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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena on järjestö nimeltä SAT/VIA (Suomen Aseveljien Työjärjestö/Vapaus Isänmaa Aseveljeys). Järjestö harjoitti
propagandaa ja mielialojen hoitoa siviiliväestön keskuudessa välirauhan ja jatkosodan Suomessa vuosina 1940-1944. SAT/VIA:n toiminta
perustui tehokkaaseen salassapitoon ja psykososiaaliseen vaikuttamiseen. Järjestön johdossa toimi joukko Suomen vaikutusvaltaisimpia
henkilöitä kaikista yhteiskunnallisista sektoreista, esimerkiksi työmarkkinajärjestöistä, puolustusministeriöstä ja valtiollisesta poliisista.
SAT/VIA:lla oli erityisesti merkitystä sosiaalidemokraattien ja porvarillisten piirien yhteistyön foorumina.
SAT:n aikainen organisaatio vuosina 1940-1941 keskittyi äärivasemmiston toiminnan tukahduttamiseen ja talvisodan synnyttämän kansallisen
yksimielisyyden vaalimiseen. Jatkosodan aikana järjestön profiili muuttui enemmän sotaolosuhteita palvelevaksi ja myös nimi vaihdettiin
salassapitosyistä VIA:ksi.
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkentaa ja korjata SAT/VIA –järjestöstä tähän saakka vallinnutta kuvaa, joka on ollut sekä puutteellinen että
harhaanjohtava. Tavoitteena on mahdollisimman johdonmukaisen kokonaiskuvan luominen. Tutkielmassa käsitellään SAT:n ja VIA:n
organisaatioita erikseen, jotta niiden erilainen rooli tulisi esille. SAT/VIA kuvataan myös osana laajempaa Suomessa välirauhan ja jatkosodan
aikana harjoitettua tiedotustoimintaa.
Tutkimus sisältää eräänlaisen sosioekonomisen analyysin SAT/VIA:n toimintaan osallistuneista. Aiempi kuva SAT/VIA:sta on yleisesti ottaen
antanut järjestöstä kuvan hyvin sosiaalidemokraattisena. Kuitenkin uuden alkuperäisaineiston valossa on käynyt ilmeiseksi, että
sosiaalidemokraatit olivat enemmänkin järjestön toiminnan kohteena kuin varsinaisina aktiiveina. Tutkimuksessa analysoidaan myös kevyesti
SAT/VIA:n harjoittamaa propagandaa ja sen luonnetta. Lisäksi arvioidaan mielialatyön vaikutuksia siviiliväestöön.
Tärkeimmät alkuperäislähteet ovat SAT/VIA:n arkisto ja L. A. Puntilan yksityisarkisto, joita molempia säilytetään kansallisarkistossa.
SAT/VIA:n arkisto on huonokuntoinen ja puutteellinen, joten tutkimuksessa on etsitty vahvistusta erinäisistä asiakirjoista mm. sota-arkistossa ja
kansan arkistossa. Aiempi tutkimuskirjallisuus on käsitellyt hyvin vähän SAT/VIA:a, joten mitään yksittäistä teosta ei voi nostaa toisten edelle.
Sen sijaan henkilöhistoriat ja aikakauden yleiskuvaukset ovat olleet tärkeää materiaalia.
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