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Esitelmätilaisuuksien	  arvotarjontaa,	  ja	  valitettavaa	  ajallista	  päällekkäisyyttäkin.	  Kirjaa	  kalenteriin	  ja	  osallistu!	  	  
	  
Maanpuolustusjärjestöjen	  syyskauden	  kuukausiesitelmät	  alkavat	  PVPALVK:ssa	  Taistelukoulun	  alueella	  Koivikko-‐
auditoriossa	  (Rantatie	  66,	  Tuusula)	  ti	  13.10.klo	  19.00.	  Evl,	  sotatieteiden	  tohtori	  Petteri	  Lalu	  alustaa	  aiheesta	  
”Venäläinen	  sotataito”.	  
	  

Lalulla	  on	  takanaan	  25	  vuoden	  ura	  mm.	  ilmapuolustuksessa,	  sotilastiedustelussa	  ja	  sotilastutkimuksessa,	  ja	  hän	  
työskentelee	  johtava	  tutkijana	  ja	  apulaisosastopäällikkönä	  Puolustusvoimien	  tutkimuslaitoksessa.	  Esitelmä	  perustuu	  
Lalun	  väitöskirjaan	  ”Syvää	  vai	  pelkästään	  tiheää?”,	  joka	  käsitteli	  neuvostoliittolaisen	  ja	  venäläisen	  sotataidon	  
lähtökohtia,	  kehittymistä	  ja	  nykytilannetta.	  
	  
Tilaisuuteen	  on	  vapaa	  pääsy	  ja	  myös	  sotilaskoti	  on	  kuulijoiden	  käytettävissä	  ennen	  ja	  jälkeen	  esitelmän.	  	  
Iltaa	  isännöi	  Uudenmaan	  Reserviupseeripiiri.	  
	  
Syksyn	  muita	  tulevia	  luentoja	  ja	  seminaareja:	  
	  

Lottamuseon	  luentosarja	  jatkuu	  Tuusulan	  Rantatiellä	  ke	  21.10.,	  ke	  4.11.	  klo	  17.30.	  	  
21.10.	  Tutkija	  Eeva	  Tammen	  aiheena	  ovat	  Sodan	  naiset.	  	  	  
4.11.	  FM,	  kapt	  Juhani	  Vakkurin	  aiheena	  on	  Kotirintama	  vuosina	  1939	  –	  1945.	  
Seminaari	  la	  21.11:	  	  

-‐	  klo13.00:	  Marttahistorioitsija	  Kirsi	  Vesterbacka:	  Martat	  ja	  sota.	  
-‐	  klo	  13.30:	  Valmiuspäällikkö	  Kirsi	  Tulkki:	  Sotilaskotisisarten	  toiminta	  sodan	  aikana.	  
-‐	  klo	  14.00:	  Tauko	  
-‐	  klo	  14.15:	  SPR:n	  Lapin	  piirin	  toiminnanjohtaja	  emeritus,	  sotaveteraani	  Martti	  Vepsäläinen:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Naiset	  SPR:n	  toiminnassa	  sodan	  aikana.	  

	  	  	  
Suomen	  Sotahistoriallinen	  seuran	  Lapin	  sotaa	  käsittelevä	  yleisöluentosarja	  keskiviikkoina	  21.10.,	  28.10.	  ja	  4.11.	  
klo	  18.	  Sotamuseon	  luentosalissa,	  Liisankatu	  1,	  Helsinki.	  
Sotamuseoon	  on	  silloin	  myös	  vapaa	  pääsy	  klo	  16	  alkaen,	  jolloin	  myös	  sotilaskoti	  on	  avoinna.	  	  	  
	  
21.10.	  FM,	  sotahistorioitsija	  Mika	  Kulju:	  Tornion	  maihinnousu	  	  
28.10.	  Evl	  Yrjö	  Lehtonen:	  Petsamon-‐Kirkkoniemen	  operaatio	  1944	  -‐	  Neuvostoliiton	  suurhyökkäys	  arktisella	  alueella	  	  
4.11.	  FT,	  dosentti	  Marianne	  Junila:	  Suomalais-‐saksalaista	  rinnakkaineloa	  Rovaniemellä	  1941-‐1944	  	  
	  

Helsingin	  Reserviupseeripiirin	  Senioriupseerien	  kerhon	  syysseminaari	  Katajanokan	  kasinolla	  Helsingissä	  to	  29.10.	  
klo	  13.	  	  
	  

Seminaarin	  aihe:	  Suomi	  kaltevalla	  pinnalla	  75	  vuotta	  sitten;	  Suomen	  tie	  jatkosotaan.	  	  
	  

Alustajina	  mm.	  professori	  Heikki	  Meinander,	  VTT	  Jukka	  Seppinen,	  prkenr	  Pentti	  Airio	  sekä	  puolustusministeri	  Jussi	  
Niinistö.	  	  
	  
Seminaari	  on	  kaikille	  avoin,	  maksuton	  yleisöseminaari.	  Ilmoittautumiset	  15.10.	  mennessä	  pj	  Seppo	  Kulmalalle:	  
skulmala48/@gmail.com,	  tai	  puh.	  040	  586	  9252.	  Ohjelma	  on	  liitteenä	  (pdf).	  
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