Vuonna 2018 tulee kuluneeksi sata vuotta suojeluskuntajärjestön perustamisesta.
Juhlavuoden suurteos kertoo, kuinka perusteellisesti
suojeluskunnat vaikuttivat suomalaiseen yhteiskuntaan.

suojeluskuntien suomi
amanita

kolme monipuolista asiantuntija-artikkelia

historiantutkija aapo roselius kertoo teoksessa järjestön synnystä ja kasvusta 1910–30-luvuilla. Suojeluskunnat kukoistivat myrskyisinä
vuosina. Järjestö sai kantaakseen niin vapaussodan voitonseppeleen kuin sisällissodan synnit. Ääriliikkeiden aikana se joutui tasapainottelemaan säilyttääkseen yhtenäisyytensä.

tietokirjailija hanna pukkila-toivosen artikkeli ja sen runsas kuvitus havainnollistavat, kuinka hämmästyttävän monimuotoista toiminta
oli. Suojeluskunnista kehittyi suurjärjestö, jonka jäsenmäärä vuonna 1936 ylitti jo satatuhatta. Suojeluskuntajärjestö oli Puolustusvoimien alainen
maanpuolustusorganisaatio, joka muodosti vakinaisen sotaväen reservin ja koulutti jäseniään pitkäjänteisesti. Toisaalta se oli monipuolinen
kansalaisjärjestö, huomattava urheilujärjestö ja nuorison kasvattaja. Yritystoimintaa sillä oli aina asetehtaista urheiluvälinekauppoihin.

sotahistorian tutkija olli kleemola pohtii suojeluskuntien merkitystä talvi- ja jatkosodassa. Tuhannet suojeluskuntalaiset riensivät
linnoitustöihin, kun Suomen puolustusta sodan uhatessa pyrittiin vahvistamaan. Joka neljäs talvisodan rintamamies oli suojeluskuntalainen. Suojeluskuntajärjestön päällikkö Lauri Malmberg otti komentoonsa Kotijoukot. Kleemola kertoo sodanajan laajasta tehtäväkentästä ja
muistuttaa, kuinka korvaamatonta työtä mm. suojeluskuntapojat tekivät.

350 esine- ja arkistovalokuvaa

Suojeluskuntien rooli taistelukunnon kehittäjänä sekä ylläpitäjänä oli suuri.
Yllä suojeluskuntain kaupan Skohan leimalla olevia marssikompasseja.
Vuonna 1934 puolustuslaitoksen uudeksi marssikompassiksi valittiin
kotimainen Suunto m/34. Sen käyttöä opastettiin myös Suojeluskuntien
omassa Taistelija-lehdessä.

Suojeluskuntien rooli suomalaisessa aseteollisuudessa oli merkittävä.
Ylinnä Suomen Ampumatarvetehdas (SAT) Oy:n D-patruunoita kolmen linjan
kivääriin. Sako (Suojeluskuntain Ase- ja Konepaja Oy) osti SAT:n tehtaat
1920-luvun lopulla. Keskellä Sakon Riihimäellä valmistamia pistoolinp atruunoita
ja oikealla varhaisempia ”torpeedoluoteja”. Vasemmalla suojeluskuntain jäsenilleen
jakama ”Rautaisannos” vuodelta 1938. Se sisälsi viisi S-luodilla varustettua
7.62 x 53R -kiväärinpatruunaa. Kansitekstissä varoitetaan: ”Kielletty käyttämästä
rauhanaikaisessa palvelus-, kilpailu- tai harjoitteluammunnassa paitsi esimiehen
erikoisella luvalla.”

r Keitä suojeluskuntalaiset olivat?
r Miksi suojeluskunnista kasvoi

mahtijärjestö?
r Mitä suojeluskuntalaiset harrastivat ja kuinka heitä koulutettiin?
r Miten suojeluskunnat näkyivät
suomalaisessa arjessa?
r Kuinka järjestöön vaikuttivat
vuoden 1918 sota ja 1930-luvun
oikeistoradikalismi?
r Millainen merkitys suojeluskunnilla oli Suomen selviytymiselle
talvi- ja jatkosodassa?
Suojeluskuntajärjestön tarina kesti
reilun neljännesvuosisadan,
mutta sen vaikutus on
ollut kauaskantoinen.
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Suojeluskuntien ampumakoulutus sekä ahkera testaaminen nopeutti myös
Suomen armeijan aseistuksen kehitystä. Tunnetuimpia suojeluskunta-aseita oli
oma kiväärimalli m/28 eli nk. pystykorvakivääri. Intensiivinen ampumakoulutus
sekä -kilpailut tuottivat ampumamestareita, joista tunnetuin on Simo Häyhä.
Yllä m/28-tarkka-ampujakivääri, joka on varustettu yliesikunnan taisteluväline
osaston Oigee Luxor 6x -tähtäinkaukoputkella.

ainutlaatuinen kuvitus
paljon ennen julkaisemattomia
valokuvia järjestön toiminnasta
sekä keräilyesineistä
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