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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Vuoden 1961 noottikriisi ja siihen liittyneet tapahtumat nostivat Suomen puolustusratkaisut - puolustusvoimat ja sen materiaaliset hankinnat -
ensimmäistä kertaa kunnolla julkisuuteen toisen maailmansodan jälkeen. Ennen noottikriisiä Suomessa ei ollut käyty oikeastaan lainkaan julkista
keskustelua maan puolustusvoimista ja sen roolista kylmän sodan maailmassa.
Noottikriisin jälkeen Suomen poliittinen johto antoi julkisen tunnustuksensa puolustusvoimille maan puolueettomuuspolitiikan tärkeänä tukena.
Tämän lisäksi puolustusvoimiin hankittiin myös kallista sotamateriaalia. Hankinnat tehtiin kuitenkin pääosin Neuvostoliitosta, mikä oli omiaan
herättämään spekulaatioita Suomen politiikan todellisesta suunnasta.
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten Suomen sanomalehdistössä suhtauduttiin kyseisessä noottikriisin jälkeisessä tilanteessa
puolustusvoimiin ja puolustusvoimien maan poliittiselta johdolta saamaan uuteen rooliin puolueettomuuspolitiikan tukijana, ja tähän läheisesti
liittyen, miten maan lehdistössä suhtauduttiin Suomen puolustuskyvyn samanaikaiseen ja äkilliseen materiaaliseen kohottamiseen
neuvostokaluston turvin.
Tutkielman päälähteistö koostuu sanomalehdistä. Tutkittavat lehdet on valittu niin, että ne edustaisivat mahdollisimman hyvin suomalaisessa
yhteiskunnassa vaikuttaneita poliittisia suuntauksia ja puoluekenttää. Valinta kohdistui seuraaviin lehtiin: Kansan Uutiset, Päivän Sanomat,
Suomen Sosialidemokraatti, Maakansa, Helsingin Sanomat ja Uusi Suomi.
Varsinainen tutkimusajanjakso alkaa lokakuun 1961 noottikriisistä ja päättyy Neuvostoliitosta Suomeen hankittujen Mig-torjuntahävittäjien
saapumiseen huhtikuussa 1963.
Tutkielma osoittaa, että Kansan Uutiset ja sen takana olevat kansandemokraattiset voimat suhtautuivat niin kriittisesti ja epäillen
puolustusvoimiin, että olivat valmiit kritisoimaan ja vastustamaan jopa Suomen ja Neuvostoliiton välisiä asekauppoja. Kansan Uutiset ei voinut
myöskään missään tapauksessa hyväksyä näkemystä puolustusvoimista puolueettomuuspolitiikan tärkeänä tukijana, sillä se näki armeijan
eräänlaisena "oikeistopiirien linnakkeena".
Tutkielma osoittaa myös, että muut tutkittavat lehdet kannattivat varauksetta puolustuskyvyn materiaalista kohottamista jopa neuvostokalustolla.
Neuvostohankinnat nähtiin ilmeisesti ainoaksi realistiseksi mahdollisuudeksi puolustusvoimien vahvistamiseksi. Ei-kommunistisessa lehdistössä
omaksuttiin myös nopeasti ja laajasti käsitys puolustusvoimista "puolueettomuuden tukipilarina".
Kyseisessä lehdistössä vallitsikin silmiinpistävä yksimielisyys
sen suhteen, millaista puolustuspolitiikkaa Suomen olisi pitänyt harjoittaa vallinneessa kylmän sodan tilanteessa: puolustuskykyä tuli tehostaa,
jotta Suomen puolueettomuusasemaa kyettäisiin tarvittaessa suojaamaan. Näin puolustuspolitiikka tultiin kytkeneeksi julkisuudessa niin
kiinteästi maan harjoittamaan puolueettomuuspolitiikkaan, että tämä näkyy vahvasti myös tämän päivän ajattelussa.
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