Yleisöluennot syksy 2019

Korpitaisteluista
Saksan rinnalle
Lieksan kulttuurikeskus, Brahe-sali, Pielisentie 9–11
Tiistai 29.10. klo 17.30–20.00
VTT Pekka Visuri

Eurooppa ja Suomen valinnat
suursodan kynnyksellä
Suursodan uhka Euroopassa kasvoi selvästi 1930-luvun lopulla, jolloin myös
Suomen valtiojohdon täytyi tehostaa
varautumistoimia. Saksa alkoi palauttaa saksalaisten maailmansodan jälkeen menettämiä alueita. Vuonna 1938
ensiksi Itävalta ja Tshekkoslovakian rajaseutuja liitettiin Saksaan, mitä maailmansodan voittajavallat eivät kyenneet
estämään. Neuvostoliitto ryhtyi varautumaan Saksan hyökkäyksen uhkaan
ja painosti myös Suomea yhteistyöhön
sen torjumiseksi.
Elokuussa 1939 Hitler ja Stalin yllättäen tekivät sopimuksen, jossa salaisesti määritettiin Baltian maat ja Suomi Neuvostoliiton etupiiriin. Suomi oli

aluksi luottanut Kansainliiton kollektiiviseen turvallisuuteen ja pyrkinyt yhteistyöhön pohjoismaiden kanssa, mutta niistä eikä myöskään läntisistä suurvalloista ei ollut saatavilla apua. Jäljelle
jäi turvautuminen oman puolustuksen
tehostamiseen. Sitä tarvittiin talvisodan alkaessa vuoden lopulla.

Suomen tie Saksan rinnalle
Talvisodan aikana Saksa noudatti Neuvostoliiton kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti puolueettomuuslinjaa ja
kehotti Suomea hyväksymään Neuvostoliiton määrittämät rauhanehdot. Läntiset suurvallat ja Saksa valmistelivat
talvella 1940 yhtäaikaisesti Norjan satamien valtaamista, mutta saksalaiset
ehtivät 9. huhtikuuta hieman edelle.
Saksa tuli kesällä Pohjolan valtiaaksi, ja Suomelle jäi vain mahdollisuus
tukeutua Saksaan. Saksan kiinnostus
Suomeen kasvoi, koska se tarvitsi mal-

mivaroja ja aluetta käytettäväksi kauttakulkuun Pohjois-Norjaan.
Hitler määräsi syksyllä 1940 aloitettavaksi hyvin salaisesti Neuvostoliittoa
vastaan tehtävän hyökkäyksen ”Barbarossa” suunnittelun. Ensimmäisenä
tavoitteena oli Leningradin valtaaminen, mihin tarvittiin Suomen aluetta.
Suomen johtajat lähtivätkin halukkaasti mukaan, joten kesäkuussa 1941 ”aseveljet” aloittivat yhteisen hyökkäyksen
kohti itää.

Tiistai 5.11. klo 17.30–20.00

Sotahistorian dosentti Pasi
Tuunainen, Itä-Suomen yliopisto

Suomen kenttäarmeijan
taistelukyky talvisodassa
Suomen puolustus kesti kuin kestikin
105 päivää talvisodassa. Kansainvälisillä
mittareilla tarkasteltuna Suomen kent-
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täarmeija suoriutui talvisodassa hyvin,
saavuttaen kokonaisarvosanan 8,3.

Torstai 14.11. klo 18.00–20.15

rinteen tulkintaan ja tuotteistamiseen
liittyvää turismiteollisuutta.

Taistelukyky on hyvin monitahoinen
ilmiö, mutta suomalaiset onnistuivat
kaikilla merkitsevillä tasoilla riittävän
hyvin. Suomalaisten vahvuudet olivat
pohjimmiltaan tahtoon liittyviä ja taidollisia. Heillä oli laadullinen ylivoima,
jonka he asettivat neuvostojoukkojen
heikkouksia vastaan. Näin he kykenivät tasoittamaan voimasuhteita, tuottamaan vastustajilleen raskaat tappiot
ja saavuttamaan sotilaallista menestystä.

Tiedustelua
talvi- ja jatkosodassa

Sotahistoriallisen turismin merkitys
kansainvälisessä matkailussa on huomattava. On esitetty avioita, että sodankäyntiin ja sotahistoriaan liittyvät
kohteet muodostavat nykyisin maailman suurimman yksittäisen matkailullisen nähtävyyskategorian. Myös
Suomessa sotahistorialliset matkailupalvelut ovat kasvaneet merkittävästi
viimeisten vuosikymmenien aikana.

Rajakenraali Erkki
Raappana ja Ilomantsin
taistelut kesällä 1944
Ilomantsissa käytiin kesällä 1944 jatkosodan viimeinen suuri taistelu, jossa
rajakenraali Erkki Raappanan johtamat
joukot pysäyttivät kahden neuvostodivisioonan etenemisen sekä motittivat ja
löivät ne kaksi viikkoa kestäneissä korpitaisteluissa.
”Vanhaksi mottimestariksi” kutsutun
Raappanan operaatioidea perustui kahteen kaksipuoliseen saarrostukseen.
Pitkälti vaistonvaraisesti syntynyt
suunnitelma oli kuitenkin niin uskalias,
ettei sitä olisi hyväksytty Sotakorkeakoulussa. Ilomantsin voitokkailla mottitaisteluilla oli myös laajempia vaikutuksia koko Suomen kannalta.

FL, lehtori Matti Kosonen

Matti Kosonen on julkaissut useita
tutkimuksia tiedustelusta, vakoilusta
ja vakoiluntorjunnasta. Esitelmässään
Kosonen luo katsauksen talvi- ja jatkosodan tiedustelutoimintaan lieksalaisin
esimerkein.
Pekka Savinainen ja Ipi Romanainen
olivat aktiivisia agentteja jo ennen sotia
ja myös talvisodan aikana. Jatkosodassa Lieksa oli tukialuetta. Tiedustelun
tukemiseen, salaamiseen ja valvontaan
oli myös panostettava, koska pakolaisia
toimi tiedustelussamme ja myös Neuvostoliiton tiedusteluelinten huomattiin yrittäneen soluttautua Lieksan pakolaisyhteisöön.

Petri Raivo käsittelee esitelmässään
kansainvälisten ja kotimaisten esimerkkien avulla, kuinka menneisyyden synkkä ja verinen historia
tuotteistetaan
matkailuelämyksiksi. Samalla selviää mitä tarkoittaa
sotahistoriallisen matkailun paikkojen ja maisemien hoidettu autenttisuus, merkityt tarinat ja aidot
väärennökset.

Tiistai 3.12. klo 18.00–20.15
Rehtori, FT Petri Raivo,
Karelia-ammattikorkeakoulu

Elämys ja aikakone:
sotahistoriallinen
menneisyys matkailukohteena
Sodat ja niihin liittyvät tapahtumat
ovat kiinnostaneet matkailijoita kautta aikojen. Nykyisin sotahistoriallinen
matkailu on osa menneisyyden ja pe-

Kaikkiin
yleisöluentoihin
on vapaa pääsy

Taisteluhautoja Viisikon Salpalinja etuasemassa Hatunkylässä. Kuva Asko Saarelainen.
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