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Opinnäytetyössäni tarkastelin, kuinka Suomen Kuvalehden sotareportaasien sisältö on muuttunut 
noin sadan vuoden aikana. Analysoitavat reportaasit käsittelivät Suomen sisällissotaa (1918), en-
simmäistä maailmansotaa (1918), toista maailmansotaa (1940 ja 1942), Kambodzhan sisällissotaa 
(1975), Kosovon sotaa (1999) sekä Syyrian sisällissotaa (2013). Reportaasien sisältöä analysoin 
laadullisella ja määrällisellä sisällönanalyysillä. Hain vastauksia kysymykseen, kuinka sotarepor-
taasien sisältö on muuttunut seuraavien kysymyksien avulla:  
 

1. Paljonko teksteistä löytyy rasistisia tai muutoin loukkaavia termejä? 
2. Paljonko tekstistä löytyy toimittajan omaa pohdintaa ja paljonko ympäristön kuvailua? 
3. Kuinka monta eri näkökulmaa tekstissä esiintyy, eli kuinka paljon toimittaja käyttää haas-

tateltavia? 
 
Lisäksi etsin teksteistä mahdollisia yhdistäviä tekijöitä.  
 
Artikkeleita analysoituani tulin siihen lopputulokseen, että rasistisia ja loukkaavia termejä löytyi toi-
sen maailmansodan aikana ja sitä ennen runsaasti, mutta sen jälkeen niiden määrä pysyi nollassa. 
Toimittajan oman pohdinnan määrä noudatti samanlaista kaavaa. Toisen maailmansodan jälkeen 
pohdinta jäi lähes kokonaan pois ja pääroolin otti objektiivisuuteen pyrkivä ympäristön havainnointi. 
Haastateltavien määrä noudatti myös samanlaista kaavaa. Haastateltavien määrä nousi toisen 
maailman sodan jälkeen huomattavasti erityisesti siviilien saatua enemmän painoarvoa teksteissä. 
Poikkeuksena tähän oli juttu Tampereen piirityksestä.  
 
Reportaaseja yhdistävät kuvaukset löytyivät sotilassairaaloista, joissa sodan raakuus tulee parhai-
ten ilmi jättämättä sijaa politiikalle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiasanat:  
Sota, Suomen Kuvalehti, sotareportaasi, Suomen sisällissota, ensimmäinen maailmansota, toinen 
maailmansota   
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In this thesis I will we analyzing the content of seven different articles from Suomen Kuvalehti. The 
articles cover roughly the period of hundred years. Conflicts that the articles are based upon are 
the Finnish civil war, first world war, second world war, Cambodian civil war, Kosovo war and the 
Syrian civil war. I will be analysing the text of these articles through the means of quantitative and 
qualitative analyses.   
 
To reach the main question of the thesis, how has the content changed, I will try to look for an 
answer to the next questions.  

1. How many racist or offending term can one find in each article? 
2. Is there a lot of journalists own pondering and how much description of the environment 

there can be found in the texts? 
3. How many point of views can there be found on each texts?  

 
The conclusion of the thesis is as it follows. The number of racist and offending terms is quite high 
during and before World War two. Afterwards the numbers plummet to zero. The amount of jour-
nalists own pondering starts to go down after world war 2 and gives way to the objective description 
of the environment. The number of point of views, or interviewees also rises significantly after the 
World War two and there are a lot more of statements from the civilians than before.  
 
Descriptions about the infirmary were pretty much the same in all the articles. Wars from all ages 
undoubtedly seem the same to a doctor who is taking care of the wounded men and women.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords:  
 
War, Suomen Kuvalehti, war reportage, Finnish civil war, first world war, second world war  
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1 JOHDANTO 

Olen pitänyt sodankäyntiä aina mielenkiintoisena aiheena, vaikka en ole itse käynyt armeijaa tai 

kokenut omassa elämässäni mitään oikeaan sotaan liittyvää. Ihmisten kyky organisoitua suuriksi 

joukoiksi ja harjoittaa järjestelmällistä väkivaltaa on kaikessa hirveydessään tavattoman kiehtovaa. 

Sain ensikosketukseni sotaan käsitteenä peruskoulussa. Historia on ollut aina minulle kiinnostavin 

aine, ja suuri osa peruskoulun historianopetuksesta käsittelee sotaa jollain tavalla. Sota aiheena 

on ollut myös vapaa-ajallani usein jollain tavalla läsnä. Tietokonepelit, dokumentit, elokuvat ja kirjat, 

joita olen kuluttanut, ovat usein olleet aiheeltaan sotaan liittyviä. Ammattikorkeakoulun aikana ja 

valokuvauksesta innostuttuani ja siitä jopa nykyään palkkaa saavana olen leikitellyt ajatuksella tulla 

tulevaisuudessa sotakuvaajaksi. Tämän opinnäytetyön aihe löytyi vuoden 2020 syksyllä käydes-

säni läpi Suomen Kuvalehden arkistoa media-analyysi-kurssia varten. 

 

Analysoin opinnäytetyössäni Suomen Kuvalehden seitsemää eri sotareportaasia vuodesta 1918 

vuoteen 2013. Reportaasit käsittelevät Suomen sisällissotaa, ensimmäistä maailmansotaa, jatko-

sotaa ja toista maailmansotaa, Kambodzhan sisällissotaa, Jugoslavian hajoamissotaa sekä Syy-

rian sisällissotaa. Päädyin valitsemaan artikkeleita kyseisistä konflikteista, koska halusin tarkastella 

mahdollisimman erilaisia konflikteja ympäri maailmaa mahdollisimman laajalta ajalta. Päädyin seit-

semään artikkeliin, jotka ajoittuivat vuosille 1918, 1941, 1942, 1975, 1999 ja 2013. Olisin halunnut 

löytää ensimmäisestä tai toisesta maailmansodasta jonkin toisen valtion kuin Suomen konfliktia 

käsittelevän jutun, mutta en löytänyt sellaista. Maailmansotien aikana Suomen Kuvalehdessä kes-

kitettiin resurssit ymmärrettävästi suomalaisia eniten kiinnostaviin aiheisiin eli oman maan kama-

ralla käytyihin sotiin.    

 

Tutkielmani pääkysymys kuuluu: kuinka Suomen Kuvalehden sotareportaasien sisältö on muuttu-

nut noin sata vuotta kattavan tarkastelujakson aikana? Tapahtunut muutos on aina suhteellista, ja 

pyrinkin rajaamaan tarkasteltavan muutoksen seuraavilla kysymyksillä: kuinka paljon artikkeleissa 

käytetään rasistista tai muunlaista selvästi loukkaavaa kieltä? Kenelle reportaaseissa annetaan 

suunvuoro, eli kenen näkökulma tulee reportaasissa ilmi? Paljonko teksteissä on suoraa kuvailua 

ja paljonko toimittajan omaa pohdintaa? Lopuksi otan selvää, mitä yhtäläisyyksiä reportaaseista 

löytyi. 
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Ennakko-oletukseni on, että sisällöt eivät eroa niinkään sen vuoksi, että ne on kirjoitettu eri aikoina. 

Uskon suurimman eron löytyvän siitä, että kolmen ja osittain myös neljännen reportaasin aihe kos-

kee Suomen omaa sotaa ja 1940-luvun jälkeiset reportaasit koskevat vieraita konflikteja. Oletan 

myös omia konflikteja koskevien reportaasien sisältävän enemmän vastustajan halventamista ja 

loukkaavien tai rasististen termien käyttöä.  

 

Analysoin tekstiaineistoa laadullisella ja määrällisellä sisältöanalyysilla. Määrällisessä analyysissä 

erittelen tekstien rasistiset ja loukkaavat termit, kuvailun ja pohdinnan suhteen sekä eri näkökul-

mien määrän. Laadullisella analyysilla tuon esille reportaasien välisiä eroavaisuuksia ja mahdollisia 

samankaltaisuuksia pohtimalla luonnollisen kielen keinoin edellä mainittuja seikkoja.  
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2 KÄSITTEET JA AIEMMAT TUTKIMUKSET 

Sota. 1800-luvun alussa vaikuttanut Preussilainen kenraali Carl von Clausewitz määrittelee sodan 

seuraavasti: sota ei ole muuta kuin kaksintaistelu laajemmassa mittakaavassa. Sodan kokonaisuu-

desta voidaan muodostaa kuva kuvittelemalla painiottelu. Molemmat yrittävät fyysistä voimaa apu-

naan käyttäen saada vastustajan toimimaan tahtonsa mukaan. Välitön tavoite on paiskata vastus-

taja maahan ja tehdä hänet kyvyttömäksi vastatarintaan. Sota on siis voimankäyttöä, jonka avulla 

hyökkääjä saa vastustajan taipumaan tahtoonsa. (Von Clausewitz 1976, 27.) Sotaa käydään 

yleensä valtioiden välillä, mutta esimerkiksi myös erilaiset uskonnolliset tai muuten jotain tiettyä 

ideologista ajattelutapaa noudattavat ryhmät voivat olla sodan osapuolia. Sota ei välttämättä tar-

koita aseellista konfliktia, mutta tässä tutkielmassa sodalla viittaan nimenomaan siihen.      

 

Sisällissota. ”Sisällissodalla tarkoitetaan valtion sisällä käytävää, vähintään kahden yleensä poliit-

tisen ja järjestäytyneen yhteisön välistä aseellista konfliktia. Valtion sisäisten toimijoiden lisäksi si-

sällissodassa voi olla osapuolina myös valtion ulkopuolisia osapuolia auttamassa jompaakumpaa 

osapuolta.” (Tuomaala 2012.) Suomen sisällissodasta puhuttaessa vastaan tulee myös muita ter-

mejä riippuen puhujan asennoitumisesta kyseiseen konfliktiin. Havaintojeni mukaan sitä on kut-

suttu ainakin veljessodaksi, vapautussodaksi ja punakapinaksi.  

 

Suomen sisällissota. Suomen sisällissota käytiin vuoden 1918 aikana työläisten perustamien pu-

nakaartien ja porvareiden perustamien valkokaartien välillä. Suomi oli itsenäistynyt Venäjästä edel-

lisenä vuonna, ja tammikuun lopulla Suomen senaatti julisti valkokaartit eli suojeluskunnat lailliseksi 

hallituksen armeijaksi. Työläisten punakaarteista tuli tällöin laittomia. Puna- ja valkokaartien yhtey-

denotot muuttuivat pian sodaksi. Sisällissotaan ei osallistunut vain suomalaisia vaan punakaartilai-

silla oli joukoissaan myös venäläisiä sotilaita, ja hallituksen joukkoina toimineet valkokaartilaiset 

tekivät yhteistyötä saksalaisten kanssa. (HIMA 2022.)     

 

Jääkäri. Suomalaiset jääkärit (saksaksi Jäger, metsästäjä) olivat jalkaväensotilaita, jotka olivat saa-

neet vuodesta 1915 saakka sotilaskoulutusta Saksassa. Suomesta Saksaan jääkäreiksi pestautui 

ihmisiä lähinnä ylioppilaspiireistä ja ruotsinkielisen väestön keskuudesta. Vuodesta 1917 alkaen 

näitä koulutettuja jääkäreitä alkoi saapua Suomeen ja heillä oli myöhemmin suuri rooli Suomen 

sisällissodassa. (Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys ry. 2018.)  
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Jatkosota. Jatkosodalla tarkoitetaan Suomen ja Neuvostoliiton välistä sotaa vuosien 1941 ja 1944 

välillä. Suomi toimi sodassa Saksan liittolaisena tämän käydessä tuhoamissotaa Neuvostoliittoa 

vastaan. Komppania. Komppanialla tarkoitetaan tietyn vahvuista sotilasyksikköä. Jatkosodan ai-

kana siihen kuului 110–260 miestä. (Arkistot 2011.) 

 

Kambodzhan sisällissota. Kambodzhan sisällissota käytiin vuosien 1970 ja 1975 välillä. Sodassa 

keskenään taistelivat Yhdysvaltojen tukeman oikeustolaisen hallituksen joukot ja punakhmereinä 

tunnetut kommunistiset joukot. Kommunistiset punakhmerit piirittivät pääkaupunki Phnom Penhiä 

ja saivat sen lopulta hallintaansa lopettaen sisällissodan.  (Historia 2022.)  

 

Jugoslavian hajoamissodat. ”Jugoslavian hajoamissodat oli entisessä Jugoslaviassa Balkanin nie-

mimaalla vuodesta 1991 alkaen käyty pitkä hajoamissotien sarja. Sotaa käytiin Sloveniassa, Kroa-

tiassa, Bosniassa ja Kosovossa sekä Etelä-Serbiassa. Sotien syynä oli Jugoslavian osavaltioiden 

erimielisyys maan hallinnosta ja alueiden jaosta maata pitkään hallinneen ja yhdistäneen Josip 

Broz Titon kuoltua 1980.”  (Finto 2022a.) 

 

Kosovon sota. Kosovon sota käytiin vuosina 1996–1999. Sodassa kuoli noin 13 000 ihmistä. Osa-

puolia olivat albaaniseparatistien ja Jugoslavian hallituksen joukkojen lisäksi sotilasliitto Nato, joka 

tuki albaaneja ilmaiskuin. (Turun Sanomat 2022.)  

 

Syyrian sisällissota. ”Syyrian sisällissota on Syyriassa käynnissä oleva aseellinen yhteenotto pre-

sidentti Bašar al-Assadia kannattavien ja tätä vastustavien aseellisten joukkojen välillä. Konflikti 

laajeni maan laajuiseksi sisällissodaksi keväällä ja kesällä 2012.” (Finto 2022b.)  

 

Aleppon taistelu. Aleppon taistelu on osa 2012 alkanutta Syyrian sisällissotaa. Ennen sotaa Syyrian 

väkirikkaimmasta kaupungista, Alepposta, taisteltiin hallituksen ja kapinallisten välillä aina vuoteen 

2016 saakka. Myös Venäjä osallistui Aleppon taisteluun pommittamalla kapinallisten asemia halli-

tuksen joukkojen tueksi. (Reuters 2022.) 

 

Sissisota. Sissisodassa yleensä pienet ja hajanaiset aseistetut joukot tekevät yllätyshyökkäyksiä 

vihollista vastaan. Yllätyshyökkäykset kohdistetaan vihollisen heikkoihin kohtiin, kuten huoltoon ja 

pieniin ryhmiin. (Unionpedia 2022.) 
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Sensuuri. Mediatutkija Heikki Kuutin mukaan sensuuri tarkoittaa sellaista viestiä tai sen osaa, jonka 

esittäminen ja julkaiseminen on kielletty sisällön perusteella. Sensuurin tarkoituksena on tukahdut-

taa tai muuttaa sellaisia mielipiteitä, joiden katsotaan olevan vallitsevan poliittisen järjestelmän tai 

moraalin vastaisia. Sensuuria voi olla sekä ennakolta tehtävää että jälkisensuuria. Sensuuri voi olla 

joko virallista tai epävirallista itsesensuuria. (Kuutti 2012, 171.)   

 

Propaganda. Propaganda tarkoittaa informaatiota, ideaa, mielipiteitä tai kuvia, jotka kertovat käsi-

teltävästä asiasta usein vain yhden puolen ja joiden levittämisellä pyritään vaikuttamaan ihmisten 

mielipiteisiin ja asenteisiin (Cambridge Dictionary 2022).  

 

Reportaasi ja reportteri. Kuutti määrittelee reportaasin journalistisen tekstin lajiksi, joka ei ole yhtä 

ajankohtainen kuin uutinen. Reportaasi pyrkii kuvaamaan todellisuutta ja käyttää monia lähteitä. 

Faktojen lisäksi reportaasi perustuu kirjoittajan omiin havaintoihin, tunnelmiin, tunteisin ja näke-

myksiin. Tekstissä pyritään välittämään lukijalle läsnäolon tuntu. Reportterilla tarkoitetaan kirjoitta-

vaa journalistia erotuksena juttuja käsittelevästä tai taittavasta journalistista. Sanalla halutaan ko-

rostaa asioiden selvittämistä journalistisessa työssä sekä tiedonhankintaa ja kriittisyyttä varsinai-

sen jutun kirjoittamisen sijasta. (Kuutti 2012, 161–162.)  

 

Uutinen. Uutisen tyypillisiä piirteitä on merkittävän ja yllättävän tiedon kertominen vastikään tapah-

tuneesta tai selvinneestä yleisesti kiinnostavasta asiasta. Eräitä uutiskriteereitä ovat ajankohtai-

suus ja merkittävyys. Uutinen on yleisin ja vanhin juttutyyppi. (Kuutti 2012, 209.)     

 

Suomen Kuvalehti. Suomen Kuvalehti on perustettu vuonna 1916, ja se on yksi maamme vanhim-

pia edelleen ilmestyviä aikakauslehtiä. Kerran viikossa ilmestyvää lehteä julkaisee Otavamedia. 

Suomen Kuvalehti ei ollut ensimmäinen tätä nimeä kantanut lehti, vaan samanniminen julkaisu 

ilmestyi lyhyen aikaa 1800-luvun puolisälissä sekä muutamaan eri otteeseen 1900-luvun alussa. 

Suomen Kuvalehti on tutkitusti Suomen arvostetuin aikakauslehti, ja sen yhtä numeroa luetaan 

pidempään kuin mitään toista aikakauslehteä.  (Vares & Siltala 2016, 13) Käytän artikkelissani 

Suomen Kuvalehdestä yleisessä käytössä olevaa lyhennettä: SK. 

 

En löytänyt aiempaa tutkimusta, kotimaista enkä ulkomaista, jossa tarkastelun kohteena olisi ollut 

nimenomaan sotareportaasien sisällön muutos kuluneen vuosisadan aikana. Suomen sisällissotaa 

käsittelevän reportaasin kohdalla apunani on Jussi Koukkusen kirjoittama pro gradu -tutkielma: 

Puolueeton aikansa kuvastin, joka avaa SK:n näkökulmaa sisällissodan aikana. (Koukkunen 2008.)    
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Suomen kuvalehti valikoitui pääaineistokseni, sillä olen ollut lehden tilaaja jo useita vuosia, sekä 

lukenut siitä monia erinomaisia sotareportaaseja. Yli satavuotiaan lehden näköislehtiä läpi käytyäni 

valitsin seitsemän sotareportaasia, jotka hajonnallaan antavat kattavan kuvan sadan vuoden aikai-

sesta kotimaisesta sotareportaasista.  

 

 Ensimmäisestä ja toisesta maailmansodasta olen ottanut yhden kotimaista konfliktia kuvaavan re-

portaasin ja yhden ulkomaisen. Tosin molemmissa ulkomaisissa reportaaseissa seurataan suoma-

laisia sotilaita, vaikka konflikti tapahtuukin ulkomailla. Yrityksistä huolimatta en löytänyt SK:n arkis-

tosta kummankaan maailmansodan ajalta, enkä niiden väliseltä ajalta, selkeää sotareportaasia, 

jossa  suomalaiset eivät olisi olleet osapuolena. Ehkäpä Suomen Kuvalehdellä ei ollut näinä aikoina 

kiinnostusta tai resursseja lähettää väkeään sotareportteriksi vieraisiin konflikteihin. Maailmanso-

tien jälkeiseltä ajalta analysoin reportaaseja Kambodzhan sisällissodasta, Jugoslavian hajoamis-

sodista sekä Syyrian sisällissodasta. Missään näissä kolmessa reportaasissa ei esiinny suomalai-

sia sotivana osapuolena.  

 

3.1 Tampereen piiritys ja jääkärit Saksassa  

Suomen Kuvalehden ilmestyessä ensimmäistä kertaa vuonna 1916 oli Suomi osana Venäjän val-

takuntaa ja sen kautta mukana ensimmäisessä maailmansodassa. Euroopan sotanäyttämö ei kui-

tenkaan juuri näyttäytynyt lehden sivuilla Saksassa sotivia jääkäreitä lukuun ottamatta, vaan en-

simmäiset sotareportaaseiksi tunnistettavat jutut tulivat Suomen Kuvalehteen vasta Suomen sisäl-

lissodan (1918) aikaan. Tältä ajalta valitsin aineistoni kaksi ensimmäistä juttua.  

 

Ensimmäinen reportaasi kertoo Tampereen piirityksestä Suomen sisällissodassa. Vuonna 1918 

julkaistu juttu Tampereen piirityksen aikana ei ole varta vasten kirjoitettu reportaasi, vaan otanta 

Suomen Kuvalehden silloisen päätoimittajan Matti Kivekkään päiväkirjasta. Juttu on kuitenkin sil-

minnäkijän kuvaus sodasta ja näin ollen hyvin reportaasimainen. Kivekäs havainnoi konfliktia val-

koisten puolelta ja sai lopulta surmansa. 
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Toinen 1918 ilmestynyt juttu, Ekkau-Kekkaun taistelu, kertoo enimmäkseen suomalaisista koostu-

van Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n taistelusta nykyiseen Latviaan sijoittuvalla Ek-

kau-Kekkaun (Jecava-Kekava) linjalla vuonna 1916. Kyse on Saksan ja Venäjän keisarikuntien 

välisestä taistelusta ensimmäisessä maailmansodassa. Jutun on kirjoittanut jääkärinä toiminut vää-

peli Onni Kohonen.  

  

3.2 Korpisotaa ja suomalaisia SS-miehiä Ukrainassa 

Toisen maailmansodan kohdalla reportaasiksi valikoitui rintamakirjeenvaihtaja vuonna 1941 ilmes-

tynyt Olavi Paavolaisen Korpisotaa, kun tuliesirippu nousee -juttu. Rintamakirjeenvaihtaja kulkee 

erään komppanian mukana jatkosodan tiimellyksessä jossain päin itärajaa vuonna 1941, tai niin 

kuin tuohon aikaan asia ilmaistiin, ”siellä jossain”.    

 

Ulkomaita käsittelevässä jutussa seurataan suomalaista SS-sotakuvaajaa Jukka Tyrkköä. Tyrkön 

vuonna 1942 julkaistu reportaasi Kevät etelän etulinjoilla Saksan itärintamalla sijoittuu Ukrainaan. 

Samaan aikaan kun sota Neuvostoliiton ja Suomen välillä syttyi 1941, Saksa aloitti Operaatio Bar-

barossana tunnetun hyökkäyksensä Neuvostoliittoon. Kevät etelän etulinjoilla -reportaasissa 

Tyrkkö kirjoittaa suomalaisesta jääkäripataljoonasta, joka taistelee osana Saksan armeijaa Neu-

vostoliittoa vastaan jossain Ukrainan aroilla.   

 

3.3 Konfliktit ulkomailla 

Toisen maailmansodan jälkeen ei sotakirjeenvaihtajille ole onneksi ollut töitä Suomen kamaralla. 

Ensimmäinen ei millään tavalla suomalaisiin liittyvä reportaasi sijoittuu Kaakkois-Aasiaan, Kam-

bodzhan sisällissotaan. Vuonna 1975 julkaistussa Suomen Kuvalehti Indokiinan sodassa -jutussa 

SK:n toimittaja Rauli Virtanen raportoi sodan jalkoihin joutuneen siviiliväestön kärsimyksistä maan 

pääkaupungista Phnom Penistä vuonna 1975.  
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Kaakkois-Aasian jälkeen palaan takaisin Eurooppaan. Jugoslavian hajoamissotiin ja tarkemmin 

Kosovon sotaan sijoittuva reportaasi, Katkera paluu, on Reijo Rutasen ja Hannu Lindroosin kä-

sialaa. Reportaasi julkaistiin vuonna 1999. Juttu kertoo sodan jalkoihin jääneestä Hotien perheestä 

ja sen elämästä sodan runtelemassa kosovolaisessa kylässä.  

 

Tuoreimmassa tarkastelemassani reportaasissa pureudun Suomen Kuvalehden sotakirjeenvaih-

taja Jari Lindholmin juttuun Kuolema Aleppossa. Reportaasi on julkaistu vuonna 2013. Lindholm 

raportoi keskeltä Syyrian sisällissotaa, jatkuvan katutaistelun ja pommituksen runtelemasta kau-

pungista. Vuonna 2013 julkaistussa jutussa Lindholm seuraa elämää piiritetyn Aleppon kaduilla, ja 

näyttää millaista opposition taistelijoiden ja siviilien elämä raunioissa on.    

3.4 Tärkeitä lähdeteoksia 

Taustatietoa sotakirjeenvaihtajan ammatista ja journalismin roolista sodassa olen saanut Stuart 

Allanin ja Barbie Zelizerin toimittamasta teoksesta Reporting War – Journalism in Wartime. Teok-

sessa tutkitaan sotajournalismin roolia muun muassa 1990-luvun Balkanilla ja Lähi-idässä, sen-

suurin ja propagandan roolia sekä jatkuvan uutisoinnin vaikutusta:   

 

Raportoimisen periaatteet joutuvat todelliseen testiin, kun valtiosi menee sotaan. Kenelle 
olet uskollinen? Absoluuttisen totuuden periaatteelle vai heille, jotka sotaa johtavat, pelok-
kaalle, ehkä riitaisalle kansalle, äänestettyjen demokratian edustajien päätöksille, toisin 
ajattelevien vähemmistöjen poissulkemiseksi, niille nuorille miehille ja naisille, jotka ovat 
laittaneet henkensä vaaraan etulinjoilla? Vai oletko uskollinen laajemmalle järkeilyn ja ky-
seenalaistamisen periaatteelle, joka kysyy, miksi heidän täytyy kohdata riskit? Kysyäkseni 
asiaa raa’an yksinkertaisesti: milloin reportteri uhraa totuuden periaatteen sodan voittami-
sen takia? (Allan & Zelizer 2004, 3.) 

 

Yllä mainittu näkökulma on nähdäkseni hyvin tärkeä, etenkin analysoitaessa sisällissodasta ja jat-

kosodasta kertovia reportaaseja. Kirjoittajan asennoitumisen tunnistaminen on hyvin tärkeää ja 

oleellista hänen näkökulmansa ja intressiensä tunnistamiseksi. Suomen sisällissodan aikaisen 

SK:n asenneilmapiirin ymmärtämisessä apunani käytän Jussi Koukkusen Jyväskylän yliopistolle 

kirjoittamaa gradua Puolueeton aikansa kuvastin? Suomen Kuvalehden näkökulma sisällissotaan, 

sen osapuoliin ja tilanteeseen sodan jälkeen vuosina 1918–1919. Vesa Vareksen ja Sakari Siltalan 

vuonna 2016 kirjoittama SK:n satavuotisteos Sanan ja Kuvan vuosisata antaa analysointiin paljon 

taustatietoa.   
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3.5 Tutkimusmenetelmänä määrällinen ja laadullinen sisällönanalyysi 

Tutkimusmenetelmänä käytän laadullista ja määrällistä sisällönanalyysia. Tutkija Timo Laine kuvaa 

laadullisen sisältöanalyysin vaiheita seuraavasti:  

 

1. Päätä, mikä tässä aineistossa kiinnostaa ja tee vahva päätös! 

2. Käy läpi aineisto, erota ja merkitse ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseesi. 

3. Kaikki muu jää pois tästä tutkimuksesta!  

4. Kerää merkityt asiat yhteen ja erilleen musta aineistosta. 

5. Luokittele, teemoita tai tyypittele aineisto. 

6. Kirjoita yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 78.)  

 

Tuomi ja Sarajärvi kertovat teemoittelun olevan luokittelun kaltaista, mutta sillä erotuksella, että 

siinä painottuu, mitä kustakin teemasta on sanottu. Tarkoitus on siis pilkkoa ja ryhmitellä laadullinen 

aineisto erilaisten aihepiirien mukaan. Tällä tavalla voidaan vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä 

aineistossa. Aineisto voidaan aluksi jaotella vaikka tiedonantajien sukupuolen ja iän mukaan ennen 

varsinaista teemoitusta. Tällaisen ryhmittelyn jälkeen aineistosta aletaan etsiä varsinaisia teemoja 

eli aiheita. Tarkoituksena on käydä aineisto läpi etsien näkemyksiä, jotka kuvaavat tiettyä teemaa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 78.) 

 

Aineistoa läpikäydessäni minua kiinnostaa eniten reportaasien sisällön eroavaisuudet. Tulevatko 

tietyt teemat enemmän esille joissain reportaaseissa kuin toisissa? Kuvataanko esimerkiksi sodan 

jompaakumpaa osapuolta negatiivisessa valossa, jopa rasistisin termein? Entä löytyykö joitain sa-

mankaltaisuuksia? Määrällisessä sisältöanalyysissa eli sisällön erittelyssä keskitytään tietyn tee-

mojen toistuvuuteen ja lukumäärään. Vertailen tekstissä esiintyvien rasististen tai arvottavien ter-

mien määrää. Uskon tällaisia termejä löytyvän reilusti vanhemmista reportaaseista. Minua kiinnos-

taa myös, kenelle tekstissä annetaan puheenvuoro. Onko vain toimittaja äänessä vai annetaanko 

puheenvuoro joillekin muille? Viimeisenä määrällisesti havainnoitavana asiana nousee toimittajan 

kuvailun ja pohdinnan suhde. Onko teksti pelkkää objektiivisuuteen pyrkivää ympäristön kuvailua 

vai onko seassa toimittajan omaa pohdintaa? Uskon vanhempien reportaasien olevan täynnä spe-

kulointia ja omaa pohdintaa, kun taas uudemmissa reportaaseissa pyritään enemmän objektiivi-

seen tilanteen kuvailuun oman pohdinnan jäädessä taka-alalle tai kokonaan pois. Analysoin repor-

taaseista pelkän tekstiosuuden jättäen sekä kuvat että kuvatekstit tarkastelun ulkopuolelle.  
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4  AINEISTON MÄÄRÄLLINEN SISÄLLÖNANALYYSI  

Sisällön erittelyn ovat tuoneet suomalaiseen tutkimuskäytäntöön Pietilä (1973) ja Eskola (1975). 

He viittaavat teoksissaan Bernard Berelsonin vuonna 1952 esittämään määritelmään, jonka mu-

kaan sisällön erittely soveltuu kommunikaation ilmeisen sisällön objektiiviseen, systemaattiseen ja 

määrälliseen kuvailuun. Pietilän mukaan sisällön erittelyssä tiedot kerätään sanallisina ilmaisuina, 

määrällisessä muodossa, luokiteltuina ja tilastoituina. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105.) 

4.1 Ryssiä ja lahtareita vain maailmansodissa 

Määrällistä analyysia varten olen etsinyt kaikissa seitsemästä reportaasissa käytetyt rasistiset tai 

hyökkäävät termit. Ennakko-oletukseni näiden termien suhteen oli oikeassa. Ne putoavat koko-

naan käytöstä siirryttäessä pois suomalaisista konflikteista toisen maailmansodan jälkeen. Nel-

jässä ensimmäisessä reportaasissa tällaisia termejä löytyy kuitenkin runsaasi. Reportaasissa Tam-

pereen piirityksestä, Suomen Kuvalehden päätoimittaja Kivekäs käyttää viisi kertaa valkoisista ter-

miä lahtari. Ekkau-Kekkaun reportaasissa vääpeli Kohonen kuvailee vastapuolella taistelevia ve-

näläisiä vaihtelevin sanankääntein. Venäläisistä puhutaan laumana kolme kertaa, ryssänä kuusi 

kertaa ja Iivanoina kerran.  

 

Toisen maailmansodan reportaaseissa termi ryssä esiintyy myös tiheään. Paavolainen viittaa Kor-

pisotaa jutussa ryssiin seitsemän kertaa, kun taas SS-sotakuvaaja Tyrkkö jutussaan kevät etelän 

etulinjoilla kaksi kertaa. Korpisota -jutusta ei löydy ryssän lisäksi muita tällaisia termejä, mutta Tyr-

kön jutussa vastustajiin viitataan myös kaukaasian ryssinä, tarkkaampujamongooleina ja Ukrainaa 

kutsutaan ryssänmaaksi. Seuraava reportaasi on vuodelta 1975 ja sijoittuu Kambodzhaan. Rasis-

tiset ilmaisut loistavat poissaolollaan tässä ja seuraavissa jutuissa ja Kosovon sodasta kertovassa 

vuoden 1999 reportaasissa venäläinen onkin taas venäläinen eikä ryssä. Lindholmin jutussa Syy-

rian sisällissodasta Aleppossa ei voi myöskään löytää niin rasistisia kuin loukkaaviakaan termejä 

sodan osapuolista.    
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4.2 Kuka puhuu? 

Määrällisen analyysin seuraavassa osiossa havainnoin, monelleko henkilölle reportaaseissa anne-

taan suunvuoro (kuva 1). Tekstissä olevat sitaatit ovat varma merkki, että puheenvuoro on jollakin 

muulla kuin toimittajalla, mutta näen puheenvuorona myös sen, että toimittaja esimerkiksi kertoo 

jostain henkilöstä enemmän käyttämättä välttämättä suoria sitaatteja. Yhdellä lauseella ohimennen 

mainittuja henkilöitä en laske mukaan. 

 

Tampereen piirityksessä puheenvuoro on enimmäkseen toimittajalla, mutta ääneen pääsevät myös 

kolme punavankia ja muutama pakolainen. Ekkau-Kekkaun taistelusta kertoo enimmäkseen kirjoit-

taja Kohonen. Tämän toveria siteerataan jutussa kaksi kertaa ja myös komentokeskus pääsee ra-

dioyhteyden kautta ääneen kahteen otteeseen. Korpisodasta kertovassa jutussa ei haastatella 

muita henkilöitä. Suuvuoro on koko jutun ajan rintamakirjeenvaihtaja Paavolaisella. Myöskään Uk-

rainan aroilla taisteleva Tyrkkö ei koe tärkeäksi antaa puheenvuoroa kenellekään muulle.  

 

Vuoden 1975 Kambodzhaan sijoittuva juttu Virtaselta alkaa muistuttaa jo enemmän nykyaikaista 

reportaasia. Virtasen lisäksi jutussa on äänessä usean kappaleen ajan viisivuotias pikkupoika ni-

meltä Nou Sao Dyn ja myöhemmin sairaanhoitaja, resuinen sotilas ja perheenäiti rouva Sar Phan. 

Toimittaja Rutanen kertoo sodan runtelemasta Kosovosta oman äänensä lisäksi paikallisten Hotien 

perheenjäsenten suulla. Uusimmassa vuonna 2013 ilmestyneessä reportaasissa Syyrian sisällis-

sodasta ja Aleppon taistelusta kertova Lindholm antaa äänen Abu Halal -nimiselle kapinallisampu-

jalle, taksinkuljettajan perheelle ja haudankaivajalle.  

 



  

17 

 

Kuva 1 Näkökulmien määrässä ei ollut minkäänlaista selvää nousevaa tai laskevaa trendiä. 

 

Tampereen piiritystä lukuun ottamatta reportaaseissa voi nähdä selkeän kaaren, jossa jutussa 

haastatellaan sitä useampaa henkilöä, mitä uudempi se on. Tampereen piiritys on alun perin Ki-

vekkään päiväkirjaansa kirjoittamaa aineistoa, joten se poikkeaa aikansa muista reportaaseista 

kertomalla myös muiden kuin toimittajan ajatuksista ja havainnoista. Syy voisi olla myös siinä, että 

Ekkau-Kekkau, Korpisota ja Kevät etelän etulinjoilla kertovat oikeista taistelutilanteista, missä sivii-

lejä ei välttämättä ole niin paljon.  Kyllähän esimerkiksi Syyrian jutussakin on täysi sota päällä, 

mutta siviilit ovat siellä seassa. Näin ollen heitä on luonnollista haastatella reportaasia varten.   

4.3 Pohdintaa on eniten ennen vuosisadan puoliväliä    

Havainnoidessani toimittajan oman pohdinnan ja objektiivisen ympäristön kuvailun suhdetta vertai-

len rivimääriä, joita jutussa on annettu kummallekin kirjoitustavalle (kuva 2). Ennakko-oletukseni 

piti enimmäkseen paikkansa, sillä mitä uudempi juttu on, sitä vähemmän se sisältää toimittajan 

omaa pohdintaa. Tosin ainoa juttu, jossa pohdintaa ei ole laisinkaan, oli vuoden 1918 juttu Ekkau-

Kekkaun taistelusta. Suomen sisällissodan reportaasissa pohdinnan ja kuvailun määrä on melkein 

sama kuvailun viedessä niukan voiton. Ekkau-Kekkaun reportaasi sisältää pelkästään kuvailua 

eikä toimittaja uppoudu tilanteen pohtimiseen riviksikään. Vuoden 1941 jutussa Paavolainen pohtii 

korven olemusta 30 rivin verran lopun ollessa ympäristön ja tapahtumien kuvailua. Hurmoshenkistä 
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pohdintaa voi havaita myös Ukrainassa, sillä SS-mies Tyrkkö pohtii sodan suuria linjoja 43 rivin 

verran jutun 218 rivistä. Kambodzhan jutussa pohdinnan määrä vähenee puolella SS-miehen jut-

tuun verrattuna. Kosovosta kerrotaan lähes pelkästään ympäristöä kuvaillen pohdinnan jäädessä 

vain 9 riviin. Lindholm pohtii Aleppon tilannetta 26 rivin verran jättäen lopun tilan yleisen kaupunki-

kuvan havainnoimiselle.  

 

Kuva 2  Ekkau-Kekkaun taistelu luo poikkeuksen sääntöön, jossa toimittajan oma pohdinta saa vähemmän 
palstatilaa mitä lähemmäs saavutaan nykyaikaa. 
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5 AINEISTON LAADULLINEN SISÄLLÖNANALYYSI 

Niin kuin ennakko-oletuksessani päättelin, piti paikkansa, että toisen maailmansodan myötä, kon-

fliktien siirtyessä pois oman maan kamaralta loppui reportaaseissa myös rasististen termien käyt-

täminen. On toisaalta ymmärrettävää, että sodan riehuessa omassa maassa vastustajista käyte-

tään solvaavaa kieltä. Sodan perussääntöhän on kautta aikojen ollut vastustajan demonisointi ja 

mustamaalaaminen. Tämä saa vastustajan näyttämään epäinhimilliseltä ja omalta osaltaan myös 

helpottaa tappamista, kun vastustajaa ei nähdä tasavertoisena ihmisenä.  

 

Tampereella piirityksen aikana -reportaasissa on merkillepantavaa, että Kivekkään tekstissä rasis-

tisia, tai ainakin loukkaavia, termejä käytetään myös valkoisista. Lahtari oli punaisten sotilaiden 

yleisesti valkoisista käyttämä termi ja tulee tekstissä useaan otteeseen esille punaisten vankien 

sitaateissa.  Suomen Kuvalehti oli sisällissodan aikaan vahvasti valkoisten puolella ja sen sisältöä 

voitiin pitää valkoisen osapuolen mielipiteiden ja näkökulmien sulatusuunina. Valkoisten taistelu 

nähtiin reaktiona punaisten sotatoimiin, talonpoikaisena kansannousuna barbariaa ja maanpettu-

ruutta vastaan. (Koukkunen 2008, 114.) Kivekkään näkökulma punaisista ei ole suinkaan epäinhi-

millistävä eikä demonisoiva, ainoastaan holhoava. Punaiset, etenkin naiset, nähdään syyntakeet-

tomina omaan toimintaansa, joka on tulosta 10 vuotta jatkuneesta kiihotustyöstä. Kivekäs kirjoittaa: 

”Tuskin ketkään ovat olleet niin sitkeitä vihassaan ja taisteluun yllyttämisessä kuin punakaartilais-

vaimot. Säälin heitä.” SK:n asettuminen valkoisten puolelle ja punaisten näkeminen laillista valtaa 

vastaan kapinoivina ilmenee myös tekstistä. Punaisista puhutaan roistoina ja huligaaneina, jotka 

”horna nielköön kataluuksineen päivineen”.   

 

Ekkau-Kekkaun taistelussa, Korpisodassa ja Kevät etelän etulinjoilla -reportaaseissa voi havaita 

selvää russofobiaa eli venäjän pelkoa. Venäjä ja venäläiset ovat olleet osallisena lähes kaikkiin 

Suomessa käytyihin konflikteihin kautta historian. Ryssä-sanan käyttäminen ikiaikaisesta viholli-

sesta on melko ymmärrettävää. Lapsuutensa sota-aikana viettäneen isoisäni kielenkäytössä venä-

läinen on aina ”ryssä ja ryssä on ryssä, vaikka voissa paistaisi”.  

 

Rutasen artikkelissa vuodelta 1999 viimeisestä yhteenotostamme Venäjän kanssa on kulunut jo 

sen verran aikaa, että venäläinen on taas pelkkä venäläinen. Ukrainan sodan myötä odotan mie-

lenkiinnolla, missä vaiheessa reportaaseihin tai uutisteksteihin ryssä-sana taas livahtaa. Sosiaali-

sessa mediassa ja mielipidekirjoituksissa se epäilemättä on jo käytössä.     
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5.1 Pohdinta muuttuu kaunokirjallisesta maalailusta tehokeinoksi 

Sisällissodasta Ukrainan etulinjoille -jutut ovat pullollaan toimittajan omaa pohdintaa. Kivekäs pohtii 

rivitolkulla sodan syitä sekä punaisten mielenmaisemaa. Juttu on tosin ote hänen päiväkirjastaan, 

mikä selittää oman pohdinnan suuren määrän. Ekkau-Kekkaun taistelu erottuu aikansa muista re-

portaaseista selvästi.  Se on hyvin nykyaikainen ja suoraviivainen kuvaus taistelutilanteesta tykis-

tön näkökulmasta. Kohonen ei sorru pohtimaan sodan merkitystä tai epäinhimillistävään venäläisiä. 

Hän vain kertoo mitä näkee ja kuulee. SS-mies Tyrkkö maalailee jutussaan saapuvaksi uutta Eu-

roopan kevättä: ”Yhtä varmasti kuin se joka päivä tekee tuloaan on sen mahti muuttumaton. Sen 

sisin, riemukas olemus on sama kuin siellä kaukana, jossa leivo kohoaa aamukonserttiinsa kotipel-

lon ensimmäisestä päivestä ja kottarainen kiirehtii karjakartanolta pesimäpöntölleen etelänpuolei-

sessa koivikkorinteessä.”.  

 

Kuvailun ja pohdinnan välinen suhde näyttää muuttuvan artikkeleissa toisen maailman sodan jäl-

keen eikä edellisen kaltaisia, kaunokirjallisuusmaisia maalailuja enää nähdä. Reportaasit ulkomai-

den konflikteista näyttävät pyrkivän objektiivisuuteen ja keskittyvät enimmäkseen raportoimaan 

sitä, mitä toimittaja näkee ja havaitsee. Pohdintaa toki on vielä jonkin verran mukana, mutta sitä 

käytetään lähinnä tehokeinona. Lindholm pohtii Aleppon tilannetta kuoleman pelon kautta: ”Pelko 

kuristaa kaupunkia. Kuoleman pelko, silpoutumisen pelko, kylmän pelko. Naapurin pelko. Tunte-

mattoman pelko”. Pohdinnalla halutaan tässä tapauksessa päästä syvemmälle siihen maailmaan 

mistä raportoidaan, eikä oikeuttaa jonkun sodan osapuolen moraalista toimintaa.  

5.2 Siviilien näkökulma saa enemmän painoarvoa 

Vanhin juttu eli Kivekkään Tampereella piirityksen aikaan käsitteli tapahtumaa varsin monipuoli-

sesti antaen lukijalle näkökulmia niin valkoisten sotilaiden kuin punaisten vankienkin puolesta. Ki-

vekäs haastatteli myös pakolaisia. Ekkau-Kekkaun taistelu, Korpisotaa ja Kevät etelän etulinjoilla -

jutuissa näkökulmien määrä jää hyvin suppeaksi. Korpisodassa ja Kevät etelän etulinjoilla -jutuissa 

ei toimittajan lisäksi ole äänessä ketään muuta ja Ekkau-Kekkaun taistelussa Kohosen taisteluto-

vereita siteerataan vain ohimennen ja komentokeskuksen radiotiedotukset jäävät muutamaan ri-

viin.  
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Helvetti keväällä 1975 -jutussa toimittaja Virtanen antaa Phnom Penissä riehuvasta sisällissodasta 

hyvin monipuolisen kuvan. Reportaasin päähenkilönä on viisivuotias Nou Sao Dyn, jonka arkielä-

mästä ja tulevaisuuden suunnitelmista annetaan kattava kuva. Nou Sao Dyn kertoo haaveilevansa 

sotilaan ammatista ja Virtanen pohtii surullisena maan tilaa, jossa viisivuotias haaveilee tappami-

sesta.  Virtanen kävelee myös pitkin Phnom Penin katuja ja havainnoi ympäristöään käyden myös 

paikallisessa koripallosalissa, joka hoitaa kenttäsairaalan virkaa. Virtanen ei haastattele vastapuo-

len sotilaita mikä on ymmärrettävää, sillä kaupunki on piirityksen alla.  

 

Rutasen juttu Kosovon sodasta rakentuu kokonaan kodistaan paenneet ja sittemmin sinne palan-

neen Hotin perheen varaan. Heidän pakoaan ja näkemiään raakuuksia kuvataan paljon, mutta so-

dan toiselle osapuolelle ei anneta jutussa suunvuoroa. Jutun pääasia tuntuu olevan tämän perheen 

kärsimien vääryyksien kertominen, mutta konfliktin syvemmälle ymmärtämiselle ei anneta juuri 

palstatilaa.  

 

Kuolema Aleppossa -reportaasissa Lindholm seuraa kaduilla käytäviä taisteluja hyvin läheltä. 

Vaikka haastateltavien määrä onkin verrokkiryhmässään hyvin korkea, ei Lindholm anna juurikaan 

tilaa sitaateille. 

5.3 Yhteneväisyys löytyy sairastuvalta 

Juttuja yhdistävä tekijä löytyy sairaalakuvauksista. Aihe on yleinen varmasti siitä syystä, että siellä 

sota näyttää rumimmat puolensa. Politiikka tai aatteet eivät mahdu sairashuoneisiin. Siellä kaikki 

ovat uhreja puolesta riippumatta. Suomen sisällissodasta Aleppoon sairaalakohtaukset ovat olleet 

hyvin karua luettavaa, ja niissä on pyritty kertomaan nähdystä mahdollisimman todenperäisesti. 

Vaikka tappamisen keinot ovatkin ajan saatossa muuttuneet, voisi Lindholmin kirjoittama olla mistä 

vain sotatantereelta historian varrelta: ”Sisällä muutaman neliön ensiapuasemalla lääkäri ja sai-

raanhoitaja tekevät työtään tyynesti. Potilaslajittelu on armotonta; elossa, kuollut, toivoton tapaus.”   
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6 YHTEENVETO  

Yhteenvetona totean, että rasististen ja loukkaavien termien käyttö loppui SK:n reportaaseissa toi-

sen maailman sodan jälkeen. Myös toimittajan objektiivisuuteen pyrkivä havainnointi sai enemmän 

palstatilaa toimittajan omien pohdintojen kustannuksella. Haastateltavien määrä nousi mitä lähem-

mäs nykyaikaa saavutaan.  Ryssä-termi esiintyi teksteissä kaikkein eniten, mikä on ymmärrettävää, 

sillä venäläiset olivat osapuolena kaikissa vuosisadan alkupuoliskon jutuissa.  

 

Pohdinnan ja havainnoinnin suhteessa havaitsin, että vanhemmissa jutuissa toimittajan oma poh-

dinta sai enemmän palstatilaa kuin uudemmissa. Uudemmat jutut pyrkivät raportoimaan näkemäs-

tään ja kuulemastaan mahdollisimman objektiivisesti, kun taas vanhemmissa jutuista löytyi paljon 

toimittajan moraalista tai aatteellista pohdintaa. Ennakko-oletukseni osui tässäkin kohtaa oikeaan.  

   

Haastateltavien ja näkökulmien määrässä oli lievää nousua, mitä uudempi juttu, lukuun ottamatta  

Tampereen taistelua. Poikkeus säännöstä voidaan selittää sillä, että teksti oli alun perin osa päivä-

kirjaa. Tampereen taistelun kuvaus tuntuukin ehkä juuri päiväkirjamaisuutensa takia enemmän ny-

kyaikaiselta sotareportaasilta kuin muut vanhemmat reportaasit. Seuraavat kolme juttua olivat lä-

hes pelkkää toimittajan omaa havainnointia, eikä muiden näkökulmia juuri otettu huomioon. 70-

luvulta alkaen reportaaseissa alkoi olla yleistä laaja siviilien haastattelu ja muutaman henkilön tar-

kempi seuraaminen. Lindholmin juttu Aleppon taistelusta on loistava esimerkki nykyaikaisesta so-

tareportaasista, jossa toimittaja havainnoi ympäristöään antaen puheenvuoron niin siviileille kuin 

sotilaille jäämättä kuitenkaan paikoilleen yhteen paikkaan tai yhteen aiheeseen liian pitkäksi aikaa.       

 

Haavoittuneet ovat kautta historian olleet yhteinen nimittäjä sodankäynnissä. Siksi onkin luonnol-

lista, että sairaalakuvaukset olivat tarkastelemassani aineistossa hyvin samankaltaisia. Kenttäsai-

raalassa sota näyttää karuimmat kasvonsa. Kenttäsairaala on loistava aihe, mikäli reportaasissa 

halutaan kuvata inhimillistä kärsimystä ja näyttää sodan todelliset seuraukset.   
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