
Tenho Tikkanen kiitospuhe: Jukolan motti -pirtti 30-11-2016,  
Lieksan Lehden Antti-palkinto 
Arvoisat Lieksan Lehden päätoimittaja ja toimihenkilöt. Pyydän saada kiittää 
huomionosoituksestanne, jota arvostan suuresti.  Huomionosoituksenne myös velvoittaa. 

Kiittäessäni Teitä lainaan  isäni ja täällä paikalla olevan yhdistyksemme varapuheenjohtaja Olavi 
Tiittasen komppanianpäällikön Niilo Korhosen sanoja. Niilo Korhonen oli nimitetty  8.2.43 
Ylipäällikön päiväkäskyllä II lk. Mannerheim-ristin ritariksi. Kunnianosoitus luettiin ilta-uutisten 
yhteydessä. Välittömästi uutislähetystä seuranneena aamuna Korhosen komentopaikan pihaan, 
kauas korpeen, saapui kaksi rekikuormallista harvinaisia, korkea-arvoisia vieraita: rykmentin 
komentaja eversti Urho Tähtinen ja pataljoonan komentaja Erkki Halonen, kaksi sinisiin 
pukeutunutta hoitajatar-siskoa sekä kirjeenvaihtaja Toivo V. Narva, jotka olivat saapuneet 
onnittelemaan vastaleivottua Mannerheim-ritaria. 

Erämaatukikohdassa oli pidetty onnittelupuheet, joihin Niilo Korhonen vastasi: "MR-ritarimerkki 
ei ole suinkaan minun henkilökohtainen voitonmerkkini, vaan myös niiden miesten, joiden kera 
olen retkeni tehnyt. Harvoin he saavat henkilökohtaisia kunnianosoituksia, mutta ilman heitä ei 
mikään retkistäni ja niiden tuloksista olisi mahdollinen." 

Tämä pitää täysin paikkansa sodassa, missä varsinkin jokaisen partioretkelle osallistuvan ja 
etuvartiossa olevan henki on koko ajan katkolla, toisin kuin siviilissä. Yhteistä näille kuitenkin on, 
että missään hyvään lopputulokseen tähtäävässä tehtävässä ei ole kysymys yhden miehen 
osuudesta, ei myöskään perinnetyön saralla. Sodassa ja rauhan aikana kaikkia tarvitaan hyvän 
tuloksen saavuttamiseksi.  

Pentti Perttuli, Rukajärven tie idean esittäjä  lausui Niilo Korhosen ajatukset toisin sanoin. "En 
voinut katsoa miehiä silmiin vihollisen selustaan tehdyn partioretken jälkeen, ellen esimiehenä 
ollut asettanut itseäni vaaranpaikkaan ja toiminut vuorollani etummaisena edettäessä vihollisen 
selustassa." 

Kaikki tunnemme hyvän esimiehen tunnusmerkit ja monesti käy niin, että esimiehen saamat 
tunnustukset saavat hänet unohtamaan sen, miten ja millä voimilla tulos on saavutettu.  

Tällä paikalla, Jukolan motti -pirtillä Rukajärven tien varrella on Rukajärven suunnan perinnetyötä 
ajatellen kunniakas historia. Voimme hyvällä omalla tunnolla iloita ja nauttia yhteisesti kättemme 
töistä.  

Jukolan motti -pirtin talkoomiesten nimet on ikuistettu aikanaan pirtin seinälle ripustettuun 
tauluun, samoin meitä tukeneet yhteisöt. Erityisesti iloitsemme kyläläisten työpanoksesta. 
Osaamme antaa arvoa myös kaupungin luottamusmiehille, jotka ovat ymmärtäneet hankkeen 
merkityksen perinnetyön, mutta myös Lieksan matkailun kannalta, ja osallistuneet täällä Jukolan 
motti -pirtin talkootapahtumiin. Olemme Teidän osallistumisestanne suuresti kiitollisia. Myös 
Teidän nimenne ovat talkoomiesten luettelossa. 



Puheen osa 2 

Teidän kaikkien apua tarvitaan jatkossakin. Työtä löytyy jokaiselle halukkaalle. Meidän on yhdessä 
ratkaistava, miten yhteistyöllä saavuttaisimme juuri Lieksan kannalta parhaan lopputuloksen. 
Tämän vuoksi haastamme kaikki mukaan Rukajärven suunnan perinnetyöhön. Yhdistyksemme 
hallitus pyytää Lieksan kaupungin johtoa, muita Lieksan päättäviä tahoja ja kaikkia lieksalaisia 
maanpuolustusjärjestöjä tulevan vuoden alkupäivinä yhteiseen neuvotteluun, jotta voisimme 
yhdessä sopia Rukajärven tien arvokkaitten matkailua edistävien kohteitten rakentamisesta. 
Tuleva vuosi on Lieksan sotahistoriamatkailun kannalta erityisen tärkeä ja siitä syystä meidän tulisi 
saada nämä Rukajärven tien kohteet edustavaan kuntoon. 

Toivon, että täällä paikalla olevat Lieksan kaupungin luottamusmiehet voisivat ottaa haasteen 
vastaan ja järjestäisivät yhteisen suunnittelutilaisuuden heti tulevan vuoden ensimmäisinä 
työpäivinä, mieluiten 2.1.2017. Asialistalla olisivat: 

- Lieksan sotahistoriaan liittyvien matkailua edistävien opasteitten pystyttäminen,  
- Änäkäisen Salpaetuasemien taisteluhautojen kunnostaminen,  
- Rukajärvi-keskus, sen näyttelyt ja piha-alue 
- Rukapirtin rakentaminen Lieksaan 
- Toimivan kenttävartiomuseon rakentaminen Lieksaan 
Tässä ovat mielestäni ehdottomasti tärkeimmät lyhyen ja myös pitkäntähtäimen tavoitteet, jotka 
meidän tulisi yhdessä saada ratkaistua.  
*** 

Puheen osa 3.  Lausun vielä pari sanaa 

Perinnetyössämme Lieksassa on ollut onni mukana. Joukossamme toimii monia osaavia henkilöitä 
ja löytyy myös sotahistorian erityisasiantuntemusta, mitä edustaa sotahistorioitsija, rajakapteeni 
Tauno Oksanen. Hänen ammattitaitoaan ja yhteyksiään meidän tulisi sotahistorian tallentamisessa 
hyödyntää yhteisen asian edistämiseen. Tässä yhteydessä emme unohda hänen läheistä 
työpariaan Ari Komulaista, joka on voimiaan säästämättä työstänyt julkaisuja painokuntoon.  

Tämän työparin merkitys on suuriarvoista yhteisen asiamme, Rukajärven suunnan ja myös Lieksan 
kannalta tulevia julkaisuja ja perinnetyötä ajatellen. 

Tuon esille vain yhden, mutta merkittävimmän asian. Merkittävin asia jo julkaistun Kev.Os.2:n 
joukko-osastohistoriateoksen jälkeen on monestakin syystä RjP 6:n historiateos. Tuossa yksikössä 
toimivat Rukajärven tie idean ensi kerran esittänyt yhdistyksemme perustajajäsen Pentti Perttuli 
sekä Lieksasta kotoisin oleva kenraaliluutnantti Erkki Setälä. Tarvittava aineisto on jo koottuna 
Rukajärven suunnan historiayhdistyksen digiarkistoon. Tuleva historiateos on erityisen tärkeä, eikä 
sitä tulisi pilata ajanpuutteen eikä harrastelijamaisen tekijän toimesta. Yhteinen etumme on tuon 
kirjoitustyön antaminen Tauno Oksasen tehtäväksi ja meidän kaikkien tulee avustaa häntä siinä 
työssä niin hyvin kuin vain osaamme. Kuka sen kustantaa, on sitten täysin eri asia. 


