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Talvisodasta 80 vuotta 

Lauantaina 30.11.2019 tulee kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun Talvisota alkoi. Neuvostoliitto aloitti 
30.11.1939 pääosin yllättäen – sanottuaan yksipuolisesti irti maittemme välisen 
hyökkäämättömyyssopimuksen ja ilman edeltävää sodanjulistusta – hyökkäyksen maahamme. 
Edessä olivat maamme 105 kohtalon päivää. Määrällisesti ylivoimaista vihollista vastaan taistelleet 
suomalaiset löysivät kuitenkin puolustautumiseensa yksituumaisuuden ja Talvisodan hengessä 
koettelemuksesta selvittiin, kohtalon päivät muuttuivat kunnian päiviksi. Siitäkin huolimatta, että 
inhimilliset menetykset sodassa olivat suuret ja rauhanehdot ankarat. 

Paasikiven ja muiden viisaiden opeista tiedämme, että historialla on tapana toistaa itsensä. Tästäkin 
syystä jokaisen maan ja sen kansalaisten on syytä tuntea maansa historia. Mitä epävarmemmat ajat 
ovat kyseessä, sitä tärkeämpää tämä tunteminen on.  

Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf ja Vaasan Reserviupseeripiiri – 
Vasa Reservofficersditrikt ry ovat päättänet alueen maanpuolustusjärjestöjen edustajina järjestää 
Talvisodan alkamisen 80-vuotispäivän merkeissä torstaina 28. päivänä marraskuuta klo 17 Vaasan 
Sotilaskodissa esitelmä- ja keskustelutilaisuuden, missä tarkastellaan syksyn 1939 jännittynyttä 
tilannetta Euroopassa, tämän vaikutusta Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin sekä maamme 
joutumista lopulta sotaan väkivahvan naapurinsa kanssa. 

Esitelmän pitäjäksi on lupautunut Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Kimmo 
Rentola. Rentola on antanut esitelmälleen otsikon ”Jäikö Suomi Talvisodassa yksin?”. Rentola 
(synt. v. 1953) on käynyt koulun Vaasassa ja on ylioppilas Onkilahden yhteiskoulusta. Hän on 
toiminut v. 2014 lähtien HY:n poliittisen historian professorina ja tätä ennen v. 2006–2014 
vastaavassa virassa Tutun yliopistossa. Ennen professuurejaan Rentola toimi mm. tutkijana Suomen 
Akatemiassa ja Suojelupoliisissa sekä toimittajana Kustannusosakeyhtiö Otavassa. 

Tutkimuksissaan Rentola on erikoistunut muun muassa kylmän sodan historiaan, Suomen ja 
Neuvostoliiton välisiin suhteisiin sekä suomalaiseen kommunismiin. Rentolan väitöskirja ”Kenen 
joukoissa seisot? Suomalainen kommunismi ja sota 1937–1945” sai ilmestyessään v. 1994 paljon 
myönteistä huomiota osakseen, mm. ministeri Max Jakobson päätti laajan arvionsa teoksesta 
toteamukseen ”Kaiken kaikkiaan tämä kirja on merkittävä saavutus, johon tekijää näyttää 
innoittaneen intohimoinen pyrkimys totuuteen”. Rentolan kirja ”Vallankumouksen aave. 
Vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen 1970” voitti Vuoden tiedekirja -palkinnon vuonna 2005 ja hänen 
kirjansa ”Stalin ja Suomen kohtalo” sai Lauri Jäntin palkinnon vuonna 2017. 

Kutsumme nyt kaikki isänmaamme ja maanpuolustuksen ystävät sekä historian harrastajat tähän 
esitelmätilaisuuteen kuulemaan aihepiiriin perehtynyttä arvostettua asiantuntijaa sekä 
keskustelemaan illan teemasta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta Sotilaskotia voi tukea ja itseään 
ravita perinteisellä Sotilaskodin munkkikahvilla hintaan 5 €. 

Lämpimästi tervetuloa! 
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