KUNNIAJÄSENTEN ESITTELY
Suomen Sotatieteellinen Seura on toimintansa aikana kutsunut kunniajäsenikseen
yhteensä 21 henkilöä. Viimeisimmät kutsutut henkilöt ova t everstiluutnantti Anssi
Vuorenmaa vuonna 2001 ja kenraaliluutnantti Ilkka Ranta vuonna 2005.
Yleisesikuntaeverstiluutnantti Anssi Vuorenmaa
on syntynyt v uonna 1934 Kouvolassa. Vuorenmaa on
valmistunut Kadettikoulusta vuonna 1959 ja suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1971.
Hän on palvellut Karjalan Prikaatissa Kouvolassa ja
Sotakorkeakoulun jälkeen Sotatieteen Laitoksen Sotahistorian toimistossa. Viim eiset kymmenen palvelusvuotta , vuodet 1978-1989, hän toimi Sotahistorian
toimiston päällikkönä.
Vuorenmaa on kirjoittanut paljon Suomen sotahistoriasta, etenkin talvisodasta mm. teoksiin Talvisodan
historia ja Kansakunta sodassa sekä kirjan Kansakw1nan kahdestoista hetki. Hänen artikkeleitaan on julkaistu myös monissa aikaka uslehdissä .
Vuorenmaa on käynyt tutkimassa taistelupaikkoja luovutetulla alueella useita kertoja . Hän on toiminut sotahistoria llisten matkojen erittäin ansioituneena asiantunti-

jana ja oppaana .
Vuorenmaa on toiminut Suomen Sotatieteellisen
Seuran sihteerinä vuosina 1972-2000. Hän on Seuran Neuvottelukunnan jäsen ja toimii edelleen sotahistorian jaoston puheenjohtajana. Evers tiluutnantti
Vuorenmaa kutsuttiin Seuran kLmniajäseneksi vuonna 2001. Hänelle on myönnetty Seuran Ansiolevyke
mo 20.
Kenraaliluutnantti Ilkka Ranta on syntyny t vuonna 1938 Kouvolassa. Ranta on valmistunut Kadettikoulusta vuonna 1961 ja suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1973. Hän on palvellut Jääkäripa tteristossa Hämeenlinnassa, RUK:ssa
Haminassa ja Tykistökoulussa sekä Helsingissä että
Niinisalossa. Sotakorkeakoulun jälkeen Ranta on
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palvellut eri tehtävissä Pääesikunnassa, Puolustusvoimain komentajan adjutanttina,
sotilasasiamiehenä Lontoossa, joukko-osaston komentajana sekä Hämeenlinnassa
että Niinisalossa. Vuosina 1993-1998 hän toimi Läntisen Maanpuolustusalueen komentajana.
Ranta on toiminut useissa eri toimikunnissa, kuten MPK yhdistyksen hallituksessa ja VRR:n sihteerinä. Hän toimii nyt Vapaudenristin ritarikunnan varakanslerina.
Hän harrastaa edelleen ratsastusta ja muuta liikuntaa.
Ranta toimi Suomen Sotatieteellisen Seuran puheenjohtajana vuosina 1999-2004,
jolloin seuran toiminnassa otettiin käyttöön atk-järjestelmät. Hänen johdollaan aloitettiin vuonna 2000 valtakunnallisten sotatieteiden päivien järjestäminen, joita Rannan johdolla järjestettiin kolme kertaa. Hän on Seuran Neuvottelukunnan jäsen. Kenraaliluutnantti Ranta kutsuttiin Seuran kunniajäseneksi vuonna 2005.
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