Sotahistoriaa seminaarissa
ARMAS HÄRKÖNEN
Venttiprikaatin eli 21. Prikaa-

tin Perinneyhdistys järjestää
toukokuun 13. päivänä Joensuussa sotahistoriallisen seminaarin. Venttiprikaatin seminaarissa käsitellään muun
muassa siviiliväestön kokemuksia ja neuvostopartisaanien toimintaa. Seminaari
on järjestyksessään kolmas,
ja tällä kertaa teemana on
”Aseellista toimintaa rintamalinjojen takana PohjoisKarjalassa jatkosodassa.”
– Seminaarin esitelmien
painopiste on siviiliväestön
kokemuksissa ja sotatapahtumissa Pohjois-Karjalassa
toisen maailmansodan loppuvaiheissa, FT, sotahistorian dosentti ja kirjailija Pasi
Tuunainen kertoo.
Seminaarissa sotahistorioitsija Tauno Oksanen
esitelmöi neuvostopartisaanien iskuista Pielisjärvellä
ja Ilomantsissa jatkosodan
lopussa. Professori Juri Kilin
valottaa punapartisaanien
toimintaa venäläisestä näkökulmasta. Ilomantsin sotahistoriallisen työryhmän
puheenjohtaja Aini Peltola
kertoo rajaseudun siviiliväestöstä sodan pyörteissä. Dosentti Lassi Saressalon aiheena ovat puolestaan Päämajan
kaukopartiot jatkosodassa.
– Seminaarin lopuksi on
keskustelua, jonka johtaa
eversti Pekka Ripatti.
Tapahtuma järjestetään
yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen kanssa,
ja paikkana on Joensuun
kampuksen Aurora II -rakennuksen AU 100 -sali. Kello 12
alkava tilaisuus on kaikille
avoin ja maksuton.
Jatkosodassa Ilomantsissa
taistelleet 21. Prikaatin veteraanit perustivat vuonna
1989 perinneyhdistyksensä.
Yhdistyksen tarkoituksena
on prikaatin historiallis-

Perinneyhdistyksen toimesta lasketaan Möhkön ruukkipäivänä perinteisesti seppele Koitajoen törmässä sijaitsevalle
21. Prikaatin muistomerkille. Viime kesänä seppelepartioon
kuuluivat yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Osmo
Suominen (keskellä) sekä sotakamreerit Viljo Vestman (vas.)
ja Rauno Suhonen. KUVA: ARMAS HÄRKÖNEN
ten perinteiden ja yhteisten
muistojen sekä maanpuolustushengen vaaliminen.
Perinnetyön keskeisenä kohteena ovat olleet Ilomantsin
taistelut vuonna 1944 kaikkine osa-alueineen.
Perinneyhdistyksen näkyvimpiä toimintamuotoja ovat
olleet kuulijoita vetäneet ja
erittäin hyvin onnistuneet
sotahistorialliset seminaarit.
Yhdistys järjesti kesäkuussa 2012 seminaarin, jonka
aiheena oli ”Talvi- ja jatkosodan operaatioiden johtaminen Ilomantsissa.” Vuoden
2014 toukokuussa järjestetyn
seminaarin teema oli puolestaan ”Tykistö ja ilmavoimat Ilomantsin taisteluissa
kesällä 1944.”

Puheenjohtaja vaihtui

Joensuussa järjestettiin maaliskuussa 21. Prikaatin Perinneyhdistyksen vuosikokous.
Kokouksessa yhdistystä 12
vuotta ansiokkaasti johtanut

Raimo Riikonen jätti tehtävänsä nuorempiin käsiin.
Uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Kaarinan Piikkiöstä
kotoisin oleva Osmo Suominen. Suominen on kunnostautunut muun muassa aktiivisena reserviläisenä. Viime
vuoden lopussa hän siirtyi
Reserviläisliiton ensimmäisen varapuheenjohtajan paikalta kohti uusia haasteita.
Perinneyhdistyksen hallitukseen valittiin kaksi uutta
jäsentä, Timo Rohula ja Jarmo Tolvanen. Hallituksessa
jatkavat varapuheenjohtajana Heikki Sinnemaa, sekä jäseninä Kaarlo ja Otso Nygrén,
Pekka Ripatti, Pasi Tuunainen ja Leena Uski.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin
Raimo Riikonen, ja kunniajäseniksi eversti Jouni Mattila
sekä sotakamreeri Viljo Vestman. Maanpuolustuskiltojen
liiton pronssisen Kiltaristin
sai Juhani Korpela.

