
Seuraavassa julkaisemme otteen puheenjohtajan veteraani Olavi 
Tiittaselle esittämistä onnitteluista hänen merkkipäivänään: 

 

Parhaat Onnittelemme Olaville merkkipäivänäsi 

 

Olemme suuresti kiitollisia Sinulle kaikesta siitä avustasi, minkä olet 
vakaumuksellisesti tehnyt yhteisen aatteen, Rukajärven suunnan 
perinnetyön hyväksi. 

Olemme kovin kiitollisia myös siitä, että voimme osallistua tähän 
perhepiirissä ja Rukajärven suunnan veteraanihengessä, läheisten 
ihmisten seurassa - järjestettyyn tilaisuuteen. Veteraaniveljesi - isäni 
Tauno Tikkanen pyysi välittämään onnittelunsa merkkipäiväsi johdosta. 
Onnittelut myös koko yhteisöltämme Rukajärven suunnan 
historiayhdistykseltä. 

Olet toinen veteraanijäsen yhdistyksemme hallituksessa.  

Olet ollut tekemässä kauaskantoisia päätöksiä Rukajärven perinnetyön 
saralla. Näistä mainittakoon Rukajärvi-keskusten perustaminen ja juuri 
Sinä pidit 13.3.2014 Iisalmen Rukajärvi-keskuksen vihkiäispuheen.  

Sinun neuvottelutaitojasi tarvittiin, kun hankimme Lieksasta Rukajärvi-
keskukselle omat tilat tänä vuonna. Kun apua tarvittiin, olet ollut aina 
valmis työntekoon. Tästä kaikesta esitämme parhaat kiitoksemme. 

Olemme yhdessä voineet kokea sellaista mikä jää pysyvästi mieliimme, 
mainitsen mm. 90-vuotispäiväsi Marskin Majalla Lopella. Yhteiset 
Rukajärven matkamme ovat muistissa ja tietenkin erityisesti ne 
keskustelut, joita olemme kahden kesken käyneet. Se on suuriarvoista 
ja korvaamatonta meille kaikille nuoremmille. 

Kovan sota-ajan kokeneena olet säilyttänyt toimintakykysi ja 
toimeliaisuutesi ja edennyt urallasi vaativiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, 
joissa on neuvokkuuttasi tarvittu aivan kuten sota-aikana kun 
haavoittuneena ohjailit hermostuksen kourissa kamppailevaa 
moottoriveneen kuljettajaa. Pian tuon antamasi ohjeen jälkeen menetit 
tajuntasi, mutta heräsit viileän Tsirkka-Kemijoen veden räiskyessä 
silmillesi. Te kaikki veneessä olijat haavoittuneet pelastuitte. 



Rukajärven suunnan taistelut ovat järjestelmällisen perinnetyön ansiosta 
tulleet tunnetuiksi yhdessä muiden maineikkaiden taistelujen kanssa. Ermei 
Kanninen lausui Rukajärven tien vihkiäispuheessaan Lieksan Jukolan 
motissa 2.7.2011 mm. seuraavaa: "Rukajärven suunta ei ollut mikä tahansa 
rintama. Se oli ainut yhtymä, joka oli suoraan ylipäällikkö marsalkka 
Mannerheimin alainen. Lisäksi se oli ainut rintama Jäämeren ja Mustan 
meren välillä, joka säilytti jo hyökkäysvaiheessa saavuttamansa asemat. 
Rukajärven suunnan joukot ylittivät valtakunnan rajan ensimmäisinä 
joukkoina jo heinäkuun 2. ja 3. päivän välisenä yönä vuonna 1941 Miinoan 
kiven kohdalla. Rukajärveltä myös vetäydyttiin viimeisenä ja voittamattomana 
joukkona, kuten komentajanne E.J. Raappana lausui jäähyväispuheessaan 
Repolassa järjestetyssä paraatissa. Te olitte ylipäällikön luottomiehiä.  

Te arvoisat veteraanit käynnistitte suunnan perinnetyön Lieksassa vuonna 
1965. Tästä meitä muistuttaa teidän toimestanne Lieksan kaupungin 
keskustaan 6.6.1966 pystytetty ”Jotos” muistomerkki. Lieksan tapahtuman 
jälkeen kokoonnuitte parin vuoden välein Lieksan lisäksi Kajaanissa, 
Iisalmessa, Kuhmossa, Sotkamossa sekä Nurmeksessa, jossa 15.6.1986 
pitämässänne juhlassa käynnistitte Rukajärven suunnan 
historiankirjoitustyön. Se tuotti huikeat 10.000 sivua veteraanien kerrontaa. 
Haastattelitte kaikkiaan 640 veteraania. Näiden haastattelujen tuloksena Antti 
Tuuri, Onni Palaste, Urpo Korhonen sekä Esa Siren ovat kirjoittaneet tunnetut 
teoksensa. Olli Saarelan ohjaama Rukajärven tie-elokuva oli julkitultuaan 
vuonna 1999 katsotuin elokuva. Myös tuo elokuva sai alkunsa teidän 
suorittamanne keräystyön tuloksena. 

Te arvoisat veteraanit teitte Nurmeksessa v. 1986 päätökset Rukajärven 
veteraanimuistelmien kokoamisesta ja suunnan historiatyön 
käynnistämisestä. Te täällä paikalla olevat veteraanit olette itse toimineet 
hyvänä esimerkkinä ja olette huolehtineet siitä, että tieto säilyy ja jalostuu 
tulevien sukupolvien käyttöön myös henkilökohtaisten muistelmien osalta. 
Olemme etuoikeutettu sukupolvi, joka vielä voi henkilökohtaisesti tavata teitä, 
keskustella kanssanne ja täyttää toiveenne veteraanityön jatkamisesta 
toivomustenne mukaisesti.  

Esimerkin voima kantaa kauas. Rintamakokemuksenne on ollut teidän 
tulevan elämänne kannalta varmaankin se voimavara, joka on tehnyt teistä 
esimerkillisiä ihmisiä, perheenisiä ja esimiehiä. 



Vanhan mietelauseen mukaan: "kansakunnalla, joka ei tunne historiaansa, ei 
ole tulevaisuutta". Meidän, veteraanien lasten erityinen velvollisuus on 
huolehtia siitä, että veteraanien muistelmat tallentuvat jälkipolville. 
Perinnetiedon kokoamisella haluamme osoittaa kunnioituksemme Sinulle 
Olavi sekä kaikille muille sotiemme veteraaneille ja koko sille sukupolvelle, 
joka velvollisuudentuntoisesti hoiti tehtävänsä vaikeissa oloissa satojen 
kilometrien päässä kotoa, sekä kotirintamalla huolehtien perheistä ja arkisista 
askareista.  

Puhetaitosi on suuriarvoinen lahja ja huumorintajusi korkeaa tasoa. 
Monet kertomasi tarinat ovat muistissamme. Kerron tässä yhden, mikä 
veteraanin suusta kuultuna koskettaa erityisesti. Tulimme yhteiseltä 
Rukajärven matkalta. Joimme kahvit Varttiuksen Raja-kahvilassa. Siellä 
on vain noin viiden senttimetrin korkuinen kynnys, huomaamaton, joka 
on koitunut niin monille kommellukseksi. Olavikin lankesi pihamaalle 
polvilleen. Veteraani suuteli maata todeten: "Näin olen sodan jälkeen 
aina tehnyt saapuessani ulkomailta kotimaan kamaralle." Voi sitä 
naurunremakkaa, minkä tämä oivalluksesi saikaan matkaseurassasi 
aikaan.  

Näillä sanoilla haluamme lausua omasta ja yhdistyksemme puolesta 
parhaat kiitoksemme ja onnentoivotuksemme merkkipäivänäsi. 

Suurella kunnioituksella seuraamme Sinun ja Teidän kaikkien, Suomen 
historian Suurimman Sukupolven alati lyheneviä, maamme 
itsenäisyyden ajan ylittäviä, askelia. 

 

Kuopiossa 15.12.2016 

 

Tenho Tikkanen 
 
Puheenjohtaja koko puhe on luettavissa TÄÄLTÄ: 
 

 

 

 


