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Armeijakokemusten jatkuvuuksia
Anders Ahlbäck
Millä tavalla suomalaisten asevelvollisten kokemukset sotilaspalveluksestaan erosivat toisistaan
ennen itsenäisyyttä ja sen jälkeen? Kun verrataan kuvauksia asevelvollisten arjesta 1800-luvun loppupuolella ja maailmansotien välisenä
aikana, voidaan nähdä huomattavia yhtäläisyyksiä ja
kerrontatapojen jatkuvuuksia. Monet näistä liittyvät tavalla tai toisella
käsityksiin mieheydestä ja mieheksi kasvamisesta.
Inttielämää verkossa: varusmiespalvelus
nuorten ylläpitämissä blogeissa
Tiia Laukkanen
Erilaisista sosiaalisen median kanavista, kuten
blogeista ja vlogeista on muodostunut nuorille
tärkeä vertaistuen ja tiedon lähde. Tässä artikkelissa kuvataan sitä, millaista tietoa ja näkökulmia nuorten ylläpitämät armeija-aiheiset blogit
tarjoavat muille internetistä armeijasta tietoa
etsiville nuorille.
Virallisesti hyväksyttyjä, epävirallisesti
ulossuljettuja – homo- ja bi-miesten
kokemuksia varusmiespalveluksesta
Minna Lindqvist
Puolustusvoimia on kuvattu heteronormatiiviseksi instituutioksi, jossa ei yleensä olla valmiita
seksuaalivähemmistöjen kohtaamiseen. Tässä
artikkelissa keskitytään siihen, millaiseksi varusmiespalveluksensa suorittaneet homo- ja bi-miehet kokivat Puolustusvoimien ilmapiirin ja oman asemansa palveluksensa aikana. Puolustusvoimien syrjimättömyyspolitiikka takaa homo- ja bi-miesten virallisen
hyväksynnän, mutta näkyykö tämä myös palveluksen arjessa?
Maanpuolustustahto ja taistelutahto
suomalaisessa asevelvollisuusarmeijassa
Jarkko Kosonen, Teemu Tallberg, Jenni Harala & Petteri Simola
Asevelvolliset koulutetaan, ja heidät sitoutetaan Suomen aseelliseen
puolustamiseen. Kansalaisten mitattu maanpuolustustahto ja tuki asevelvollisuudelle on pysynyt korkeana. Tässä artikkelissa tarkastellaan
asevelvollisten maanpuolustustahtoa ja taistelumotivaatiota sodankaltaisia olosuhteita muistuttavassa taisteluharjoituksessa.

MAANPUOLUSTUKSEN YHTEISKUNTATIETEELLINEN
TUTKIMUS
Toisen maailmansodan muistokulttuuri
– kommunikatiivisesta muistamisesta
kulttuuriseen muistiin
Tuomas Tepora
Mitä suomalaiselle toisen maailmansodan
muistokulttuurille tapahtuu, kun sukupolvien
välittämä ketju sota-aikaan katkeaa? Aihetta lähestytään valtiollisen ja kokemuksellisen muistamisen kautta sekä viimeisten 30 vuoden aikaisten kulttuurituotteiden ja
aikalaiskohujen näkökulmasta aina tähän päivään saakka.
Hävittäjät maatamme puolustamassa
– HX-Hävittäjähankkeen markkinointivideoiden tarinat
Noora Kotilainen
Artikkeli tarkastelee uusien hävittäjälentokoneiden hankintaan tähtäävän HX-Hankkeen
– Suomen kaikkien aikojen suurimman asekaupan – viestintää ja hävittäjäkauppoihin liittyvää
mielikuvarakennusta analysoimalla puolustusministeriön sivuillaan julkaisemia aseyhtiöiden
markkinointivideota sekä tarkastelemalla niitä ristiin
puolustushallinnon viestien, virallisten maanpuolustusnarratiivien ja
turvallisuuspoliittisen keskustelun kanssa. Artikkeli valottaa sitä, miten
nykyinen maanpuolustus ja hävittäjähankinnat videoiden valossa
näyttäytyvät, kuinka videot pyrkivät puhuttelemaan yleisöään ja millaisia merkityksiä ne saavat ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun,
maanpuolustuspuheen ja -mielikuvien rakentumisen konteksteissa.
Yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako:
miten tutkia maanpuolustusta toimintana
ja sosiaalisina suhteina?
Teemu Tallberg
Onko maanpuolustus kaikkien asia? Tuleeko
kansallisen turvallisuuden rakentua ase- tai kansalaisvelvollisuuden, ammattimaisen palkkatyön
vai vapaaehtoistoiminnan varaan? Yhteiskunnallisen
turvallisuustyönjaon malli tarjoaa työkalun maanpuolustuskentän
tutkimiseen sosiologisesta näkökulmasta: miltä maanpuolustus näyttää
hallinnollisten rakenteiden, sosiaalisten suhteiden ja yksilöiden kokemusten vuorovaikutuksena?
Aseettomasta vastarinnasta
kansalaisvastarintaan?
Mika Hyytiäinen
Artikkeli pohtii, miten tyypillisesti vallatun maan
väestön harjoittama aseeton vastarinta sopisi
vasteeksi nykyiselle rajat ylittävälle hybridisodankäynnille löytäen siitä useita lupaavia mahdollisuuksia.
Pitäisikö vuoden 1971 parlamentaarinen päätös vihdoinkin
toimeenpanna Suomessa?
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