaan päätöksen syitä, ettei Stalingradista luovuta ja miksi
Saksan armeija ei saanut toimia tilanteen mukaan Miksi Stalin muutti valtakuntansa tuhon
uhatessa johtamistyyliään – alaisten teloittamisesta näiden ratkaisujen tukemiseen. Teos on
erityisesti sodan ja sotatoimien johtamisen sekä sotilasstrategiaan vaikuttavien tekijöiden kannalta
mielenkiintoinen.
2. Kom evp, ST Ove Enqvist + evl evp. Heikki Tiilikainen: Tykkien ja Ihmisten saaret, 456 s.
Rannikkotykistön historiaa käsittelevä laaja teos, joka lähestyy aselajia linnakkeiden ja ihmisten
näkökulmasta. Kirja on erittäin näyttävä, hienosti kuvitettu, loistavasti taitettu ja viimeistelty.
Taittajan rooli nykyajan näyttävissä teoksissa korostuu teoksen viimeistelyssä. Kirja on
havainnollinen kuvaus Suomen rannikkotykistön ensimmäisten vuosikymmenien elinkaaresta ja
78täydentää hienosti rannikkotykistöstämme jo kirjoitettuja kirjoja. Kirja tiivistää erinomaisesti
rannikkotykistömme menneisyyden sanoin ja kuvin.
3. Kapt, YTT Jan Hanska: Reagan´s Mythical America - Storytelling as political leadership, 256 s.
Teos on tehty kirjoittajan väitöskirjan pohjalta sitä tutkimusperusteiltaan keventäen. Teos on
erittäin mielenkiintoinen tutkimus yhden maailmanhistorian parhaista puhujista, Yhdysvaltain
presidentti Ronald Reaganin puheista. Kirja sopii tutkijoiden käyttöön sekä kaikille niille, jotka ovat
kiinnostuneet Yhdysvaltain politiikasta ja maailmanpolitiikasta. Kirja on tärkeä lisä maailman tason
johtamiskirjallisuuteen, millaisin tarinoin ja sanakääntein maailman politiikkaa käytännössä
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tehdään. Kirjan saaminen kansainvälisesti tunnetulle kustantajalle on osoitus kirjan laadusta sekä
mahdollistaa sen leviämisen laajalti.
4. Kenrm evp. Heikki Holma: Puolustusvoimat - Kansainvälistä sotilaallista yhteistoimintaa, 287 s.
Teos on erittäin kiinnostava näkymä puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan. Kirja kertoo
varsinkin näkymistä, joita kirjoittaja on vuosikymmenien kokemuksella saanut. Teos painottuu
Pääesikunnan kansainvälisen osaston toimintaan mutta tarkastelua on laajennettu käsittämään
koko puolustusvoimien kansainvälistä toimintaa. Kirja on johdonmukainen aikaan sidottu ja sen
parasta antia ovat muutamat rohkeat päätelmät – oltiinpa niistä mitä mieltä hyvänsä kuten:
”Monikansallisuus heikentää toimintakykyä”.
5. Kenrl evp. Ilkka Ilmola: Kenraali kairassa, 207 s.
Kirja perustuu kirjoittajan metsästysmatkoihin Lappiin ja Eurooppaan. Kirjaa on kertomuksellinen
omaelämäkerta, jossa linnustus- ja metsästysmatkoja kuvataan seikkaperäisesti. Kirjan mukana
pääsee matkustamaan Lapin Itäkairaan Koitelaiseen, Pihtijoelle, Kopsus-järvelle ja Lokan perälle.
Kotimaista riistaa ovat hirvet, kanalinnut ja majavat. Espanjassa jahdataan saksanhirviä, Itävallassa
gemssejä, Virossa vesilintuja ja villisikoja. Kirja on erittäin hyvin kirjoitettu ja toimitettu.
6. Ev evp. ST Markku Iskanius: Kainuun Prikaatin historia 1626 – 2012, 384 s.
Teos on merkittävä ja kiinnostava tutkimus Kainuun Prikaatin historiasta nykypäivään. Faktat on
hyvin tutkittu ja viitteistetty. Kirja on huolella viimeistelty ja se on niin kainuulaisille kuin
suomalaiselle sotilasperinteelle erittäin arvokas. Kirja on merkittävä Kainuun prikaatissa
palveleville ja palvelleille, paikallishistoriana ja tietolähde myös tutkijoille. Tutkimus on vaatinut
useamman vuoden työn ja sillä on arvoa myös sotilasammatillisesti.
7. Ev evp. Jouko Kivimäki: Tykistöprikaati 20 vuotta Pohjankankaan vartijana, 204 s.
Kirja kertoo Tykistöprikaatin 20-vuotisen taipaleen varren tapahtumista. Teos on paljon valokuvia
kattava kuvaus Tykistöprikaatista. Kuvat kertovat sekä paraateista ja komentajista että
varusmiehistä ja koulutuksesta. Kirjalla on arvoa Tykistöprikaatissa palvelleille ja se antaakin
kokonaiskuvan elämästä aidan sisäpuolella. Teos kirjoitettiin myös silmälläpitäen tykistöprikaatin
yhteistyökumppaneita, jotka saavatkin kirjasta hyvän läpileikkauksen tykistöprikaatin toimintaan..
8. Evl evp. asessori Erkki Käkelä: Korpisodasta konsulaattiin. Seppo Salon ajankuvaa Euroopasta ja
sen raunioilta 1939 -1954, 304 s.
Historiateos, joka perustuu ekonomi, varanotaari Seppo Salon havaintoihin, kertomuksiin ja
merkintöihin hänen elämänsä keskeisimmistä tapahtumista II maailmansodan aikana kuten
talvisodasta Pohjois-Suomessa, jatkosodasta Vienassa, työstä Danzigissa 1944 ja matkoista
raunioituneeseen Eurooppaan. Teos on kronologinen elämänkertakuvaus, jossa päähenkilön
elämänvaiheet on sidottu historian tapahtumiin ja kuvattu Seppo salon näkökulmasta. Kirjassa
tuodaan hyvin esille sodan kokemuksen vaikutuksen II MS jälkeiseen eurooppalaiseen poliittiseen
tilanteeseen.
9. Ev evp. Ahti Lappi + ev evp. Perttu Peitsara: Salainen ase ilmapuolustuksessa - tutkat toisessa
maailmansodassa, 430 s.
Kirjoittajat ovat tehneet kattavan historian tutkan käytöstä II maailmansodassa. Kirjan kolme
kokonaisuutta käsittelevät tutkan kehittymistä ja käyttöä idässä ja lännessä, tutkan saamista
ilmavalvonnan käyttöön Suomessa ja tutkan tulo ilmatorjunnan käyttöön Suomessa. Kirja on hyvin
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yksityiskohtainen ja tutkimukseen perustuva kuvaus. Kirja on erittäin ansiokas, perusteellinen ja
kauttaaltaan havainnollinen esitys tutkan kehityksestä ja merkityksistä. Kirja sopii alan
asiantuntijoille ja harrastajille lähdeteokseksi. Kirja on vaatinut suuren työmäärän.
10. Evl evp. Juha Myyryläinen: Jääkärin tie. Lapin Jääkäripataljoona 90 vuotta
Jääkärin tie on 43 minuuttia kestävä DVD-julkaisu, johon on taltioitu itsenäisen Suomen
puolustusvoimien vanhimman katkeamattoman elinkaaren omaavan joukko-osaston - nykyisen
Jääkäriprikaatin joukkoyksikön - Lapin Jääkäripataljoonan elinkaari 90 vuoden ajalta. Teos on
eriomainen visualisointi pataljoonan historiasta. Sen elokuvallinen kerronta selkeää ja etenee
kronologisesti. Hyvin toteutettu dokumentaarinen elokuva, joka antaa nopeasti hyvän ja selkeän
kuvan kyseisen pataljoonan vaiheista ja avaa samalla kuvaa laajemmasta historiallisesta
kehyksestä. Lisäksi teoksella on laajemmin maakunnallista merkitystä Lapissa.
11. Evl, ST Janne Mäkitalo: Partisaanisodasta alueelliseen puolustusjärjestelmään.
Jugoslavialaisen sotataidollisen ajattelun kehittyminen toisen maailmansodan jälkeen, 436 s.
MPKK:n Sotahistorian laitoksella tehty sotatieteellinen väitöskirja. Väitöskirja käsittelee
jugoslavialaista sotataitoa ja sotataidollista ajattelua painopisteenä II maailmansodan jälkeinen
aika. Tutkija on löytänyt monia yhtäläisyyksiä Suomen ja Jugoslavian välillä. Tasapainoilua idän ja
lännen välillä, voimakkaan puolustuksellinen sotilasdoktriini, asevoimien kalusto yhdistelmä
idästä, lännestä ja kotimaasta saatua materiaalia. Hyvin seikkaperäinen kuvaus historiallisista
taustatekijöistä, sotataidon teoriasta ja ilmentymisestä Jugoslaviassa sekä siihen vaikuttaneista
uhkatekijöistä, yhteiskunnallisista, materiaalisista ja sotilaallisista tekijöistä.
12. Evl evp. Antti Nieminen: Taustaa ja tarinoita (56. Kadk ja 41 Mek 40 vuotta 2012), 146 s.
Teos on 56. Kadettikurssin ja 41. merikadettikurssin historiikki. Kurssi alkoi syyskuussa 1969 ollen
yksi sotien jälkeisen ajan pienimpiä. Teokseen on koottu kadettikurssin aikaisia asiakirjoja,
välttämätön matrikkeliosa, kadettimuistoja ja runsaasti kuvia. Siten teos on tarpeellinen osa
suomalaista kadettiupseerien perinnettä ja historiaa.
13. Ev evp. Esko Nieminen: Sävellys ja sanoitus Suomen pojat ja Soomepoisid
Teos on 4-ääninen mieskuoro sävellys, jonka sanoitus kertoo virolaisista suomenpojista. Säkeissä
vaihtelee pisteellinen ja tasainen rytmi, jota tekijä noudattaa johdonmukaisesti. Pisteellisten
rytmien kohdalla on tehokeinona käytetty kaksiäänisyyttä. Teokset ovat mielenkiintoisia osoituksia
tekijän kyvyistä tehdä sävellyksiä ja sanoituksia. Aktiivisen kuoromiehen hieno työ.
14. Evl evp. Jarmo Nieminen: Santahamina, sinivalkoinen saari, 400 s.
Teos on hyvin kiinnostava kokonaisuus Santahaminasta itsenäisyytemme aikana. Helsingin
taistelujen jälkeen saksalaiset ottivat Santahaminan haltuunsa huhtikuussa 1918. Saarella toimi
saksalaisia, ranskalaisia ja englantilaisia neuvonantajia, syntyi suuri suomalainen varuskunta. Teos
kuvaa saaren sotilaallista historiaa aina vuodesta 1918 alkaen, Santahaminan varuskunnan
toimintaa ja elämää. Kirjassa on paljon kuvia, karttoja ja taulukoita, jotka elävöittävät tekstiä
hyvin. Kirjassa on erittäin onnistunut taitto ja ulkoasu. Kirja on selkeästi myös painava tutkimus
Santahaminasta ja teksti on hyvin viitteistetty. Kirjaa voidaan käyttää lähteenä ja siinä on monia
artikkeleita aikaisemmin tutkimattomista aiheista. Teos täydentää Santahaminan historiakirjasarjan. Kirja on merkittävä työ sekä sotahistoriallisesti että kulttuurihistoriallisesti.
15. Kapt Marko Palokangas (toim.): Räjähtävä tyhjyys, 156 s.
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Veikko Koppisen käsikirjoituksen perusteella Marko Palokankaan toimittama teos, jossa on hänen
tutkimuksensa perusteella tehty katsaus Veikko Koppiseen. Kirja nostaa esille Veikko Koppisen
elämäntyötä suomalaisen sissitoiminnan kehittäjänä. Koppinen kirjoitti romaanityylisen
käsikirjoituksen vuosina 1952–54, jossa kuvataan sissitoiminnan mahdollisuuksia suomalaisissa
olosuhteissa. Kirja joutui aikoinaan julkaisukieltoon, joka tuli hyvin korkealta sotilaalliselta ja
poliittiselta taholta. Kirja oli poliittisesti arkaluontoinen ja ajan henkeen sopimattomasti
provokatiivinen neuvostoliittoa vastaan. Kirjoittaja on tehnyt hyvin perusteltuja johtopäätöksiä ja
työllä on sotilasammatillista merkitystä edelleen ja se kiinnostaa alan tutkijoita ja harrastajia.
16. Ev evp. Jyri Paulaharju: Maailmansotien panssarintorjuntatykit, 163 s. ja Kranaatinheittimen
tarina, katapulteista AMOKseen, 231 s. Kirjat on kirjoitettu yhdessä sotakamreeri Teuvo
Mahrbergin kanssa.
Maailmansotien panssarintorjuntatykit esittelee kuvin ja teknisin tiedoin eri maiden
kranaatinheittimiä. Kirjassa on faktatietoa kranaatinheittimistä ja niiden historiasta. Se on
kronologinen kuvaus kranaatinheittimien ja niiden edeltäjien kehittämisestä ja käytöstä, ensin
maailmalla maittain ja sitten Suomessa. Teos kokoaa yksiin kansiin tietoja kranaatinheittimistä.
Asiat on esitetty tiiviisti näitä tietoja etsivälle. Kuvat, kaaviot ja taulukot havainnollistavat tekstiä.
Kalustoesittelytekstit ovat luetteloita aseiden ominaisuuksista.
Maailmansotien panssarintorjuntatykit esittelee kuvin ja teknisin tiedoin eri maiden
panssarintorjuntatykkejä. Kirjassa on tietoa panssarintorjunta-aseista ja niiden historiasta. Kirja on
asehistoriallisesti mielenkiintoinen kokonaisuus. Se on selkeä ja kronologinen kuvaus
panssarintorjunta-aseiden ja niiden edeltäjien kehittämisestä ja käytöstä, maailmalla ja Suomessa.
Myös tässä kuvat, kaaviot ja taulukot havainnollistavat tekstiä.
17. Professori, evl, ST Jari Rantapelkonen (toim.): Taistelukentällä. Suomalaisupseerien
kokemuksia Afganistanissa, 178 s.
Teos on ainutlaatuinen kuvaus suomalaisupseerien arjesta Afganistanissa. Kirjaan on toimittaja
valikoinut useita suomalaisia upseereita kirjoittajiksi eversteistä kapteeniin. Kirja on kiinnostava
artikkelikokoelma, jossa artikkelit kattavat upseerien kokemuksia vuodesta 2002 aina vuoteen
2011 saakka. Kirjoittajat ovat palvelleet erilaisissa upseerien tehtävissä taistelutilanteesta
tukitoimintoihin. Kuvat elävöittävät tekstiä havainnollisesti. Lisäksi kirjassa on analyyseja, paikoin
varsin osuvia. Kirjalla on suuri sotilasammatillinen merkitys, sillä vastaavaa kirjan tuottamaa tietoa
ei ole aiemmin koottu yhteen ja julkaistu. Kirja sopii kaikille vaativiin kansainvälisiin tehtäviin
lähteville oppikirjaksi sekä Afganistanista tietoa suomalaisten upseerien tehtävistä kaipaaville sillä
se kuvaa Afganistanissa palvelevien sotilaiden haasteita. Kirjan pitäisi kuulua myös päättäjien
lukemistoon ja heidän kannattaisi perehtyä teokseen.
18. Evl evp. VTT Esa Seppänen: Venäjä - myyteille kyytiä!, 280 s.
Kirjassa kuvataan Venäjän todellista ominaisuutta, maata ja kansaa myyttien takaa. Kirja on matka
venäläiseen sielunmaisemaan. Kirja on tarpeellinen suomenkielinen lisä venäläisyyttä käsittelevien
teoksien joukkoon. Kirjoittaja tuntee erittäin hyvin venäläisyyttä sekä haluaa osoittaa kuinka vähän
sitä lopultakin Suomessa tunnetaan. Hän haluaa tuoda tietoa mielikuvien sijaan. Tämä on kirjan
suurin ansio ja lisäksi merkittävää on arkiyhteistyön ja -elämän kuvaaminen. Kirja onnistuu
purkamaan venäläisyyteen liittyviä myyttejä.
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19. Ev evp. Pertti Suominen: Armeijan silmänä ja korvana, Tiedustelupäällikkö Raimo Heiskanen,
416 s.
Teos tiedustelupäällikkö Raimo Heiskasen ajasta sodan jälkeen aina 1980-luvulle saakka on erittäin
kiinnostava historiikki tärkeästä suomalaisesta kipakasti omaperäisestä upseerista. Samalla kirja on
harvinainen avaus tiedustelualan huipulle. Vaikka kirja on elämänkerrallinen ja kerronta on
juohevaa ja helppoa luettavaa, voidaan kirjaa pitää myös tieteellisenä tutkimuksena. Kirja sisältää
uutta tietoa ja avaa avoimesti ajattelua, jota tiedustelualalla harjoitetaan. Kirja on hyvin tehty ja
viimeistelty. Kirja herättää varmasti paljon mielenkiintoa Suomen rajojen ulkopuolellakin vaikka se
on kirjoitettu suomeksi. Kirja on yhdestä tärkeästä Kylmän sodan ajan henkilöstä tehty kirja, jolla
on myös laajaa tutkijakäyttöä.
20 Maj, VTT Jami Virta: Juoksuhaudoista yhteiskuntaan, Vuosien 1965–1975 sotilaallista
maanpuolustusta koskevan joukkotiedotuksen diskursiivinen tarkastelu, 309 s.
Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa hyväksytty akateeminen väitöskirja, joka
analysoi 35 000 joukkotiedotuksessa julkaistua uutista, pääkirjoitusta, artikkelia ja
mielipidekirjoitusta, jotka on jaettu turvallisuuspolitiikan, asevelvollisuuden, puolustusvoimien
demokraattisuus, poliittisuus ja maanpuolustustahdon kasvattamisdiskursseihin. Näiden
diskurssien perusteella tutkija toteaa, että puolustusvoimien asema muuttui tutkittavana
ajankohtana. Muutosta edesauttoi puolustusvoimien suuntautuminen joukkotiedotukseen ja
viestintään yleensäkin. Puolustusvoimat siirtyi reagoivasta proaktiiviseksi toimijaksi.

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
- ylil Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoulusta: Vastavallankumouksellisuus Afganistanissa SAL
4/2012 ja Kirjeitä Abbottabadista, SAL 11/2012
Kylkiraudan päätoimittajan esityksestä palkitaan
- kapt Olli Teirilä Maanpuolustuskorkeakoulusta: Syyria, esimerkki 2010-luvun konfliktien
moniulotteisuudesta ja problematiikasta. Kylkirauta 3/2012
Onnittelen kaikkia palkittuja!

