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Suomen Sotatieteellinen Seura ry    

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 

I JOHDANTO 

Vuosi 2015 oli seuran 88 toimintavuosi. Tiede ja Ase julkaistiin 73. kerran. Seuran 
toiminnallisia painopisteitä olivat Studia Militaria -seminaarien lisäksi Sotatieteiden 
päivät aiheena ”Turvallisuusympäristön muutos ja sotatieteet” yhdessä Maanpuo-
lustuskorkeakoulun kanssa uudessa Santahamina-talossa. Vuoden teemana oli 
Hybridisodankäynti – jotakin uutta? 
Seuran strategian uudistaminen saatiin valmiiksi. Toiminnan kehittämisen suuntavii-
vat tuleville vuosille hyväksyttiin syyskokouksessa. 

Jäsenten vapaaehtoinen sotatieteellisten tutkimusten julkaisutoiminta keskittyi 
perinteisesti Tiede ja Ase -vuosikirjaan. Yhdessä Maanpuolustuskorkeakoulun 
kanssa julkaistava verkkojulkaisu Journal of Military Studies (JMS) ilmestyy inter-
netissä verkkosivulla www.jms.fi. Lisäksi siitä otettiin 250 kappaleen painos lähin-
nä sotatieteiden päiviä varten. 

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 Siikin yllättävän 
poismenon johdosta aluksi varapuheenjohtaja kenrm Veli-Pekka Parkatti. Kevät-
kokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kenrm Pertti Salminen. Hallituk-
seen kuuluivat lisäksi insinöörieversti, sotprof Mika Hyytiäinen, eversti (evp) Juha 
Tammikivi, eversti Pasi Tolvanen, eversti, ST Kaarle Lagerstam, kommodori (evp) 
Sakari Martimo, everstiluutnantti, DI Jaakko Hamunen ja everstiluutnantti Henrik 
Elo.  

Neuvottelukuntaan kuuluivat kunniajäsenet ja eläkkeellä olevat 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, kenraalima-
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juri Aarno Vehviläinen, kenraaliluutnantti Pertti Jokinen sekä istuvan hallituksen 
puheenjohtaja kenraalimajuri Pertti Salminen. 

Toiminnantarkastajina toimivat eversti (evp) Esko Hasila ja eversti (evp) Pentti 
Väänänen sekä varatoiminnantarkastajina eversti (evp) Kari Suvanto ja eversti 
(evp) Pekka Jouko. 

Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi kommodori (evp) Kai Varsio. 

III SEURAN JÄSENISTÖ 

Seuraan kuului toimintavuoden 2015 päättyessä jäsenluetteloon merkittynä yh-
teensä 871 jäsentä, joista neljä oli kunniajäsentä, 22 kutsujäsentä sekä 845 varsi-
naista jäsentä. Seurasta erosi eri syistä 7 jäsentä. Seuraan liittyi 4 uutta jäsentä.  

Joukostamme poistui 13 jäsentä vuonna 2015: evl Otto Ensio Punnonen, ev Kauko 
Kuismanen, ev Jukka Karvinen, evl Jukka Kauppila, kenrm Juhani Ruutu, kenrl 
Timo Merjola, ev Matti Aaltonen, kenrl Ermei Kanninen, kenrl Juha Kainulainen  ja 
ev Arvo Lauri sekä kutsujäseninä akateemikko Pekka Jauho, prof. Antti Siivola ja 
prof. Erkki Kantolahti. 

IV SEURAN TOIMINTA 

Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa käsittelemään seuran 
asioita. Seuran neuvottelukunta kokoontui kerran 3.12.2015. 

Kevätkokous pidettiin 19.3.2015 Tieteiden talolla. Normaalista käytännöstä poike-
ten kevätkokous valitsi uuden puheenjohtajan edesmenneen Kari Siikin tilalle. Va-
lotuksi tuli yksimielisesti kenraalimajuri (evp) Pertti Salminen. 

Studia Militaria -seminaari 1/2015 pidettiin 19.3. Tieteiden talolla. Seminaariin 
osallistui 40 henkeä. Seminaarin aiheena oli ”Informaatiosodankäynti osana hy-
bridisodankäyntiä”. Alustajina olivat komdri evp, ST Kai Varsio aiheena postimer-
kit propadangavälineenä, evl, prof Jari Rantapelkonen aiheena strateginen vies-
tintä vs. propaganda ja evl, dos Jyri Raitasalo aiheena kriittisiä havaintoja Ukrai-
nasta. 
Jyri Raitasalon sairastuttua paikalle saatiin ”pikakomennuksena” ST Saara Jantu-
nen. Keskustelua johti insev, sotprof Mika Hyytiäinen. 

Syyskokous pidettiin 18.11.2015 Tieteiden talolla. Seuran tulevien vuosien toimin-
nan kannalta merkittävä uusi strategia julkistettiin kokouksessa. Toiminnan aktii-
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visuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja kiinnostavuuden parantamiksi tehty strate-
giatyö saatiin valmiiksi (liite 1). Hallitus esitteli uuden strategian syyskokoukses-
sa. Se hyväksyttiin lähetekeskustelun myötä toimeenpantavaksi tulevina vuosina. 
Vuoden 2016 toimmintasuunitelma rakentuu uuden strategian toimeenpanon ym-
pärille. Varsinaista suurta muutosta toimintaan ei ole tulossa, mutta useita asioita 
kehitetään jäsenkunnan hyväksi ja toiminnan tehostamiseksi. Muun muassa seu-
ramme kotisivuja pyritään monipuolistamaan ja toiminnan taloudellista turvaa py-
ritään kehittämään. 

Studia Militaria -seminaari 2/2015 pidettiin 18. marraskuuta Tieteiden talolla. 
Seminaarin aiheena oli ”Syvemmälle hybridisotaan – kriittisiä näkemyksiä hy-
bridisodankäyntiin”. Alustajina olivat evl, ST Petteri Lalu; ev (evp), prof, Pekka 
Visuri ja ev (evp) Ari Rautala. Paikalla oli 25 henkeä. Keskustelua johti kenrm Veli-
Pekka Parkatti. 

Seuran jäsenille jaettiin vuoden aikana kaksi jäsentiedotetta. Vuosijulkaisu Tiede 
ja Ase numero 73 jaettiin joulukuussa. 

Seurassa toimi seitsemän jaostoa. Johtamisen jaostoa johti evl Torsti Sirén, stra-
tegian jaostoa prof Pekka Sivonen, sotatekniikan jaostoa ev Pasi Pasivirta, sotahis-
torian jaostoa everstiluutnantti Yrjö Lehtonen sekä sotilaspedagogiikan jaostoa 
professori Juha Mäkinen. Sotatalouden ja huollon sekä Taktiikan jaostoille ei ni-
metty puheenjohtajaa. Ne laitettiin toistaiseksi ”lepäämään”. Muutkaan jaostot 
eivät kokoontuneet vuoden 2015 aikana. 
Sotatieteiden päivien yhteydessä jaostot toimivat kuitenkin kiitettävän aktiivises-
ti. Voidaankin todeta, että jaostojen aktiivinen toiminta lukuisine alustuksineen 
muodosti koko päivän kestäneen tilaisuuden rungon. 

Seuran taloudellinen asema on ollut vakaa, mutta tuloslaskelma on edellisen vuo-
den tapaan runsaasti alijäämäinen. Tähän kohtaan pyritään saamaan selvä muutos  
uuden strategian myötä. 

V TUTKIMUSTOIMINTA 

Jäsenten omaehtoinen sotatieteellinen tutkimustyö vuonna 2015 keskittyi Tiede & 
Ase no 73:ssä julkaistuihin tutkimuksiin. Toimintavuonna jäsenet aktivoituivat jul-
kaisemaan korkealaatuista tekstiä myös JMS:ssa. 
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VI JULKAISUTOIMINTA 

Vuonna 2015 seura julkaisi ja kustansi vuosikirjansa Tiede ja Ase numeron 73. 
Vuosikirjan päätoimittajana oli eversti (evp) Ismo Turunen. Kirjan painoi Tam-
merprint Oy Tampereelta 1050 kappaleen painoksena ja 295-sivuisena. Yhteensä 
kirjoittajille myönnettiin kirjoitusapurahoja 7 400 euroa. 

Kansainvälinen tieteellinen verkkojulkaisu Journal of Military Studies’in hyväksyt-
tiin julkaistavaksi artikkeleita viisi kappaletta. Kesällä painettiin rajoitettuna pai-
noksena (250 kpl) vuoden aikana hyväksytyt artikkelit 132 sivuisena kirjana. 
Julkaisu alkaa saavuttaa tavoitteen Pohjoismaiden johtavana alansa tieteellisenä 
julkaisuna. Julkaisu tarjoaa vertaisarvioidun foorumin (peer review) tohtoriopis-
kelijoille ja muille tutkijoille. Julkaisu on englanninkielinen ja kansainvälinen. 
Julkaisun tieteellisenä päätoimittajana on toiminut professori Juha-Matti Lehto-
nen. Vastuullinen julkaisupäätoimittaja on ollut eversti Ismo Turunen. 

Seuran kotisivut olivat Tieteellisten seurain valtuuskunnan palvelimella osoittees-
sa www.pro.tsv.fi/sotatiedeseura. 

Tiede ja Ase -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 tarkoituspe-
rien hyväksi. Yleisenä periaatteena seuralla on sijoittaa vakavaraisiin pohjoismai-
siin osakkeisiin ja rahastoihin, jotka takaavat riittävän vuotuisen osingon tai kor-
kotuoton. Sijoitusten kohdentuminen tarkistetaan vuosittain. 

Toimintavuonna osakeperusteisiin osakkeisiin ei koskettu, mutta sijoitusrahasto-
osuus (Nordea Vakaa Tuotto) myytiin varojen (4 232 €) saamiseksi pankin käyttöti-
lille. 

Seuran sijoitusten markkina-arvo on nousi vuoden 2015 aikana noin 17 555 euroa. 
Toisaalta seura teki tilikaudella alijäämäisen tuloksen -25 647,60 euroa:  
- Varsinaiset hallintokulut kasvoivat -2166 euroa, josta suurin kuluerä oli 1200 

euron lisäys palkkakuluihin ja 962 euroa tilitoimistolle. 
- Ydintoimintaan liittyneet Tiede ja Ase sekä JMS kustannukset olivat merkittä-

västi (-4300 euroa) edellistä vuotta suuremmat. 

http://www.pro.tsv.fi/sotatiedeseura
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- Vuoden 2015 tuloslaskelmassa näkyy myös vuoden 2014 ja 2015 Tiede ja Ase 
kirjoitusapurahat (noin 8 400 + 7 500 euroa). 

Yhteensä edellä mainitut kulut aiheuttivat noin 13 500 euroa suuremman kuluerän 
kuin vuonna 2014. 

Merkittävän tuntuinen alijäämä selittyy osaksi varainhankinnassa tapahtuneissa 
puutteissa. Maanpuolustuksen kannatussäätiön apuraha (-8000 €) jäi anomatta 
sihteerin vaihtumisen ja puheenjohtajan äkillisen kuoleman aiheuttamassa seka-
vassa tilanteessa. (Asia pyritään korjaamaan vuoden 2016 avustushakemuksessa). 
Jäsenmaksujen tuotto oli selvästi budjetoitua vähäisempää (-2250 €). Lisäksi Sota-
tieteiden päiville suunniteltuja osallistumismaksu päätettiin (MPKK/SSTS neuvot-
telusopimus) olla perimättä (-2500 €). Näin ollen varainhankinta jäi 13 250 €  bud-
jetoitua vähäisemmäksi. Lisäksi sijoitustoiminta tuotti noin (-4000 €) vähemmän 
kuin vuonna 2014. 

Toimintavuonna osakkeiden markkina-arvot on kohonneet, vaikka Suomen talou-
den tila oli hyvin heikko. 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 233 712,68 euroa. 

Seuran tilinpäätös osoittaa vuodelta 2015 alijäämää -25 674,60 euroa. Alijäämä on 
ollut selvästi budjetoitua suurempi, koska 2015 ylijäämää on käytetty toiminnan 
pyörittämiseen edellisten vuosien tasolla tai tietyiltä osin jopa lisätty toiminnan 
selkeyttämiseksi. Varainhankinta on ollut selvästi ennakoitua vähäisempi. Alijää-
mä esitetään lisättäväksi käyttöpääomaan. 

Seuran omistuksessa olevien osakkeiden arvot olivat 31.12.2015 seuraavat: 
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             Vuoden takainen 31.12.2014 markkina-arvo oli 216 156,68 euroa. 

Helsingissä    2.2016, Hallitus:  

Pertti Salminen 

Veli-Pekka Parkatti 

Mika Hyytiäinen 

Juha Tammikivi 

                                                                        

Sakari Martimo 

Pasi Tolvanen 

Laarle Lagerstam 

Jaakko Hamunen 

Kai varsio (sihteeri) 

Arvopaperi Kpl Tasearvo € Markkina-arvo €

Osakeperustaiset vuoden lopussa

Nordea 6200 16 136,87 62 868,00

Neste Oyj 950 16 168,00 26 248,50

Teliasonera 3180 17 249,34 14 570,76

Elisa 315 4 986,45 10 958,85

Fortum 263 4 981,22 3 660,96

Orion B 327 4 976,32 10 454,19

Sanoma 320 4 985,60 1 251,20

Seligson OMXH25 2347 53 313,97 82 004,18

XACT OMXS30 1274 20 229,62 21 696,22

Yhteensä 15176 143027,39 233712,86

Sijoitusrahasto-osuudet

Nordea Pohjoismaat K. 4554,08 3 207,23

KAIKKI YHTEENSÄ 147581,47   236 920,09   
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                                                                       Vuosikertomuksen 2015                LIITE

Pvm Vastaa Aihe Osallistui

19.3. 
klo 

16:00-18:00

Hallitus Studia Militaria 1/2015 

teemalla 

”Informaatiosodankäynti osana 
hybridi- sodankäyntiä”.

40

19.3. 
klo 18:45-19:20

Hallitus Kevätkokous 12

16.10.2015 
klo 09:00-16:00

Hallitus ja 
MPKK

Sotatieteiden päivät 

teemalla 
”Turvallisuusympäristön muutos 

ja sotatieteet” pidettiin 
Santahamina-talolla

120

18.11. 
klo 

16:00-18:00

Hallitus Studia Militaria 2/2015 

teemalla 

”Syvemmälle hybridisotaan – 
kriittisiä näkemyksiä hybridiso-

dankäyntiin” 

25

18.11. 
klo 18:45-19:20

Hallitus Syyskokous 18


