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Johdanto 
 

”Mene! Tarvitseehan Isänmaa sinuakin!” 1 Näin kuuluu eräs Keski-Pohjanmaan Vartio-

lehden otsikon iskulause. Suojeluskuntajärjestöjen toimintaa kuvasi vahva isänmaallisuus 

ja vakaa maanpuolustustahto.2 Miten suojeluskunta-aate näkyi propagandana heidän 

omassa äänenkannattaja lehdessään sota-aikana?  

Kandidaatintutkielmani aiheena on tarkastella Keski-Pohjanmaan Vartio -lehden 

julkaisuiden propagandaa sota-aikana. Päätutkimuskysymyksenäni on selvittää, millaista 

propagandaa lehdessä julkaistiin 01.06.1939‒01.11.1940. Muita päätutkimuskysymystä 

tukevia kysymyksiä ovat, miten propagandan tyyli tai teema lehden kirjoituksissa vaihteli 

ja kehittyi, sekä kuinka paljon propagandan määrä vaihteli kyseisellä aikavälillä 

lehdessä? Tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole tarkastella määränvaihteluita 

tilastollisessa valossa, vaan pyrkiä ennemminkin arvioimaan määränvaihtelua 

suhteutettuna aikavälillä tapahtuneeseen kehityskulkuun. 

Tutkimukseni rajaus on asetettu käsittelemään 01.06.1939‒01.11.1940 kahdesta 

pääsyystä. Ensimmäiseksi haluan nostaa esille sen, että tämä aikaväli oli mielestäni 

sopiva tarkastelemaan mahdollisia muutoksia lehden propagandatekstien ja -kuvien 

julkaisemisessa. Toisekseen aineiston määrä oli myös mielestäni sopiva tälle aikavälille, 

sillä lehteä on julkaistu kuukausijulkaisuna. Tutkimuksen temaattisen rajauksen olen 

suorittanut siten, että analysoimani propaganda liittyisi juuri sodan uhan, sodan ja sen 

aiheuttamien ilmiöiden aihepiiriin. 

Suomen historia toisen maailmansodan aikana on mahdollisesti eniten tutkimushuomiota 

kerännyt teema suomalaisessa historian tutkimuksessa. Esimerkiksi Suomen sotien 

aikaista propagandaa on tutkittu kiitettävän paljon, mutta itse suojeluskuntien sota-

aikaista propagandaa ei ole tutkittu juurikaan. Aiheen tutkiminen on kannattavaa, koska 

julkisen lehdistön propagandaa on tutkittu tällä aikavälillä paljon, mutta tiettyjen 

järjestölehtien propagandanhistorian tutkimus on jäänyt hieman ulkopuolelle tästä 

tutkimuskentästä. 

Tärkein käsite tutkimuskysymysasettelun kannalta on propaganda. Propaganda käsitteenä 

on määritelty sivistyssanakirjassa siten, että propaganda on mielipiteidenmuokkaukseen 

 
1 Keski-Pohjanmaan Vartio 01.09.1939. 
2 Sélen & Pylkkänen 2004, 16. 
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tähtäävää aatteiden, oppien ja asenteiden levittämistä.3 Propagandistista sisältöä 

tarkastellessa on tärkeää ymmärtää aineiston luonne ja myös sen tarkoitusperät. Käsitteen 

kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii siis käsitystä esille tuotujen tekstien ja kuvien 

sidoksesta julkaisuhetkellä olevaan tilanteeseen. Tutkimuksessa on tarkoituksena 

analysoida ja tuoda esille myös Keski-Pohjanmaan Vartio -lehden mahdollisia 

tarkoitusperiä propagandan levittämiselle.  

Keski-Pohjanmaan Vartio -lehti oli vuonna 1923 Keski-Pohjanmaan suojeluskuntapiirille 

perustettu äänenkannattajalehti. Se aloitti julkaisemisensa elokuussa 1923 näytenumeron 

muodossa. Lehden toiminnan tarkoituksena oli toimia suojeluskuntien aatepiirin 

valistajana, toiminnan selostajana ja suojeluskuntatoiminnan informointivälineenä.4  

Lehden päätoimittajina tällä aikavälillä toimivat suojeluskuntain piiripäälliköt oman 

kautensa ajan, vaikka toimitusvastuu oli valistusohjaaja Antero Tannisella.  Esimerkiksi 

osa lehdessä julkaistuista myöhemmin tässä tutkimuksessa esille tulevista 

propagandapiirroksista, on juuri Tannisen luomuksia. Tannisen jälkeen lehden 

toimitusvastuun otti Alpo Mustonen. 

Me Vartiomiehinä Pohjanmaan -kirjassa tuotiin ilmi, että Keski-Pohjanmaan 

suojeluskuntalaiset saivat kirjoittaa omia kirjoituksiaan lehteen. Tällainen toimintamalli 

perustui siihen, että lehden ohjelmajulistuksessa luvattiin julkaista kirjoituksia, jotka ovat 

sisällöltään herättäviä ja kohottavia.5 

Aineisto asetti haasteen julkaisuiden motiivien kollektiivisuuden tai yksilöllisyyden 

hahmottamisessa. Joistakin julkaisuista kävi ilmi kirjoittaja, mutta suurimmaksi osin 

kuvat, tekstit ja piirrokset olivat julkaistu nimettöminä. Mitä todennäköisimin totuus 

asiasta, on se, että lehdessä julkaistu propaganda palveli kollektiivisesti 

suojeluskuntapiirin omia aatteita, ajatuksia ja asenteita, koska lehden kirjoittamiseen 

osallistui samankaltaista ajatusmaailmaa kannattavia suojeluskuntalaisia.6 

Tutkimukseni metodina toimii aineistopohjainen sisällönanalyysi. Olen käyttänyt sisällön 

analysoimisessa Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven kirjaa Laadullinen tutkimus ja 

sisällönanalyysi.7 Tutkimukseni analyysi on laadullista eli kvalitatiivista.  

 
3 Sivistyssanakirja: Propagandan määritelmä (suomisanakirja.fi nettisivut). 
4 Turunen 2002, 194. 
5 Turunen 2002, 195. 
6 Turunen 2002, 195. 
7 Tuomi & Sarajärvi 2002. 
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Tutkimukseni hyödyntää Sinikka Wunschin teosta Punainen uhka: Neuvostoliiton kuva 

johtavassa suomalaisessa sanomalehdistössä maaliskuusta 1938 talvisodan 

päättymiseen maaliskuussa 19408 apuna tulkita propagandan luonnetta lehden aikaisessa 

mediassa. Tutkimuskirjallisuuteni pohjautuu lähinnä sota-ajan historiateoksiin ja Suomen 

propagandahistorian teoksiin, joista haen tiedot historiallisen taustan selittämiselle.  

Muita olennaista tutkimuskirjallisuutta tutkimuksen rakentamisessa on Antero Jyrängin 

Suurvaltojen välissä: Suomen sata vuotta, joka sitoo analyysin kohteena olevan aineiston 

sota-ajan kehityskulkuihin. Harri Turusen historiikki Me Vartio Miehinä Pohjanmaan9 

taustoittaa Keski-Pohjanmaan Vartio-lehden historiaa ja motiiveja, sekä avaa Keski-

Pohjanmaan suojeluskuntapiirin historiaa tutkimuksen kannalta. Kari Sélenin ja Ali 

Pylkkäsen teos Sarkatakkien armeija: Suojeluskunnat ja suojeluskuntalaiset 1918‒194410 

avaa enemmän koko suojeluskuntajärjestön toimintaa sota-aikana. 

Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää selventää millaisia suojeluskuntien ensisijaiset 

tehtävät ja poliittiset ajattelumallit olivat. Perustelen valinnan sillä, että on tärkeä 

tiedostaa lehden takana olevat vaikuttimet ymmärtääkseen laajemmin propagandan 

tarkoitusperiä tässä tutkimuksessa.  Suojeluskuntien ensisijainen tehtävä oli 

maanpuolustuksellisen toiminnan harjoittaminen ja maan turvaaminen ulkopuolisilta 

uhilta. Järjestön poliittinen maailmankatsomus oli oikeistolainen ja antikommunistinen, 

vaikkakin suojeluskunnat eivät ottaneet osaa virallisesti puoluepolitiikkaan.11  

Historiallisen taustan määritteleminen tutkimuksessa on koostettu siten, että lehdessä 

julkaistun propagandan esitteleminen olisi sidonnainen taustalla oleviin suuriin 

kehityskaariin. Suurten ulkopoliittisten linjojen muutosten esille tuominen on olennaista 

tutkimuksen rakentamisessa. Pieni katsanto Suomen yleiseen sota-ajan propagandan 

tyyliin yhdistää Keski-Pohjanmaan Vartio-lehden propagandan Suomen 

sotapropagandahistorian kehykseen. 

Propagandan historiantutkimuksissa on käynyt ilmi, että yleisesti 1930-luvun suomalaista 

propagandaa on pidetty mielipiteen manipulaationa ja tietoisena informaation 

levittämisenä.12 Kun tarkastelee Suomen tilannetta, käy ilmi, että propagandan 

 
8 Wunsch 2004. 
9 Turunen 2004. 
10 Sélen ja Pylkkänen 2004. 
11 Hentilä 2004, 139. 
12 Melgin 2014, 20. 
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käyttäminen nuoressa valtiossa kriisin aikana satsasi kaiken kansakunnan selviytymisen 

eteen.13 Tutkimuksissa on tuotu esiin, että Suomen oli helppoa toteuttaa omaa 

sotapropagandaansa, sillä sympatiat olivat Suomen puolella ja Suomen taistelun katsottiin 

olevan oikeutettua verrattuna Neuvostoliittoon.14 Oman aiheeni kannalta ei voida ottaa 

kovinkaan paljoa huomioon kansainvälistä näkökulmaa propagandan levittämisessä, sillä 

tutkimani äänenkannattajalehti saavutti vain tietyn yleisön Suomen sisällä.  

Talvisodan kehityskulku alkoi konkreettisesti vuoden 1938 huhtikuussa alkaneista 

Jartsev -neuvotteluista. Neuvostoliitto pyrki varmistamaan Suomen kantaa siihen, mitä 

Suomen maa-alueella tapahtuisi, mikäli Saksa hyökkäisi Neuvostoliittoon sen kautta? 

Vuotta myöhemmin silloinen ulkoministeri Eljas Erkko kieltäytyi Jartsevin ehdotuksesta 

vetoamalla puolueettomuuteen. Tilanne jatkui samana syksynä, kun 5. lokakuuta 1939 

Suomen hallitus sai kutsun lähettää edustajia Moskovaan neuvottelemaan 

”konkreettisista poliittisista kysymyksistä”. Nämä kysymykset koskivat NL:n 

vaatimuksia, kuten rajan siirtämistä Karjalassa ja erinäisten saarien luovuttamista NL:lle. 

Heti ensimmäisen neuvottelukutsun jälkeen Suomen armeija aloitti liikekannallepanon 

ylimääräisten kertausharjoitusten muodossa.15 

Neuvottelut jatkuivat aina marraskuuhun asti, mutta tuloksettomina Suomen 

taipumattomuuden ja Neuvostoliiton tyytymättömyyden vuoksi. Marraskuun 26. päivänä 

1939 tapahtui viimeinen sinetöivä askel kohti talvisotaa eli Mainilan-laukaukset, jossa 

NL väitti Suomen tulittaneen tykistöllään neuvostojoukkoja, vaikka todellisuudessa 

siihen ei ollut Suomen puolelta edes mahdollisuutta pitkän etäisyyden vuoksi.16 Talvisota 

syttyi pian tämän jälkeen marraskuun 30. päivä 1939.17 

Talvisodan aikana Suomi onnistui torjumaan Neuvostoliiton hyökkäykset. Tähän liittyy 

useampia syitä, mutta keskeisimmät lienevät Suomen kansakunnan yhtenäisyys kriisin 

keskellä, sekä Neuvostoarmeijan kykenemättömyys toimia tehokkaasti Suomen alueella. 

Jälkimmäiseen seikkaan liittyy esimerkiksi neuvostoarmeijan sisäiset ongelmat, kuten 

johtamisen heikkous. Myös Suomen raskaat talviolosuhteet olivat tottumattomille 

neuvostosotilaille myrkkyä.18 

 
13 Jussila & Pekkarinen 2004, 438. 
14 Jussila & Pekkarinen 2004, 441. 
15 Jyränki 2017, 163‒164. 
16 Jyränki 2017, 164. 
17 Manninen 1987, 282. 
18 Manninen 1987, 282‒283, 292‒293. 



7 
 

Yli kolme kuukautta kestäneiden taisteluiden jälkeen Suomessa alkoi välirauhan aika 

13.03.1940.19 Tämä ajanjakso oli Suomelle ulkopoliittisesti sekä sisäpoliittisesti hankalaa 

ja epäselvää aikaa, sillä Euroopan ja koko maailman ollessa keskellä sotaa oli Suomen 

vaikeaa lähteä rakentamaan linjaa turvallisuuden takaamiseksi. Sisäpolitiikan kannalta 

isoin haaste oli NL:lle luovutetun Karjalan kannaksen alueelta tulleen siirtoväen 

sijoittaminen Suomen alueelle. Myös siirtoväen taloudellinen tukeminen aiheutti 

haasteita.20 

Välirauhan aika Suomessa oli yhä enemmän sinnittelemistä kahden suurvallan välissä. 

Suomi oli lopulta pakotettuna valitsemaan Saksan ja Neuvostoliiton väliltä mitä 

turvallisuuspolitiikkaan tulee, Suomi oli siis tavallaan eristyksissä.21 Myös talvisodan 

jälkeen solmittu Moskovan rauhansopimus toi Suomelle suuria ongelmia, sillä 

rauhanehdot olivat ankarat.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Hentilä 2004, 186. 
20 Jyränki 2017, 172. 
21 Manninen 1987, 321. 
22 Manninen 1987, 319. 
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1. Lehden propaganda ennen talvisotaa   
 

Erikseen mainittuna kesäkuun 1939 julkaisussa on nostettava esille toimittaja Jaakko 

Leppon kirjasta tehty referaatti. Lehden mukaan tässä kirjassa käsitellään 

sotapropagandan välttämättömyyttä sodankäynnissä. Tekstissä tuodaan esille, miten 

propagandaa on hyödynnetty eri maissa vuosien saatossa. Kirjoituksessa on esillä paljon 

propagandan hyödyntämisen hyviä puolia.23 Tällaisen jutun tuominen esille lehdessä 

saattaa viitata siihen, että suojeluskuntajärjestö halusi perustella omat motiivinsa sotaan 

ja sen uhkaan liittyvän propagandan levittämiseen. Hyvin todennäköisesti tällaisella 

ratkaisulla pyrittiin luomaan perusteluita propagandan levittämisen hyödyttävyydelle. 

 

1.1. Linnoitustöihin liittyvä propaganda 

 

Linnoitustöiden merkittävyyden korostaminen vuoden 1939 kesällä näkyy ensimmäisissä 

tarkastelemissani numeroissa määrällisesti paljon. Esimerkiksi heinäkuun julkaisussa on 

juttu, jossa sen aikainen Suojeluskuntain päällikkö Lauri Malmberg vetosi 

suojeluskuntalaisiin ja muuhun väestöön seuraavalla kirjoituksellaan.  

 

Suomen suojeluskunnat ovat syntymästään saakka olleet vapaaehtoisen 

maanpuolustuksen ylväitä lipunkantajia tässä maassa, jonka koko 

sotahistorian halki kulkee punaisena lankana kertomus vapaajoukkojen 

toiminnasta. Elämme nyt rauhan aikaa, mutta kansakunnan rauha ei 

muodostu kestäväksi, ellei se ole ajoissa valmistautunut pahan päivän 

varalle. Nykyinen aika on osoittanut olevan yllättävien tapausten aikaa. 

Siksi on suojeluskuntain johto tarjoutunut valtiovallalle hankkimaan 

vapaaehtoista työvoimaa maan rajojen linnoittamiseksi. Vetoan näissä 

olosuhteissa jokaiseen suojeluskuntalaiseen kehottaen vakavasti 

harkitsemaan, eivätkö he voi uhrata ajastaan jotakin ja käyttää sen rajalla 

isänmaan turvallisuuden lujittamiseksi.24 

 
23 ”Nykyaikaista propagandaa.”, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.06.1939. 
24 ”Suojeluskuntain Päällikön linnoitustyövetoomus suojeluskuntalaisille!” artikkeli kirj. Lauri Malmberg, 
Keski-Pohjanmaan Vartio 01.07.1939. 
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Tämä kirjoitus täyttää propagandan kriteerit, sillä tällä vetoomuksella pyritään 

vaikuttamaan suojeluskuntalaisten mielipiteisiin. Tämänkaltaista propagandaa ilmaantuu 

lehdessä paljon, esimerkiksi järjestön omaksumia oppeja, asenteita ja ajatuksia pyrittiin 

levittämään sekä suojeluskuntalaisille, että muulle väestölle.25  

Linnoitustöihin liittyvässä propagandassa korostui sellaisten ihmisten arvostelu, jotka 

eivät olleet osallistuneet linnoitustöihin. Esimerkiksi syyskuussa 1939 ilmestyneessä 

lehden julkaisussa käytettiin seuraavanlaista propagandistista iskulausetta, ”Se maanmies 

kehno ompi, ken ei käy auraltaan ja lähde rajaa linnoittamaan.”26  Mitä todennäköisimmin 

lauselmalla pyrittiin luomaan maanviljelijöille ajatus linnoittamisen tärkeydestä. 

Maanviljelijät eivät ehtineet osallistua yhtä lailla linnoitustöihin kesällä, jolloin 

maataloutta harjoittavilla riitti kiireitä runsaiden töiden muodossa.27 

Linnoitustyöt olivat Keski-Pohjanmaan Vartion julkaisujen propagandan aiheena eniten 

keskiössä kesän 1939 aikana jatkuen aina syksylle asti. Linnoitustyöt hoidettiin 

vapaaehtoisvoimin ja niiden katsottiin lisäävän yhteistä maanpuolustustahtoa sekä 

kansallista yhtenäisyyttä.28 

Syyskuun lehdessä linnoitustöihin osallistumiseen tarkoitettu propaganda oli selvästi 

suorempaa kuin aiemmissa numeroissa. Esimerkkinä yksi erittäin huomattava teksti, 

jossa tilannetta lähestyttiin hyvin pelottelevalla ja arvostelevalla tyylillä. Jutun otsikkona 

on ”Parempi kaivaa kuin katua”. Pelkästään otsikkotasolla tekstin voi tulkita pelotteluksi, 

jolla pyritään kontrolloimaan väestön mielipidettä linnoitustöiden tärkeydestä.  

 

Parempi on tehdä vapaaehtoisesti rauhan aikana linnoitustöitä kuin 

orjatyötä sodan jälkeen. Matti Myöhäiset ja Mammanpoika Pelletkin vielä 

ehtivät hoitaa velvollisuutensa, kunhan pistävät töpinäksi ja ‒palkkaavat 

miehen puolestaan, elleivät voi osallistua linnoitustöihin.29 

 

 
25 Turunen 2002, 194. 
26 Keski-Pohjanmaan Vartio 01.09.1939. 
27 Selén 1987, 269. 
28 Turunen 2002, 246. 
29 ”Parempi kaivaa kuin katua”, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.09.1939. 
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Tekstin sisältö alkaa mahdollisen hävityn sodan uhkakuvien maalaamisella. Orjatyön 

vertaaminen vapaaehtoiseen linnoitustyöhön luo tekstistä uhkailevan. Teksti on 

sisällöllisesti halventavaa niitä kohtaan, jotka eivät olleet ottaneet osaa linnoitustöihin. 

Tämän tekstin taustalla olevat motiivit ja pyrkimykset ovat selkeät. Ihmisiä haluttiin 

herätellä ja aktivoida suojeluskunta-aatteen kannalta tärkeän asian puolesta.  

Syyskuun 1939 numerosta löytyy myös kesän julkaisuiden kanssa samassa linjassa olevaa 

propagandaa. Tämä tyyli perustuu ennemminkin informointiin, ja aiempien halventavan 

ja arvostelevan tyylin tilalle on otettu kunniaan ja isänmaallisuuteen nojaava ote. 

Esimerkkinä teksti ”Linnoittamaan!”, jossa linnoitusurakkaa lähestytään positiivisessa 

valossa.  

  

 Karjalassa tehdään vapaaehtoista linnoitustyötä rajojen turvaksi 

reippaassa tahdissa. Sitä mukaan kuin työt edistyvät, lisääntyy valtakunnan 

turvallisuus. Jokaisen kansalaisen kunnia-asia on osallistua itse 

henkilökohtaisesti tähän historialliseen puolustustyöhön tai palkata sinne 

puolestaan sijainen. Piirimme suojeluskuntalaiset! Huolehtikaa siitä, että 

joka mies täyttää tässä suhteessa velvollisuutensa. Nyt on tilaa työmailla. 

Siispä pistetään töpinäksi!30 

 

Mielenkiintoista on huomata se, että julkaisuiden sisällä on tällaisia eroja, mitä tulee 

propagandan linjaan. Ensin samassa lehdessä pelotellaan, halveksutaan ja alennetaan 

ihmisiä, jotka eivät vielä ole käyneet linnoittamassa rajaa, sitten lähestytään samaa asiaa 

vetoamalla suojeluskuntalaisten kunniallisuuteen ja isänmaallisuuteen. Todennäköisesti 

tämä johtuu lehteen kirjoittaneiden ihmisten pienistä eroista liittyen ulosantiin ja retorisiin 

keinoihin.  

Lokakuun 1939 numerossa linnoitustöitä nostetaan jalustalle viimeisen kerran ennen 

talvisotaa. ”Joko olet käynyt velvollisuutesi täyttämässä Karjalan linnoitustyömaalla?”31 

Tekstin tyyli on lähinnä muistutteleva ja hieman painostava. Teksti löytyy sivun 

alareunasta isolla printillä, herättäen paljon huomiota. Tämä teksti ei tuo mitään uutta 

 
30 ”Linnoittamaan!”, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.09.1939. 
31 Keski-Pohjanmaan Vartio 01.10.1939. 
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esiin liittyen linnoitustöiden mainostamiseen ja noudattaa lehden aikaisempien 

numeroiden linjoja. 

Itä-rajan linnoituksiin liitettiin lehden yhdessä numerossa propagandistisien tekstien ja 

kuvien lisäksi myös mainospropagandaa. Lehteen oli otettu mainos, jossa linnoitusten 

merkittävyyttä pyritään pönkittämään. Mainoskuva on lokakuun 1939 julkaisusta.32 

Mainoskuvasta näkyy selkeästi lehden propagandalinjauksiin sopiva teema. Mainoksen 

sanomana on kannattaa rajalinnoituksia kuvaamalla niitä isänmaan turvaksi. 

                

                                   

 

Mainospropaganda liittyen linnoitustöihin oli vähäistä lehdessä, mutta sitä ilmeni 

varsinkin syksyn 1939 numeroissa pariin otteeseen. Mainoksia ei muutenkaan yleisesti 

hyödynnetty lehden propagandassa, jos tarkastellaan sen kohdistumista Neuvostoliiton 

luomaan uhkaan. 

 
32 Mainoskuva, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.10.1939. 
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Sélenin ja Pylkkäsen teoksessa Sarkatakkien armeija kuvailtiin lyhyesti sitä, että 

suojeluskuntalehdistö otti kantaa linnoitusten tärkeyteen Suomen alueella. Esimerkiksi 

Hakkapeliitta-lehti otti kantaa ongelmiin, joita Ahvenanmaan linnoittamattomuus 

aiheuttaa.33 

 

1.2.  Neuvostoliittoon liittyvä propaganda ennen talvisotaa 

 

Lehden propaganda koki hienoista aihealueen muutosta syksyn lähestyessä aiemmin 

painopisteen oltua linnoitustöissä ja sotaan varautumisessa. Propagandan sisältö siirtyi 

ennemminkin omaan armeijaan, vihollisen armeijaan sekä vihollisen valtionjohtoon. 

Tämä johtui epäilemättä siitä, että lokakuun 10 päivä määrättiin liikekannallepano NL:n 

kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen, mikä entisestään kiristi tilannetta Suomessa ja 

toi sodan lähelle konkreettisesti.34  

Yleisesti Neuvostoliittoon liittyvä kirjoittelu kasvoi kaikissa Suomen lehdistöissä juuri 

syksyn 1939 aikana. Tämä näkyi ja alkoi konkretisoitumaan heti kun tiedot 

neuvottelukutsusta Moskovaan tulivat julkisuuteen.35 Tämä näkyi myös lehden 

julkaisuissa sillä Neuvostoliittoon liittyvät tekstit ja kuvat tulivat enemmän esille 

verrattuna kesän numeroihin. Itsessään Keski-Pohjanmaan Vartio-lehti ei ottanut 

kirjoituksissa paljonkaan kantaa neuvotteluiden kehitykseen tai muuhun siihen liittyvään.   

Sélenin & Pylkkäsen teoksessa käsiteltiin hieman siitä, miten muu suojeluskuntalehdistö 

oli suhtautunut Neuvostoliittoon ennen sotaa. Neuvostoliittoon ja sen kansalaisiin 

suhtauduttiin hyvin negatiivisesti, esimerkiksi Suojeluskuntalaisen lehdessä oli kuvattu 

itäistä naapuria sanoin: ”Rykimällä pääsee yskästä ja tappamalla ryssästä.”36 

Lehdessä julkaistiin liikekannallepanon jälkeen fraasi ”Ei auta puhe maatamme sen teoin 

vahvaks saatamme”37 ja muita samanhenkisiä fraaseja.  Tällaisilla isänmaallisuutta 

uhkuvilla iskulauseilla pyrittiin korostamaan ja tehostamaan maanpuolustusasian äärellä 

 
33 Sélen ja Pylkkänen 2004, 41. 
34 Hentilä 2004, 173. 
35 Wunsch 2004, 183. 
36 Sélen & Pylkkänen 2004, 41. 
37 Keski-Pohjanmaan Vartio 01.11.1939. 
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olevien yhtenäisyyttä liikekannallepanon aikana. Tästä lauseesta uhkuu myös vahva 

päättäväisyys tositilanteen äärellä. 

Lehden teksteissä ja kuvissa korostettiin suomalaisen sotilaan hyveitä, jopa 

ylivertaisuutta, kun taas neuvostoliittolainen sotilas näytettiin heikkona ja huonosti 

varustettuna. Esimerkkinä marraskuun lehdessä julkaistu kuva ja kuvateksti, jossa puna-

armeijan sotilaasta on pyritty luomaan heikko kuva. Tekstissä arvostellaan sotilaan 

varustusta sanoin, ”miesparalla ei ollut edes kunnon jalkineita, ainoastaan jonkinlaisia 

rättejä jalkojen ympärillä”. Sotilaan kuntoa myös arvostellaan sanoin lopen uupunut ja 

kuolemanväsynyt. Kuvatekstissä mainitaan myös, että tämä sotilas luulee Suomen 

joukkojen hyökänneen Neuvostoliittoon vallatakseen Moskovan.38 

                           

 
38 Kuva, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.11.1939. 
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Tällainen kuva on selvästi nostettu lehdessä esille sellaista tiedonlevitystä varten, jossa 

puna-armeijan sotilaista ja sen propagandakoneistosta halutaan luoda 

suojeluskuntalaisille kehno ja alentava kuva. Hyvin todennäköisesti vihollisen 

heikkouksien korostamisella pyrittiin kasvattamaan itseluottamusta omien keskuudessa.  

Sodan uhan lähestyessä ilmeni lehden julkaisuissa myös varoituksia vakoilijoista. 

Vakoilijoiden uhka oli Keski-Pohjanmaan suojeluskuntajärjestön lehden näkökulmasta 

ilmeinen, sillä niistä varoitettiin marraskuun 1939 julkaisusta lähtien lähes jokaisessa 

tulevassa numerossa. Esimerkkinä noin kuukausi ennen talvisotaa julkaistussa 

marraskuun 1939 numerossa tuotiin esille se, että vakoilijoita voi olla missä vaan yleisellä 

paikalla. Lehdessä ihmisiä kehotettiin noudattamaan mahdollisimman tarkasti vaiteliaana 

oloa ja kirjeiden sensurointia.39  

Syksyn edetessä propagandististen julkaisuiden luonne muuttui enemmän sodan partaalla 

olevan kansan informoinniksi isänmaallisella otteella. Tähän liittyviä teemoja, joita 

lehdessä tällöin suojeluskuntalaisille ilmoitettiin, oli esimerkiksi mahdollisiin 

ilmahyökkäyksiin varautuminen. 

Ennen talvisotaa Suomalaisessa lehdistössä ohjattiin selkeästi Neuvostoliiton kuvaa 

mukautetummaksi. Mukautus perustui kansan yksimielisyyteen ja itä-naapurin 

vaatimusten vastustamiseen.40 Tämä näkyi myös Keski-Pohjanmaan Vartio-lehden 

propagandassa yhtenäisenä Neuvostoliiton torjumisena ja mustamaalaamisena. 

Useassa suomalaisessa lehdessä oli luotu Neuvostoliiton kuvaa juuri sille pohjalle, että 

heidät nähdään vihollisena.41 Lehden kirjoituksissa kuten myös muissa 

oikeistolaislehdistöissä NL:n kuvaaminen perivihollisena oli yleistä. Tämä näkyi 

muutoinkin yleisessä propagandistisessa kuvassa, kun luotiin yleisesti taisteluhenkeä 

yhteistä vihollista vastaan taistelemiseen. Mainittavaa on myös se, että myös muu lehdistö 

alkoi lähempänä talvisodan alkua käyttämään periviholliskäsitettä julkaisuissaan. 42 Myös 

Keski-Pohjanmaan Vartio-lehden propagandasta ennen talvisotaa kävi ilmi 

Neuvostoliiton pitäminen vihollisena. 

 

 
39 Keski-Pohjanmaan Vartio 01.11.1939. 
40 Wunsch 2004, 195. 
41 Wunsch 2004, 191. 
42 Wunsch 2004, 308. 
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2. Talvisodan sotapropaganda lehdessä 
 

Talvisodan aikana propagandan määrä lehden julkaisuissa kasvoi. Erityisesti kuvien ja 

piirrosten käyttäminen sotapropagandassa olivat keskiössä. Tällöin propagandan tyyli oli 

kokonaisuudessaan sotapropagandaa. 

Tammikuun 1940 julkaisussa on piirros, joka käsittelee hieman humoristiseen sävyyn 

Suomen armeijan vahvuutta suhteessa Neuvostoliittoon. Piirroksessa vanha nainen 

katsoo Suomalaisia sotilaita marssimassa ja toteaa, että ”Puola kesti kaksi viikkoa, 

kuinkahan kauan Neuvostoliitto kestää.”43 Piirroksella viitataan siihen, että Suomen 

armeijalla olisi kyseisen naisen mielestä yliote Neuvostoliiton armeijasta, verraten sitä 

Saksan armeijan nopeaan menestykseen Puolassa vuoden 1939 syyskuussa.44  

Sotapropagandan näkökulmasta piirroksen tarkoitusperänä voidaan katsoa olevan omien 

joukkojen itsevarmuuden kohottaminen, sekä samalla pyrkimys luoda kotirintamalle 

luottamusta sotatoimien onnistumisesta eturintamalla. Piirroksen rennompi ote saattaa 

viitata myös siihen, että kriisin aikana propagandassa haluttiin tuoda väestölle myös 

mieltä keventävää sisältöä kaiken surun keskelle.  

Tammikuun lehdessä on useampi saman teemainen piirros, jossa varoitellaan 

vakoilijoista. Piirroksissa toistuu karikatyyrinen neuvostoliittolainen vakooja, joka 

salakuuntelee erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa suomalaisia. Jokaisen piirroksen 

kuvaukseen on kirjoitettuna teksti ”Teitä kuunnellaan ‒ varokaa!”. Piirrosten 

tarkoitusperänä oli ohjata kansalaisia toimimaan kaikissa tilanteissa varovasti. 

Esimerkkinä tammikuun 1940 numerossa julkaistu piirros.45 

 
43 Keski-Pohjanmaan Vartio 01.01.1940. 
44 Jyränki 2017, 160. 
45 Piirros, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.01.1940. 
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Vakoilijoista ei varoitettu pelkästään piirrosten muodossa. Tammikuun julkaisussa on 

teksti, jossa laajemmin varoitellaan ja kerrotaan vakoilijoiden aiheuttamista uhista. 

 

Tiedätkö, kuinka suurta vahinkoa vakoilijat ovat saaneet 

aikaan tämän sodan aikana? Sodan ihmiset ovat menettäneet 

henkensä vakoojan takin On turha kuvitella, ettei meillä ole 

vakoilija vaaraa. Vaikene siitä, mitä tiedät. Turha 

puheliaisuus voi tuoda mukanaan hävitystä ja kuolemaa. Sinä 

olet nähnyt, että vihollisemme on valmis käyttämään mitä 

keinoja tahansa. Ryssä ei kaihda mitään keinoja saadakseen 

täällä aikaan mahdollisimman suurta hävitystä. Ryssä perusti 

hyökkäyksensä vääriin tietoihin. Pitäkäämme huoli siitä, ettei 

ryssä nyt saa sen parempia tietoja. Me osaamme vaieta.46 

 

Tällainen pelottelu tyyli oli lehdessä yleistä juuri neuvostovakoojiin kohdistuvassa 

propagandassa. Tyylillä haettiin vaikutusta kansalaisten käyttäytymiseen sodan aikana. 

Lehden julkaisuissa käytettiin useasti lausetta ”Vaiteliaisuus on velvollisuutemme”, joka 

kuvaa hyvin sitä, millä tavoin suojeluskuntajärjestö halusi ihmisten toimivan. 

 
46 ”Vakoilijat kuuntelevat” Keski-Pohjanmaan Vartio 01.01.1940. 
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Tammikuun julkaisussa on eniten sotapropagandaa suhteutettuna muihin talvisodan 

aikana tulleisiin lehden numeroihin.  Siinä oli eräs pilakuva, jossa neuvostosotilaat ovat 

karikatyyrisesti kuvattuna. Pilakuvassa toinen sotilaista on lähtemässä karkuteille, ja 

toinen huutaa, että ”A-Kak? Miksi juokset Ivan? Suomalainenko hyökkäämäs vai 

komissaariko ampumas?”, johon toinen neuvostosotilas vastaa: ”Tsuhna olet, Pjotr! Etkö 

muista, ett tänään perjantai olemas ja -vot- taas kerran ruokaa annettamas!!”47  

Yleisesti Suomen lehdistössä Neuvostoarmeijaa kuvattiin kyvyttömäksi48 ja tällaiset 

lehden propagandajulkaisut pyrkivät vahvistamaan suomalaisille kuvaa sen 

kyvyttömyydestä toimia suomalaisia vastaan rintamalla. 

Tällainen propagandan tyyli antaa vihollisesta hyvin negatiivisen kuvan ja asettaa 

neuvostoliittolaiset naurunalaisiksi suomalaisten näkökulmasta. Samankaltaisuuksia 

löytyy myös samassa numerossa olevan pilakuvan kanssa. Esimerkkinä piirros, jossa 

NL:n propagandaradion sisältöä kuvaillaan kauhistuttavaksi.49 Piirros kuvaa 

neuvostoliittolaista iljettävänä ja vastenmielisenä. 

 

            

 

 
47 Keski-Pohjanmaan Vartio 01.01.1940, pilakuvan lähteeksi merkattu lehdessä ”Kokkola, 1940-Keski-

Pohjanmaan Kirjapaino oy”. 
48 Wunsch 2004, 304. 
49 Keski-Pohjanmaan Vartio 01.01.1940. 



18 
 

Talvisodan aikana lehdessä kansalaisiin kohdistettiin vaatimuksia, joissa vedottiin 

Suomen armeijan tarpeeseen saada lisää apua kriisin keskellä. Tammikuun 1940 

numerossa on sivun mittainen juttu, jonka avulla pyritään saamaan kansalaisilta kaikki 

tuki ja apua Suomen armeijan taakse. Juttua ympäröi huomiota herättävät lauseet: 

”ARMEIJA TARVITSEE jokaisen kansalaisen apua!”, ”KANSALAINEN! Armeija 

tarvitsee ja odottaa juuri Sinun apuasi!”50  

Armeijan tukeminen on hyvin loogista suojeluskunta-aatteen näkökulmasta ja täten myös 

talvisodan aikana Keski-Pohjanmaan Vartio-lehti pyrki propagandallaan saamaan 

armeijalle kaiken tuen. Oikeastaan kaikki talvisodan aikana lehdessä oleva propaganda 

pyrki tukemaan tätä tavoitetta, jossain määrin.  

Talvisodan loppupuolella maaliskuun numerossa on piirros, joka oli otettu hollantilaisesta 

De Telegraaf-lehdestä. Piirroksessa on suomen sotamarsalkka C.G.E. Mannerheim, jota 

vastaan kävelee tulistunut Josif Stalin mukanaan joukko neuvostosotilaita. Piirroksen alle 

on liitetty teksti, jossa Stalin huutaa Mannerheimille: ”Minun lentokoneeni pimentävät 

taivaan.”, johon Mannerheim vastaa: ”Sittenpähän saamme taistella varjossa.”51 

 
50 Keski-Pohjanmaan Vartio 01.01.1940. 
51 Piirros, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.03.1940 (Piirros otettu lehteen Hollantilaisesta De Telegraaf-

lehdestä. 
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Piirroksen sanomana on korostaa Mannerheimin arvokkuutta ja esittää hänet 

urhoollisena. Voidaan tulkita, että tällainen henkilöhahmoihin kohdistettu propaganda on 

tarkoitusperiltään ihmisille esikuvan tai sankarin luomista, ainakin tässä tapauksessa. 

Tämä perustuu juuri siihen, että Mannerheim on piirretty hyvin uhmakkaaksi ja 

periksiantamattomaksi piirroksessa. 

Sinikka Wunschin teos Punainen uhka esitti, että yleisesti Suomen lehdistössä talvisodan 

propaganda pyrki luomaan voimakkaan tunteisiin vetoavan viholliskuvan. Tällainen 

viholliskuva pyrki luomaan kuvaa taistelun kovuudesta, jossa altavastaaja Suomi kohtaa 

mittasuhteiltaan ylivoimaisen vastuksen.52 Tällainen propagandan tyyli ei näkynyt 

kuitenkaan selkeästi Keski-Pohjanmaan Vartio-lehden julkaisuissa. 

 

 

 

 
52 Wunsch 2004, 353. 
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3. Välirauha ja ilmapiirin muutos 
 

3.1. Jälleenrakennukseen liittyvä propaganda 

 

Talvisodan tultua päätökseen 13.03.194053 otti lehden propaganda uuden suunnan, jossa 

keskityttiin sodan väsyttämän kansan moraalin nostamiseen ja jälleenrakennustyön 

tärkeyteen. Toistuvana teemana lehdessä oli vanhempien sukupolvien ohjaaminen 

positiivisen esimerkin näyttämiseen uudelle sukupolvelle. Tällaista propagandaa 

levitettiin lehdessä lähinnä piirroksin. Sodan välittömän uhan väistyttyä ei ollut enää 

tarpeellista kohdistaa propagandaa suoraan viholliseen, vaan aiheiden tuli keskittyä 

pikemmin sisäisten ongelmien helpottamiseen. Välirauhaan siirtyminen tarkoitti lehdessä 

myös sitä, että propagandan määrä lehdessä väheni. 

Heti sodan päätyttyä lehti julkaisi maaliskuun numerossaan kansalaisia ohjaavan tekstin, 

jonka avulla haluttiin luoda uskoa parempaan tulevaisuuteen. Tekstissä vedottiin siihen, 

että kansan on pysyttävä yhtenäisenä edelleen ja selättää yhdessä vaikeudet, joita se 

kohtaa. Teksti on otsikoitu sanoin ”Meidän on säilytettävä elämänusko ja kohotettava 

kansan moraalinen voima korkealle.” Teksti on silloisen kotijoukkojen komentajan 

kenraaliluutnantti L. Malmbergin kirjoittama päiväkäsky. Tässä pieni ote tekstistä. 

 

Kun se itse uskoo lujasti selviytyvänsä vaikeuksista, niin se 

myös saattaa ne voittaa, mutta se on mahdollista vain 

kahdella edellytyksellä. Kansan on tehtävä hellittämätöntä, 

rakentavaa työtä ja pysyttävä yksimielisenä.54 

 

Toukokuun 1940 lehdessä oli myös samanhenkinen vaikkakin uskonnollinen teksti kuin 

edeltävä maaliskuun lehdessä julkaistu mielipidettä ohjaava teksti. Keski-Pohjanmaan 

suojeluskuntapiirin äänenkannattajalehdestä kävi ilmi muutoinkin, että 

suojeluskuntajärjestön aatemaailmaan liittyy vahvasti uskonnollisuus. Joka tapauksessa 

 
53 Manninen 1987, 319. 
54 Ote artikkelista kirj. L. Malmberg, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.03.1940. 
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tämä teksti ohjaa ihmisiä menemään eteenpäin elämässä ja jättämään taakseen menneessä 

ajassa suremisen.55 

Jälleenrakennusvaiheeseen ja sodan aiheuttamien ongelmien korjaamiseen suunnatut 

propagandajulkaisut alkoivat näkymään lehdessä maaliskuun 1940 julkaisussa. Tässä 

julkaisussa oli piirroksia, jossa suomalainen lapsi on kuvattu sodan tuhoa surevien 

vanhempien ihmisten keskelle.56  

 

                   

 

Piirros pyrkii vahvasti vaikuttamaan vanhempien ihmisten ajatuksiin, miten tulisi toimia 

sodan jälkeen. Piirroksen avulla halutaan viestiä nuoren sukupolven toivoa saada elää 

ehjässä toimivassa yhteiskunnassa. Suojeluskunta järjestönä oli myös hyvin 

lapsikeskeinen, sillä he näkivät tärkeäksi kasvattaa ja kouluttaa nuorista kunnon 

kansalaisia.57 Tällainen seikka vahvistaa hyvin ajatusta siitä, miksi lehdessä haluttiin 

julkaista tällaista sisältöä välirauhan aikana.  

Lehdessä kuvastuu välirauhan alussa pyrkimys pitää positiivista asennetta yllä 

propagandan avulla, unohtamatta kuitenkaan talvisodan aiheuttamaa surua. Tähän liittyen 

lehti julkaisi piirroksen, jonka sanomana oli kansalaisten kannustaminen ystävällisyyteen 

toisiaan kohtaan. Piirroksen tekstinä on ”Pienikin ystävällisyys merkitsee nyt paljon”.58 

 
55 Keski-Pohjanmaan Vartio 01.05.1940. 
56 Piirros, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.03.1940. 
57 Turunen 2002, 230. 
58 Keski-Pohjanmaan Vartio 01.05.1940. 
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Piirroskuva toistaa lehdessä välirauhan aikana esiintyvää teemaa eli yhtenäisyyden 

merkityksen korostamista.   

 

              

 

Positiivisuuteen pyrittiin vaikuttamaan ja kannustamaan, myös lokakuun 1940 lehdessä, 

jossa tilannetta lähestyttiin jälleen piirrosta hyödyntäen. Kuvassa on kaksi vaihetta, jossa 

ensimmäisessä mies kävelee pää painoksissa perässään lapsi. Toisessa vaiheessa mies on 

nostanut päänsä ylös ja vaikuttaa positiiviselta ja hyväntahtoiselta. Piirrokseen on 

liitettynä teksti ”Nousevan polven takia‒PÄÄ PYSTYYN!”59 Piirroksen sanoma on se, 

että aikuisten on näytettävä nuorille hyvää esimerkkiä vaikeana aikana ja pitää mieltä 

korkealla. 

Kansakunnan toipuessa sodasta positiivisen asenteen merkitystä ja kansalaisten 

yhteishenkeä haluttiin korostaa jälleenrakennusvaiheessa.60 Tämä näkyikin selvästi 

lehden julkaisemissa piirroksissa ja teksteissä. 

Jälleenrakennustyöhön kohdistettu propaganda korosti myös suomalaista sisua. Lehdessä 

julkaistiin vuoden 1940 aikana kolme tämän teemaista piirrosta, joista ensimmäinen 

esiintyi kesäkuun numerossa ja viimeisin lokakuun julkaisussa. Piirroksia yhdistää sodan 

aiheuttamien vaikeuksien selättäminen yhteistyön ja sisun avulla. Piirroksiin on liitettynä 

 
59 Piirros, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.10.1940. 
60 Manninen 1987, 323. 
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seuraavanlaiset iskulauseet: ”SISU SUOMALAINEN kutsuu työhön!”, ”SISU 

SUOMALAINEN keventää raskaankin kuorman!” ja ”SISU SUOMALAINEN auttaa 

voittamaan vaikeudet!”61 

Näissä piirroksissa sisusta oli luotu hahmo nimeltä Sisu Suomalainen, joka auttaa 

kansalaisia selviämään vaikeuksista, esimerkiksi yhdessä kuvassa on Karjalan evakko, 

joka kantaa raskasta kuormaa, mutta Sisu Suomalainen menee auttamaan häntä 

kuormansa kanssa.62 

            

 

Piirroksen sanomana on tukea Karjalan kannakselta tulleita siirtolaisia sekä tuoda lehden 

mielestä esille suotavaa toimintaa siirtolaisia kohtaan.  

 

3.2. 1940-luvun lopun hajanaiset teemat 

 

Kevättalven 1940 jälkeen propagandan julkaisutahtiin tuli uusi vaihe. Selkeitä 

propagandistisia piirroksia, tekstejä ja kuvia jaettiin lehdessä vähemmän kuin aiemmissa 

lehden numeroissa ja propagandasta tuli vuoden 1940 loppuun mennessä melko pieni osa 

lehden sisältöä. Lehdessä julkaistiin edelleen propagandaa, mutta se oli teemallisesti 

hajanaisempaa. 

 
61 Piirrokset, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.06.1940 ja 01.10.1940. 
62 Piirros, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.06.1940. 
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Heinäkuussa 1940 lehdessä oli kirjoitus sen hetken tilasta. Teksti ei sinänsä sisällöltään 

ollut suoraan propagandaa, mutta siinä oli piirteitä siitä. Esimerkiksi kirjoituksessa 

moitittiin sitä, että talvisodan henki63 olisi katoamassa. Tekstissä halveksuttiin niitä, jotka 

olivat toiminnallaan aiheuttaneet rikkoa yhteiseen isänmaalliseen puolustukseen. 

Erikseen tekstissä ei mainita keitä tällaiset toimijat olivat.64 Vaikkakin viitteitä annettiin 

siihen suuntaan, että kyseessä olisi äärivasemmistolainen Suomen ja Neuvostoliiton 

rauhan ja ystävyyden seura. Tämä on erittäin todennäköistä, sillä seuralla tiedettiin olevan 

läheiset yhteydet NL:oon ja järjestön tiedettiin olevan vahvasti Neuvostoliitto-mielinen.65  

Aihe, joka oli säilynyt talvisodan ja sitä edeltävän ajan jälkeen, oli vakoilijoiden 

aiheuttaman uhka. Edelleen siis korostettiin vaiteliaana pysymistä. Sarkatakkien armeija 

teos tuo esille, että suojeluskuntalehdistössä oli yleistä jakaa neuvoja ja ohjeita asioiden 

hoitamiseen.66 Keski-Pohjanmaan Vartio-lehti julkaisi kesäkuun 1940 numerossa 

Väestönsuojelu-lehden jutun, jossa muistutettiin voimaikkain ottein siitä minkä takia 

vaiteliaisuus on sotatilanteenkin jälkeen välttämätöntä. Tässä otteita tekstistä: 

 

Sotatoimet ovat loppuneet, mutta eräät vaatimukset 

kansalaisten yksityiselämään nähden ovat silti vielä 

ehdottomasti voimassa, sillä maassa vallitsee edelleen ns. 

sotatila. ‒ Sotatila asettaa, kuten kuluneiden sotakuukausien 

ajalta hyvin muistamme, yksilön elämälle erinäisiä 

ehdottomia vaatimuksia. Eräs tällaisista vaatimuksista on 

vaiteliaisuus. ‒ Toivottavaa on, että vaiteliaisuuden merkitys 

kaikkialla oivalletaan ilman, että viranomaisten olisi 

puututtava asiaan niillä valtuuksilla, jotka heillä vielä 

sotatilassa olevassa maassamme on.67 

 

 
63 Talvisodan henki termillä viitataan sotilaalliseen ja poliittiseen ihmeeseen, jossa suomalaiset 

yhtenäisenä kansana torjuivat vihollisen talvisodan aikana. Tarkka 1987, 13. 
64 ”Nykyinen aika”, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.07.1940. 
65 Hentilä 2004. 188. 
66 Sélen & Pylkkänen 2004, 44. 
67 ”Vaikeneminen on edelleen velvollisuutemme”, Keski-Pohjanmaan Vartio 01.06.1940. 



25 
 

Vakoilijoihin liittyvä propaganda oli lähes jatkuvasti lehdessä toistuva teema. Se oli myös 

merkittävää teema julkaisumäärällisesti katsottuna. Tämän tyyliset julkaisut kuitenkin 

väistyivät vuoden 1940 loppupuolen julkaisuista kokonaan. Tämä johtui mitä 

todennäköisimmin siitä, että ilmapiiri muuttui yleisesti Suomessa varovaisemmaksi 

hävityn sodan ja epävarman turvallisuuspoliittisen tilanteen seurauksena.68  

Suojeluskuntajärjestöön liittymiseen kannustaminen tuli esille lehdessä 1940-luvun 

loppupuolella. Marraskuun lehdessä on palsta, jossa tuodaan esille suojeluskunnan 

vetoomus kansalaiselle, jotta mahdollisimman moni liittyisi mukaan. Tekstillä saatettiin 

vedota sellaisiin henkilöihin, jotka olivat epävarmoja omasta toiminnastaan talvisodan 

aikana. 

 

Aseveli! Olitko oikealla paikallasi ja tunsitko täysin 

tehtäväsi? Liity suojeluskuntaan! Silloin joudut oikealle 

paikallesi ja perehdyt tehtäviisi siten osaltasi hyödyttäen 

mahdollisimman paljon maanpuolustustamme. 

 

Tekstin tyyli viestii sitä, että kaikkien suomalaisten sotilaiden tulisi lehden mielestä 

maksimoida tehokkuus sotilaana. Kaikenlaisen maanpuolustuksellisen kyvykkyyden 

kehittämisen näkökulma oli tärkeää muussakin suojeluskunta lehdistössä.69 

Välirauhan alkupuolen aikana propagandan teemaa ei hallinnut selkeästi mikään muu 

aihepiiri kuin jälleenrakennustyöhön liittyvä propaganda. Jos verrataan välirauhan 

alkupuolta ennen talvisotaa ja talvisodan aikana julkaistuun propagandan tyylisuuntiin, 

niin on todettava, että ennen talvisotaa ja sen jälkeen oli selkeämmin erotettavissa aiheet, 

joihin propaganda keskittyi.  

 

 

 

 
68 Sélen 1987, 321. 
69 Sélen & Pylkkänen 2004, 41. 
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Loppulause 
 

Kandidaatintutkielmani lähtökohtana oli tarkastella, millaista propagandaa lehdessä 

julkaistiin 01.06.1939‒01.11.1940. Kerätyn tiedon ja analyysin valossa lehden 

propaganda tuolla aikavälillä oli jakaantunut selviin teemoihin: Linnoitustyöt, 

sotapropaganda ja jälleenrakennustyöt. Nämä olivat lehden pääteemat propagandan 

levittämisessä. 

Lehden propagandaa kuvasi vahvasti isänmaallisuus ja muut suojeluskunta-aatetta 

tukevat ajattelumallit. Lähes kaikki lehden propaganda lopulta tähtäsi siihen, että 

suojeluskuntalaisille ja muulle lehden kohdeyleisölle saataisiin levitettyä 

maanpuolustusta tukevaa ohjattua informointia, sekä kansalaisten yhtenäisyyttä 

kohottavaa propagandaa. 

Propagandaa oli siis lehdessä laajalla kirjolla julkaistuna, kuitenkin selkeimpänä teemana 

nousi sotapropaganda, jota lehdessä oli huomattava määrä. Propagandan tyylin ja teeman 

vaihtelu oli aikasidonnaista. Vuoden 1939 syksyn liikekannallepano, talvisodan 

syttyminen saman vuoden marraskuussa ja välirauhan alkaminen vuoden 1940 

kevättalvella, olivat selkeitä kohtia, missä propagandan tyylimuutokset olivat selkeästi 

hahmotettavissa.  

Propagandan tyyli ennen talvisotaa ja talvisodan aikana olivat enemmän linjassaan 

toistensa kanssa, sillä propagandan kohteena oli Neuvostoliitto tai sen luoma uhka. Kun 

taas välirauhan alussa propaganda koki muutoksen siirtymällä pois suoraan 

Neuvostoliittoon liittyvistä aihepiireistä ja keskittymällä enemmän Suomen sisäisiin 

aiheisiin. 

Vuoden 1939 kesällä propagandaa julkaistiin lehdessä määrällisesti maltillisesti. 

Propagandan määrä lehdessä kohosi, mitä lähemmäs tultiin talvisodan alkua. Talvisodan 

aikana propagandaa julkaistiin määrällisesti eniten. Nämä muutokset johtuivat mitä 

todennäköisimmin propagandan tarpeen kasvusta tositilanteen aikana.  Vuoden 1940 

loppupuolen propagandistiset julkaisut olivat määrältään vähäisiä, joka hyvin 

todennäköisesti johtui ilmapiirin muutoksesta varovaisemmaksi. Määrän vaihtelua siis 

selvästi tapahtui tutkimallani aikavälillä. 
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Tämän aiheen pohjalta voisi tutkia muittenkin järjestöjen lehtien propagandaa sota-aikana 

tai jonkun muun suuren ilmiön kohdalla. Tutkimastani aineistosta pystyisi saamaan uutta 

tutkimusta, esimerkiksi laajempi aikarajaus toisi eteen mahdollisuuksia luoda uusia 

erilaisia tutkimuskysymyksiä. Tutkimastani aineistosta voisi myös jatkaa hyvinkin 

eteenpäin tutkimusta, sillä Keski-Pohjanmaan Vartio-lehden julkaisuja löytyy 

jatkosodankin ajalta. 

 Aineisto, jota tutkin on tutkimuskelpoista materiaalia muillekin aiheille, sillä lehdessä 

käsiteltiin paljon muitakin aihepiirejä. Esimerkiksi suojeluskuntaurheilusta oli paljon 

julkaisuja, kuten tapahtumien ja toiminnan kuvailua, sekä kilpailujen tilastointeja. 

Aiheeseen liittyen voisi sanoa, että Keski-Pohjanmaan Vartio-lehden toiminnasta saisi 

hyvinkin luotua oman erillisen teoksensa. 
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