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Suomen Sotatieteellinen Seura ry    

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 
 
 
I JOHDANTO 

Vuosi 2013 oli Seuran 86. toimintavuosi. Tiede ja Ase julkaistiin 71. kerran. Seuran 
toiminnan painopiste vuonna 2013 oli Studia Militaria-seminaarien järjestämisessä. Lisäksi 
osallistuttiin arvoseminaarin järjestämiseen ja pidettiin strategian jaoston 
kuukausikokouksia. Vuoden teemana oli edelleen Puolustusvoimien muutos – haasteita ja 
mahdollisuuksia. 
 
Studia Militaria-seminaareja pidettiin yhteensä neljä, joista kaksi Tieteiden talolla, yksi 
Santahaminassa ja yksi Helsingin ulkopuolella Lappeenrannassa.  
 
Jäsenten vapaaehtoinen sotatieteellinen tutkimusten julkaisutoiminta keskittyi 
perinteisesti Tiede ja Ase-julkaisuun. Yhdessä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa 
julkaistava verkkojulkaisu ”Journal of Military Studies” ilmestyy internetissä verkkosivulla 
www.jms.fi. 
 
Yhteistoimintaa muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa on jatkettu 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan puitteissa ja julkaisujen vaihdon merkeissä.   

 
II HALLITUS JA TOIMIELIMET 

Seuran hallituksen puheenjohtajana toimi kenraalimajuri Kari Siiki ja varapuheenjohtajana 
eversti Max Sjöblom. Hallitukseen kuuluivat eversti, TkT Mika Hyytiäinen, eversti Juha 
Tammikivi, eversti Vesa Huuskonen, eversti Jari Mikkonen, eversti, ST Kaarle Lagerstam, 
kommodori Sakari Martimo ja komentaja Tom Hanén. 
 
Neuvottelukuntaan kuuluivat kunniajäsenet everstiluutnantti Anssi Vuorenmaa, 
kenraaliluutnantti Ilkka Ranta, kenraalimajuri Seppo Tanskanen ja kenraaliluutnantti Vesa 
Kämäri sekä kutsuttuina jäseninä kenraalimajuri Antero Karvinen, kenraaliluutnantti Juha 
Kainulainen, vara-amiraali Esko Illi, kenraalimajuri Aarno Vehviläinen, kenraalimajuri Pertti 
Salminen sekä istuva hallituksen puheenjohtaja kenraalimajuri Kari Siiki. Syyskokouksen 
jälkeen jäseneksi valittiin myös kenraaliluutnantti Pertti Jokinen.  
 
Toiminnantarkastajina olivat eversti Seppo Rahkonen ja eversti Pentti Väänänen sekä 
varatoiminnantarkastajina eversti Kari Suvanto ja eversti Pekka Jouko. 
 
Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi eversti Pekka Holopainen. 
 

III SEURAN JÄSENISTÖ 
Seuraan kuului toimintavuoden 2013 päättyessä yhteensä 908 jäsentä, joista oli neljä 
kunniajäsentä, 28 kutsujäsentä sekä 875 varsinaista jäsentä. Seurasta erosi eri syistä 5 
jäsentä. Seuraan liittyi 4 uutta jäsentä.  
 

http://www.jms.fi/
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Vuonna 2013 poistui joukostamme 6 jäsentä: Olavi Aspinjaakko, Veikko Numminen, Lars-
Gunnar Granroth, Uolevi Anthoni, Jarmo Mattila ja Jouko Suni. 
 

IV SEURAN TOIMINTA 
Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa käsittelemään seuran asioita. 
Seuran neuvottelukunta kokoontui kerran, 12.12.2013. 
 
Kevätkokous pidettiin Tieteiden talolla 14.3.2013 11 jäsenen ollessa läsnä. Kokous oli 
Studia Militaria 1-seminaarin yhteydessä. 
 
Syyskokous pidettiin 14.11.2013 Tieteiden talolla 20 jäsenen ollessa läsnä. Kokous oli 
Studia Militaria 4-seminaarin yhteydessä. 
  
Seuran jäsenille jaettiin vuoden aikana kaksi jäsentiedotetta. Vuosijulkaisu Tiede ja Ase 
numero 71 jaettiin joulukuussa. 
 
Toiminnan aktiivisuutta on pyritty parantamaan kehittämällä Studia Militaria-
seminaarisarjaa, pitämällä yksi seminaari Lappeenrannassa ja toisaalta toteuttamalla 
jaostokohtaisia ”täsmätilaisuuksia”, joita lähinnä Strategian jaosto on järjestänyt. Erityisesti 
Studia Militaria-seminaareihin osallistumisessa on tapahtunut miellyttävää piristymistä, 
mihin ovat vaikuttaneet mielenkiintoiset aiheet ja yhteistyö MPKK:n ja muiden järjestöjen 
kanssa.  
 
Seuran taloudellinen asema on ollut vakaa, vaikka yleistaloudellinen tilanne on vaikuttanut 
myös Seuran sijoituksiin.  
 
 Seurassa toimi seitsemän jaostoa. Johtamisen jaostoa johti everstiluutnantti, VTT Torsti 
Siren ja syyskaudella majuri Arto Hirvelä, strategian jaostoa everstiluutnantti Torsti Sirén, 
sotatalouden ja huollon jaostoa eversti Olli-Matti Salminen, taktiikan jaostoa 
everstiluutnantti Heikki Taavitsainen, sotatekniikan jaostoa eversti Ilkka Korkiamäki, 
sotahistorian jaostoa everstiluutnantti Petteri Jouko sekä sotilaspedagogiikan jaostoa 
professori Juha Mäkinen. 
 
Omia jaostokohtaisia esitelmä- tai muita tilaisuuksia oli strategian (4 kpl) jaostolla. 
Jaostokohtaisista tilaisuuksista suosituin oli sotilaspedagogiikan jaoston, Kadettikunnan, 
MPKK:n (JOSPEL), Poliisiammattikorkeakoulun ja RUL:n järjestämä asevelvollisuutta 
käsittelevä arvoseminaari, johon osallistui yli 100 henkilöä.  
 
Seminaarisarja Studia Militaria 
Vuodesta 2007 alkaen seuran toimintaa on aktivoitu uudella vuosittaisella 
seminaarisarjalla. Seminaarien avulla esitellään sotatieteiden nykytilaa ja suoritettujen 
tutkimustöiden tuloksia. Seminaareissa hyödynnetään sotatieteiden monitieteellisyyttä, 
joten ne ovat eri jaostojen yhteistilaisuuksia. Yksi seminaareista pidettiin Lappeenrannassa 
Helsingin ja paikallisen henkilöstön järjestämänä.  
 
Seminaarit ovat olleet sisällöltään korkeatasoiset, mutta osittain ne ovat jääneet edelleen 
liikaa asiantuntijoiden välisiksi tilaisuuksiksi. Useammissa seminaareissa toivotaan 
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päästävän jossakin määrin ajankohtaisten aihepiirien laajempaan ja kansanomaisempaan 
käsittelyyn. Hallitus on todennut tarpeen seuran strategian päivitykselle, joka on jo 

aloitettu. 
 

V TUTKIMUSTOIMINTA 
Jäsenten omaehtoinen sotatieteellinen tutkimustyö vuonna 2013 keskittyi Tiede & Ase no 
71:ssä julkaistuihin tutkimuksiin.  
 
Jaostojen kokouksissa esitellyistä pienimuotoisista tutkimuksista seura maksoi apurahana 
yleensä 100 euroa alustusta kohden. 

 
VI JULKAISUTOIMINTA 

Vuonna 2013 seura julkaisi ja kustansi vuosikirjansa Tieteen ja Aseen numeron 71. 
Vuosikirjan päätoimittajana oli eversti Ismo Turunen. Kirjan painoi Hakapaino Oy 1200 
kappaleen painoksena ja 190-sivuisena. Taitosta vastasi komentaja (evp) Kari Merilä. 
Yhteensä kirjoittajille myönnettiin kirjoitusapurahoja 5000 euroa ja lisäksi 
erityistunnustuksena 500 euroa edellisen kirjan parhaasta kirjoituksesta JuhaTuomiselle 

artikkelista ”Päällikkö on pääkouluttaja”. 
 
Kansainvälinen tieteellinen verkkojulkaisu Journal of Military Studies’in julkaistavaksi 
hyväksyttyjä artikkeleita ilmestyi vuonna 2012 verkkojulkaisuna vain kaksi, joten vuonna 
2013 ei ilmestynyt painettua versiota. Seuraava painettu versio kattaa vuosien 2012-2013 
artikkelit, yhtensä viisi. Julkaisu tarjoaa vertaisarvioidun foorumin (peer review) 
tohtoriopiskelijoille ja muille tutkijoille. Julkaisu on englanninkielinen ja kansainvälinen. 
Julkaisun tieteellisenä päätoimittajana on toiminut professori Juha-Matti Lehtonen. 
Vastuullinen julkaisupäätoimittaja on ollut eversti Ismo Turunen. 
 
Toimintavuonna aloitettiin Tiede ja Ase-sarjan digitointi, jota johtaa eversti (evp) Esko 
Vaahtolammi. Digitiedosto myös varustetaan metatiedoilla, jotka käsittävät lyhyet 

sisältökuvaukset ja hakusanat. Lisäksi laaditaan asiantuntijan laatima selvitys, mitä 

sarjassa on käsitelty vuosien varrella. 
 
Seuran kotisivut olivat Tieteellisten seurain valtuuskunnan palvelimella osoitteessa 
www.pro.tsv.fi/sotatiedeseura. Sivuja ylläpiti seuran sihteeri. 
 
Seuran vuosikirjojen myynnistä on sovittu kirjakauppa Tiedekirjan kanssa. 

 
 

VII SEURAN TALOUS 
Sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa varoja turvaavasti ja tuottavasti sekä jakaa 
sijoitusten vuosittaisesta tuotosta enintään koko tuotto seuran tarkoitusperien hyväksi. 
Yleisenä periaatteena seuralla on sijoittaa vakavaraisiin suomalaisiin osakkeisiin ja 
rahastoihin, jotka takaavat riittävän vuotuisen osingon tai korkotuoton. Sijoitusten 
kohdentuminen tarkistetaan vuosittain. 
 
Seura sai Maanpuolustuksen Kannatussäätiöltä 8 000 euron avustukset seuran piirissä 
tapahtuvan vapaaehtoisen sotatieteellisen tutkimustyön taloudelliseksi tukemiseksi.  
 

file:///c:/Users/Työt/Documents/Vuosi%202008/Hallituksen%20kokoukset/Tiede%20ja%20Ase/Vuosi%202006/www.pro.tsv.fi/sotatiedeseura
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Toimintavuonna osakkeiden tuottamat osingot ovat pysyneet lähes ennallaan ja 
osakkeiden markkina-arvo on kohonnut jossakin määrin yleisen suhdannenousun myötä. 
Taseessa sijoitukset on merkitty hankintahintaan lukuun ottamatta Neste Oilin osakkeita, 
joista on tehty 8 000 euron arvonalennus vuonna 2011. Sijoitusten toimintavuoden lopun 
markkina-arvo on 191 176,94 euroa. 
 
Seuran tilinpäätös osoittaa vuodelta 2013 alijäämää 216,40 euroa. Alijäämä esitetään 
lisättäväksi käyttöpääomaan. 
 
Seuran omistuksessa olevien osakkeiden ja sijoitusten arvot ovat seuraavat (euroa): 

 
 
 

Arvopaperi Kpl Tasearvo Markkina-arvo 

Osakeperustaiset   vuoden lopussa 

Nordea 4000           12 154,87     

 2200             3 982,00     

Nordea yhteensä 6200           16 136,87    60 202,00 

Neste Oil 950           16 168,00              13 651,50    

Teliasonera 3180           17 394,60              19 127,70    

Elisa 315             4 986,45                6 066,90    

Fortum 263             4 981,22                4 373,69    

Orion 327             4 995,94                6 677,34    

Sanoma 320             4 985,60                2043,20    

Seligson OMXH25 870 24 995,80              47 274,21    

Handelsbanken 5048A  22 000,00    24 728,00    

Yhteensä 1360 116 644,48              184 144,54    

    

Sijoitusrahasto-osuudet    

Nordea Pohjoismaat K.  4554,08 3166,75 

Nordea Vakaa Tuotto K.  3713,42 3865,65 

Yhteensä  8267,50 7032,40 

KAIKKI YHTEENSÄ  124 911,98       191 176,94    

    

 
 
 

           Edellisen vuoden 2012 markkina-arvo oli 156 239,85 
 

 
 


