Tapahtumia kesällä 2015 - Pekka Ripatti
Ventin retkelle saatiin toteuttamisen edellyttänyt osallistujajoukko. Alun perin
matkalle ilmoittautui 13 osallistujaa, mutta kun lähdön hetki koitti, paikalla oli
seitsemän urhoollista. Viisi heistä oli erikoisesti kiinnostunut III/21. Prikaatin
taisteluista johtuen siitä, että he olivat kotoisin pataljoonan perustamisalueelta
Kalannista, Vehmaalta, Uudestakaupungista ja Raumalta. Pataljoonan
nimihän oli joulukuun puoleen väliin 1943 III/Jalkaväkirykmentti 56. Retkijoukossa oli
kaksi avioparia.
Matka alkoi torstaina 30.7. Joensuun linja-autoasemalta. Matkalla tarkasteltiin
kaikkia reitille (Niirala – Ruskeala – Läskelä – Lemetti – Kolatselkä – Vieljärvi –
Nuosjärvi – Manga - Prääsä-Matrossa - Petroskoi) osuneita taistelupaikkoja, varsinkin
III/JR 56:n osalta erityisesti Nuosjärven valtaustaistelua ja siitä etenemistä kohti
Petroskoita. Saavuimme illalla Petroskoihin ja majoituimme kaupungin uusimpaan ja
hienoimpaan hotelliin, Park Inniin.
Toisena matkapäivänä perjantaina 31.7. tutustuimme matkareitillä kohtaamiimme
taistelupaikkoihin, mm. Suojoen ylitystä ja Kontupohjan valtausta sekä tutustuimme
muutoinkin Kontupohjan nähtävyyksiin. Ajo jatkui Jänispellon taistelupaikan
(Suununjoen ylitys) kautta Karhumäkeen, jonka valtaus selviteltiin yksityiskohtaisesti. Lounaan nautimme Karhumäessä. Jatkoimme Pintuisten kautta Poventsaan,
jossa tarkastelukohteena oli kaupungin valtaus, suomalaisjoukkoja kohdannut
”tsunami”, Ventin asemat ja Stalinin kanava. Majoituimme noin 10 kilometriä
Poventsasta länteen olevaan matkailu- ja leirikeskukseen Pieneen Karhuun.
Kolmantena matkapäivänä lauantaina 1.8. oli edessä varsinainen ”korpitaival”
tieosuuden ollessa koko matkan huonoa ja vielä huonompaa soratietä.
Tarkastelukohteena olivat kaikki matkareitille sattuneet Ventin taistelupaikat Kumsan
ja Porajärven välillä. Porajärven taistelut käytiin tarkasti.
Tarkasti kävi paperimme myös paikalle osunut venäläinen luutnantti. Loppumatka
Porajärveltä Suojärvelle sujui jo vähän parempaa soratietä. Majoituimme
Perhehotelli Tamaraan, jossa meistä pidettiin erikoisen hyvää huolta.
Viimeinen eli neljäs matkapäivä 2.8. käytettiin enimmäkseen Talvisodan taistelujen
tarkasteluun reitillä Suojärvi – Piitsoinoja - Näätäoja - Kollaa - Loimola painopisteen
ollessa luonnollisesti Kollaan taisteluissa. Emme kuitenkaan unohtaneet JR 56:n
raskaita ja pitkäkestoisia taisteluita Näätäojalla kesällä 1941 tai U-aseman taisteluita
kesällä 1944 Suovanjärven eteläpäässä. Ajoreitti suuntautui Jyskyjärven ja
Ruhtinaanmäen kautta Lemettiin, jossa tutustuimme Lemetti Itäiseen(motti) ja

Surun Ristiin. Suomeen ajoimme takaisin entisiä jälkiämme ja teimme sitä ennen
vielä tarpeelliset ostokset raja-asemalla. Joensuuhun saavuimme noin kello 19.30.
Tämän enempää ei Ventin taistelutiestä ole juuri kerrottavissa, koska puolustusasemat Maaselän kannaksella ja viivytystaistelu Porajärveltä Ilomantsiin ovat nykyisin
ilman todella maastokelpoista ajokalustoa saavuttamattomissa. Matkahan voidaan
aina uusia, jos halukkaita löytyy.
Jatkosodan päättymisen vuosipäivä Öykkösenvaarassa 5.9.2015 – Otso Nygren
Ilomantsin Öykkösenvaarassa järjestettiin 5. syyskuuta 2015 jatkosodan päättymisen
vuosipäivä. Ilomantsin kunnan ja useiden yhteisöjen ansiokkaalla toiminnalla
esittelykuntoon valmistuneella 21. Prikaatin taistelupaikalla juhlistettiin jatkosodan
päättymistä nyt ensimmäistä kertaa.
Vuosipäivän teemana oli 21. Prikaatin alkuperäisellä jatkosodan aikaisella
taistelupaikalla käytössä olleen suomalaisen ja neuvostoliittolaisen jalkaväen kevyen
aseistuksen esittely. Päivän kohokohtana oli kenttätykillä ammuttu kunnialaukaus
itsenäiselle Suomelle ja sotaveteraaneille. Tykki oli Ruotsin Mannerheimille
vapaussodan aikana lahjoittama.
Möhkön Näyttämökerhon puheenjohtaja Vilho Huuskonen kenraali Raappanan
roolihahmossa juonsi tilaisuuden. Öykkösenvaaran sotahistoriaa esiteltiin opastetuin
kierroksin sekä mobiilioppaalla. Tarjolla oli hernekeittoa ”soppatykistä” sekä
makkaraa, kahvia ja pullaa. Ekoaseradalla oli mahdollisuus harjoitella ampumista.
Tavoitteena on tehdä tapahtumasta vuosittain toistuva perinne vaihtuvin teemoin.
Tapahtuman toteutukseen osallistuivat Ilomantsin Sotahistoriallisen Työryhmä ry:n
lisäksi 21.Prikaatin Perinneyhdistys ry, Pohjois-Karjalan Asehistoriallinen Kilta,
Pohjois-Karjalan Tykistökilta, Möhkön kyläyhdistys, Ilomantsin Reserviupseerikerho,
Ilomantsin Reserviläiset ja Taksi Jaakko Kuivalainen.
Lausumme yhteistyökumppaneille kiitoksemme hienosti sujuneesta vuosipäivästä.
Seminaari 13.5.2016 – Pasi Tuunainen
Yhdistyksemme vuosina 2012 ja 2014 järjestämät sotahistorialliset seminaarit
onnistuivat erinomaisesti. Niiden innoittamana yhdistyksemme on päättänyt
järjestää uuden seminaarin 13.5.2016 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella
yhteistyössä yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen kanssa.
Seminaarin aiheena on ”Aseellista toimintaa rintamalinjojen takana PohjoisKarjalassa jatkosodassa”. Esitelmät käsittelevät punapartisaanien iskuja,

kaukopartiotoimintaa sekä siviiliväestön kokemuksia ja sotatapahtumia Ilomantsin ja
Lieksan raja-alueilla pääasiassa toisen maailmansodan loppuvaiheissa.
Esitelmöitsijöinä ovat professori Juri Kilin Petroskoista, sotahistorioitsija Tauno
Oksanen Lieksasta, dosentti Lassi Saressalo Turusta ja Ilomantsin Sotahistoriallinen
Työryhmä ry:n puheenjohtaja Aini Peltola. Kaikille avointa seminaaria markkinoidaan laajasti, mutta mainostus kohdistetaan erityisesti maanpuolustusväkeen,
lukiolaisiin ja yliopisto-opiskelijoihin.
Kuluista vastaa 21. Prikaatin Perinneyhdistys ry. Seminaariyhteydet: Pasi Tuunainen
(0505235513), Pekka Ripatti (0405671104) ja Osmo Suominen (0400908314)
Sähköpostiosoitteiden taltiointi
Perinneyhdistys kokosi jäsenistöltä sekä muutamia henkilötietoja että samalla heidän
sähköpostiosoitteitaan. Keräyksen tarkoituksena oli kartoittaa ikärakennetta,
maanpuolustusharrastuksen laajuutta ja mahdollisuutta tiedotteiden levittämiseen
sähköpostien välityksellä
Kysely tuotti 22 vastausta, joiden perusteella yhdistys on välittänyt saamiaan tiedotteita. Nyt jaettava jäsentiedote lähetetään sekä postitse että meilinä. Ajan kanssa
saadaan taloudellista säästöä sillä että käytetään vain sähköpostia. Vuosikokouskutsu on tarkoitus postittaa tulevaisuudessakin kirjeitse, koska sääntömmekin niin
määräävät.
Laajentaaksemme tiedostoamme pyydämme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mikäli haluatte voitte
halutessanne lisätä sotilasarvonne ja rauhanaikaisen maanpuolustustoimintanne
vastaukseen sekä antaa palautetta ja toivomuksia tiedotteitamme kohtaan.
Aiemmin vastanneiden ei tarvitse enää vastata uudelleen. Samassa yhteydessä
voinette tarkistaa jäsenmaksutilanteenne.
Vastaukset voi meilata osoitteella rairiikonen@gmail.com tai
postitse Raimo Riikonen, Aallonhuippu 3 D 36, 02320 ESPOO.
Hyvää loppuvuotta ja rauhallisen joulun odotusta.
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