suojeluskunnat 100 vuotta
— rajoitettu juhlapainos —
2018 numeroitua kappaletta
— ainutlaatuinen kuvitus —
350 esine- ja arkistovalokuvaa
◆ Keitä suojeluskuntalaiset olivat?
◆ Miksi suojeluskunnista kasvoi mahtijärjestö?
◆ Mitä suojeluskuntalaiset harrastivat ja
kuinka heitä koulutettiin?
◆ Miten suojeluskunnat näkyivät
suomalaisessa arjessa?
◆ Kuinka järjestöön vaikuttivat vuoden 1918
sota ja 1930-luvun oikeistoradikalismi?
◆ Millainen merkitys suojeluskunnilla oli
Suomen selviytymiselle talvi- ja
jatkosodasta?

Arvoisa Vapaussoturi-lehden lukija
Vuonna 2018 tulee kuluneeksi sata vuotta suojeluskunta
järjestön perustamisesta. Juhlavuoden suurteos kertoo,
kuinka perusteellisesti suojeluskunnat ovat
vaikuttaneet suomalaiseen yhteiskuntaan ja historian
kulkuun. Teoksen kuvitus on ennen näkemättömän
runsas ja laadukas.
historiantutkija aapo roselius kertoo teoksessa
järjestön synnystä ja kasvusta 1910–30-luvuilla, poliittisten
ääriliikkeiden myrskyissä. Järjestö sai kantaakseen niin
vapaussodan voitonseppeleen kuin synnit, ja ääriliikkeiden aikana se joutui tasapainottelemaan säilyttääkseen
yhtenäisyytensä. Vastuksista huolimatta suojeluskunnista
kehittyi mahtijärjestö, jonka jäsenmäärä ylitti vuonna
1936 satatuhatta.
tietokirjailija hanna pukkila-toivosen artikkeli
ja sen runsas, suurelta osin ennen julkaisematon kuvitus
havainnollistavat, kuinka hämmästyttävän monimuotoista
suojeluskuntien toiminta oli.
sotahistorian tutkija olli kleemola pohtii suojeluskuntien merkitystä talvi- ja jatkosodassa. Kleemola
kertoo suojeluskuntalaisten laajasta tehtäväkentästä sotien
aikana ja muistuttaa, kuinka korvaamatonta työtä mm.
sotilaspojat tekivät.
Suojeluskuntajärjestön tarina kesti reilun neljännes
vuosisadan, mutta sen vaikutus on ollut kauaskantoinen.

Tämä nahkaselkään sidottu teos on todellinen aarre
jälkipolville. Kirjasta otetaan rajoitettu ja numeroitu
2018 kappaleen painos, ja sitä on ennakkoon varattu yli
1000 kappaletta. Koska kirjasta ei oteta uusintapainosta,
haluamme varmistaa, että Vapaussoturi-lehden
lukijat saavat teoksesta tiedon. Teos valmistuu
itsenäisyyspäiväksi 2017.
Halutessanne lisätietoja toimikaa välittömästi ja ottakaa
yhteyttä KUSTANTAJAN YHTEYSHENKILÖÖN KARI

KINNUSEEN PUH. 045 112 3500 TAI EMAIL kari.
kirja@hotmail.com. Yhteydenotto ei velvoita teoksen

hankintaan. Kyseistä teosta eivät markkinoi kirjakaupat
eikä Vapaussoturi-lehti. Tilaajaetuna tarjoamme
uutuuskirjan Suomenhevonen isänmaata rakentamassa
ja puolustamassa.
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