Tenho Tikkanen: 8.6.2017 Säkylä
Pentti Perttuli: Muistotilaisuus Säkylän Ravintola Myllynkivi
Arvoisat Pentti Perttulin omaiset, veteraanit, hyvä saattoväki.
Yhdistyksemme perustajajäsen Pentti Perttuli menehtyi 23.5.2017 klo 1.30. Tuona
aamuna ajelin Rukajärven tiellä Lieksassa yhdistyksemme talkootapahtumaan. Olin juuri
saapumassa Pankajärven kylään, siihen maisemaan, joka nousee Pentti Perttulin elämän
erääksi kohokohdaksi. Pentti saapui 76 vuotta aikaisemmin 27.6.1941 Pankajärvelle,
jossa hän ja hänen joukko-osastonsa valmistautuivat sotaan lähtöön. Puhelimeni soi,
soittaja oli Tapio, Pentin poika. Hän kertoi, että isä "paappa", kuten häntä läheiset
kutsuivat, oli menehtynyt tänään aamuvarhaisella.
Hiljennyin Pankajärven koulun kohdalla. Juuri täällä, kauniin Pankajärven rannoilla, Pentti
yhdessä aseveljiensä kanssa odotti Jatkosodan koettelemuksia. Myös Pentin ikäinen isäni
oli saman Kev.Os.2:n sotilas.
Yhdistyksemme nettisivulla julkaisimme kuolinuutisen, johon kirjoitin mm. seuraavaa:
Perttuli oli arvostettu siviilityössään Lännen Tehtaat Oyj:n edeltäjän perustajana ja
pitkäaikaisena toimitusjohtajana. Eläkevuosinaan hän keskittyi vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön ja erityisesti hänet tunnetaan veteraaniperinteen keräystyöstä. Hän
oli veteraanien valitsemana jäsenenä v. 1986 perustetussa Rukajärven suunnan
historiikkitoimikunnassa.
Historiikkitoimikunta päätti keräystyönsä vuonna 1993, mutta Pentti Perttuli halusi jatkaa
perinnetiedon keräystä. Hänen sodanaikainen ja myös myöhemmin keräämänsä arkisto
muodostavat huomattavan osan yhdistyksemme perinneaineistoa. Hänen sinnikkään
toimintansa ansiosta perustettiin Marskin Majalla 19.9.2009 yhdistyksemme, Rukajärven
suunnan historiayhdistys ry.
Rukajärven tie nimettiin v. 2011 Pentti Perttulin jo vuonna 2004 tekemän aloitteen
mukaisesti.
Rukajärven tien talkooporukan työt keskeytyivät Pentti Perttulin pojan Tapio Perttulin
ilmoitettua suruviestin isänsä menehtymisestä.
Välittömästi tiedon saatuamme talkooväki vietti hiljaisen hetken kunnioitetun veteraanin
muistolle.
Tieto Pentti Perttulin kuolemasta merkittiin Jukolan Motti -pirtin vieraskirjaan. Kirjoituksen
voivat siten allekirjoittaa myös muut Rukajärven tien vieraat.
Uskon, että Pentti Perttuli olisi arvostanut sitä työtä mitä yhdistys ja sen talkooporukka
juuri hänen kuolinpäivänään oli tekemässä.
Olemme kiitollisia Pentti Perttulille hänen yhdistyksellemme antamastaan tuesta. Pentti
Perttulin arkisto on tallennettu Rukajärvi-keskuksiimme ja arkistoon voi jokainen tutustua
keskuksissa käydessään. Sekä Iisalmen että Lieksan Rukajärvi-keskuksissa on saatavilla
hänen sotamuistelmiinsa pohjautuvaa teosta ”Raappanan ritari, Pentti Perttuli Rukajärven
suunnan taisteluissa”. Teos julkaistiin hänen 100-vuotispäivänään 13.3.2016."
Osaisimmeko hiukan aistia niitä tuntoja, mitä nuorten miesten mielissä liikkui, silloin kun he
saivat käskyn astua puolustamaan maataan. Antti Tuuri kuvaa tuota hetkeä osuvasti:

"Teidät on valittu näyttelemään pääosaa maailmanhistorian erikoisimmassa näytelmässä".
Onneksi meillä on tilaisuus kurkistaa heidän ajatuksiinsa Pentti Perttulin muistelmien
kautta.
Jo Pankajärvellä pantiin alulle Rukajärven suunnan perinnetyö. Päällimmäisenä nousevat
mieliimme Rukajärven kirjallisuudesta tunnetuksi tulleet tapahtumat. Ensin
valokuvauskoneen hankkiminen, missä yhteydessä kone pitkää tikkua vedettäessä jäi
Pentin käteen. Mikä suuri onni. Valokuvauskone oli hyvissä ammattitaitoisissa käsissä ja
sen tuloksena meillä on yli 1000 valokuvaa arkistoissamme.
Astuessaan ensi kerran "Punaisen hämärän maahan" hän heti rajan ylittämisen jälkeen
7.7.1941 vesisateessa laittoi sammalta kirjekuoreen lähettäen sen äidilleen.
Nuo sodanaikaiset muistiinpanot ovat arvokkainta perintöä, jota olemme voineet ihastella.
Alkumetreiltä asti löytyvät tunnelmat sodan odotuksesta, "ehkäpä sotaa ei tulisikaan".
Siellä ovat partioretkiä kuvaavat runot mm. "Rakotuli", taistelukertomukset ja aseveljien
arvostavat kuvaukset piirroksineen ja valokuvineen. Pentin valokuva-albumi kuvauksineen
on todellinen taideteos. Tässä pieni ote: "Kers. Variksen gramofoonin "Illusion" - tango toi
tunnelmaa tuoksuviin, hämärtyviin, kesäisiin iltoihimme ja me aloimme tottua ajatukseen,
että sotaa ei meidän osaltamme tulisikaan, vaan että me olisimme rajan lähellä vain
rauhan takeena."
Kolmantena seikkana perinnetyön alalla mainittakoon se, miten suurella tarmolla ja
taidokkaasti hän oli laatinut komppaniansa sotapäiväkirjat. Tarkat kuvaukset tapahtumista
väripiirroksineen ovat poikkeuksellista luettavaa.
Nyt tänä päivänä kun tunnemme arvostamamme Pentti Perttulin luonteenpiirteet voidaan
sanoa, ettei sotaa olisi koskaan syttynyt, mikäli se olisi ollut hänen päätöksistään
riippuvaista. Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus ohjasivat hänen toimintaansa läpi
elämän. Hänet tuntiessaan sopinee tässä yhteydessä lainata kreikkalaisen filosofin sanoja.
"Sodassa totuus kuolee ensin. Jotta sota ylipäätään voi alkaa, sitten kuolevat muut."
Pitkän ja uuvuttavan sodan käytyään Pentti kertoo olleensa helpottunut tiedosta sodan
päättymisestä 4.9.1944.
Tuota helpottavaa uutta tunnetta hän kuvaa kirjoittaessaan komentajansa Matti Muroleen
puhelinsoitosta:"Sitten syyskuun 4. päivänä aamuyöllä kello 4.45 soi puhelin teltassani.
Vastaan: “Tyvi”. Se oli peitenimeni. Puhelimesta kuuluu komentajamme, majuri Muroleen
matala ääni: ”Ilmoitan, vihollisuudet päättyvät tänä aamuna kello 7. Kohdatessa vihollinen
on tunnussana Teper mir – nyt on rauha.”
"Kello kymmeneltä oli tuona aselevon voimaantulon päivänä komentajamme, majuri
Muroleen käskynjako hänen teltallaan. Sinne oli matkaa kahdeksan kilometriä. Kävelin
sinne metsäpolkua lähettini kanssa... Saimme nyt ohjeet siitä, mitkä olivat seuraavat
toimenpiteet pataljoonassa."
"Pataljoonan komentopaikalla oli myös TK-luutnantti Ilmari Laukkonen, joka laukoi
kameraansa. Näin sain minäkin tuosta merkkipäivästä muistoksi kuvan, jonka hän otti
minusta. Kesäpuseroni on säiden kuluttama, likainen ja ryppyinen. Olimme olleet
kuukauden taivasalla. Käsissäni on venäläinen konepistooli, satuin sillä kertaa pitämään
aseenani sellaista, se oli kevyt. Kuva on ollut vuosia perinneseinälläni suurennoksena,
eräänä mallina jälkipolville jatkosodan miehistä. Kuvan taakse olen kirjoittanut:

Korpisodan työmies, Pentti Perttuli, kapteeni, Rajajääkärikomppanian päällikkö. Urakka on
tehty. Jatkosota on päättynyt kestettyään kolme vuotta, kaksi kuukautta ja yhden päivän.”
Tämä valokuva oli toiseksi tärkein hänen Jatkosodan aikaisista valokuvistaan.
Tärkeimmälle sijalle Pentti oli asettanut kuvan, jossa hänen äitinsä ja samojedi Pörri-koira
odottavat häntä palaavaksi kotiin lomalle.
"Ei voinut katsoa miehiä silmiin, ellei esimies ollut vihollisen selustaan suuntautuneella
partioretkellä asettanut itseään vaaranpaikkaan." Tämä esimerkkiin perustuva käytösohje
seurasi Pentti Perttulia läpi elämän, työpaikalla, tehdaslaitosta johtaessaan ja myös
tehdessään perinnetyötä vapaaehtoisen kansalaistoiminnan kautta. Perusteellinen
harkinta ja tieto - niiden avulla saavutettiin mittavia tuloksia kaikilla rintamilla.
Tultuaan valituksi Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan jäseneksi v. 1986
Nurmeksessa, hän kertoi laiminlyöneensä oman kuntoilunsa. Hän kertoi normaalioloissa
paljon hiihdelleensä Pyhäjärven ympäri ja lisäksi hän oli suorittanut pitkiä kävelylenkkejä.
Perinnetyö oli esteenä liikkumiseen ja kunto oli rapistunut näinä perinnetyön kiihkeinä
vuosina 1986 - 1993.
Pentti Perttuli oli Rukajärven suunnan mies viimeiseen asti jopa niin, että hän oli
periaatteensa vuoksi ja sen puolesta taistellessaan vielä vuonna 2009 menettää
henkensä. Vasta tuon Ilomantsissa kokemansa välikohtauksen jälkeen hän oli vakuuttunut
Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan tuloksekkaan työn jatkamisesta Rukajärven
suunnan historiayhdistyksen kautta. Rukajärven suunta -käsitettä koskevan perusopin hän
oli saanut itseltään Rukajärven suunnan komentajalta E.J. Raapanalta. Perttuli oli v. 1942
Rukajärven rintamatunnuksen merkkitoimikunnan jäsen, jossa yhteydessä juuri tätä
kiistanalaista nimiasiaa komentaja itse ohjasi. Viimeisin peruste oli Raappanan puhe
sodasta palaaville joukoille Repolassa 20.9.1944: "Minä uskallan toivoa, että säilytätte
saman kunniakkaan nimen, jonka joukkomme täällä ovat saavuttaneet." Pentti puhui aina
tositteista, niin myös puhuessaan Rukajärven suunta käsitteen puolesta. Pentti teki työtä
aina asiansa puolesta, ei ketään vastaan.
Minulla oli tilaisuus seurata aivan läheltä tapahtumaketjua vuosina 2004 - 2009, jossa nyt
edesmennyt kunnioittamamme herrasmies tuli syvästi loukatuksi. Joidenkin
esiupseereitten loukkaava käytös johti siihen, että hän oli menettää henkensä. Asia, josta
kerron, ei ole yleisessä tiedossa. Näiden tapahtumien seurauksena ei liene liioiteltua
sanoa, että Pentin takin rinnukseen jäi vain Rukajärven suunnan risti, rintamatunnus ja
Tammenlehvän merkki. Tiedustelin häneltä tätä asiaa, johon hän vastasi: "Rukajärven
muistoristi on arvokkain." Automatkalla Ilomantsista Joensuuhun huhtikuun lopulla 2009
hän pyysi minua panemaan tarkoin kaiken muistiin ja tuomaan sen myös julki. Lupauduin
tuon työn tekemään ja tietysti pidän lupauksestani kiinni.
Tallentaessani hänen sodassa ottamansa valokuvat yhdistyksemme digiarkistoon
tiedustelin häneltä mihin järjestykseen nämä kuvat tallennettaisiin. Lisäsin, hänen omat
kuvansa tulevat ensin ja sitten muut aikajärjestykseen. Ei, vaan miesten kuvat ensin, tuli
joutuisa vastaus.
Tunnollisuus on synnynnäistä, mutta se voi olla myös äärimmäisissä oloissa opittua. Pentti
puolusti maataan, periaatteitaan ja myös alaisiaan. Hän kertoi minulle v. 1942 Muurmannin
partioretken jälkeisestä tilanteesta. Neuvottelu esimiehen kanssa oli kiristynyt

äärimmilleen. Hän oli juuri palannut pitkältä partioretkeltä. Hiihtänyt 330 km kovassa
pakkasessa ja olisi halunnut miestensä hiukan levähtävän ja hoitavan hiertymiä ja
paleltumia. Esimies määräsi kuitenkin hänet välittömästi palaamaan vihollisen selustaan.
Tehtävänä oli selvittää, oliko vihollinen saanut rikotun radan kuntoon. Pentin lähetti Veikko
Martikainen kertoi tuon neuvottelun olleen kovaäänistä. Pentti itse kertoi pelänneensä, että
esimies ampuu hänet sen jälkeen, kun esimies oli todennut; "vastustaako luutnantti
esimiehen määräystä".
Pentti ei ole ainut haastattelemistani sodankäyneistä miehistä, joka oli joutunut vastaavaan
tilanteeseen. Isälleni kävi samoin. Sota ja sodan lait ovat erilaiset ja siellä jos missä
ihmisen paineensietokyky mitataan, myös esimiesten. Pentti joutui pakon edessä
noudattamaan esimiehensä määräystä. Pentin herrasmiehen ominaisuutta kuvaa hänen
lausumansa: "Tuolla uudelleen hiihdetyllä partiomatkalla motivaatio oli alhainen."
Penttiä nämä tapahtumat eivät jääneet vaivaamaan. Rauhan tultua hän rakensi
isänmaataan mm. tehtaanjohtajana, mutta esimiehenä hän toimi toisin kuin miten häntä
itseään oli kohdeltu. Ja tulostakin on syntynyt, kuten kaikki tiedämme.
Ehdimme jo vähitellen tuudittautua sellaiseen uskoon, että vaikka kaikki muut nuoremmat
veteraanit poistuvat vähitellen joukostamme, Pentin luona voimme vierailla loputtomasti.
Näin eivät asiat kuitenkaan olleet. Pentin elämänlangan katkeaminen ja poismeno tuli
meille suurena yllätyksenä.
Pentti on kirjoittanut sotakokemuksistaan paljon. Hänelle Suomen Marsalkka Mannerheim
oli suuri etäinen kunnioitettu johtaja, jonka puolesta hän työskenteli monella tavalla.
Erityisesti Lopelle siirretyn Rukajärven rintaman lahjan Marskin Majan perinnetoimikunnan
jäsenenä. Täällä paikalla olevat kenraalimajuri Sami Sihvo ja everstiluuntnantti Matti
Ahtiainen tuntevat parhaiten Pentin työn arvon, koska juuri he jatkoivat Marskin Majan
toiminnan kehittämistä. Missään näissä edellä mainituissa tehtävissä Pentti Perttuli ei
tehnyt oikopolkuja ja siksi meidän hänen työtään jatkavilla on perusta, mikä kestää ja
kantaa vuosisatojen päähän, kuten hän itse tuon perinnetyön merkityksen halusi ilmaista.
Pentti Perttuli liitetään maamme historiaan ja sen kunnioitettuun ylipäällikköön suurin
kirjaimin.
Tapio ja Aila huolehtivat Pentin hoidosta tavalla, mistä Pentti iloitsi suuresti.
Suremme Pentti Perttulin poismenoa ja muistelemme häntä suurella kunnioituksella.
Esitämme surunvalittelumme Pentti Perttulin omaisille.
Samalla esitämme parhaat kiitoksemme omaisille ja niille henkilöille ja yhteisöille, jotka
ovat omaisten toivomuksesta kunnioittaneet Pentti Perttulin muistoa ja hänen
aloittamaansa perinnetyötä osoittamalla kukkatervehdyksen sijaan lahjoituksen
yhdistyksemme tilille. Varat tullaan käyttämään Pentti Perttulin vuosittain Rukajärvikeskuksissa pidettävän muistoseminaarin järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. Nimet
julkaistaan yhdistyksen nettisivulla myöhemmin.
***

Liitteenä Pentti Perttulin sodan alussa muistiin merkitsemiä ajatuksia Lieksan
Pankajärvellä:

Liitteenä Pentti Perttulin sodan alussa muistiin merkitsemiä ajatuksia Rajanylityksen
jälkeen.: Astuttaessa "Punaisen hämärän maahan.":

Liitteenä Pentti Perttulin sodan alussa muistiin merkitsemiä ajatuksia Rukajärven
partioretkiltä. Runo "Rakotuli" piirroksineen:

