Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. Tenho Tikkanen (Puheenjohtaja v. 2009 - 2019).
PionP 24:n veteraanikillan tapaaminen 3.6.2019
Pioneerikillan toiminnan 46-vuotistapaaminen Lappajärvellä 4.6.2019
Arvoisat veteraanit, hyvät naiset ja herrat. Tuon tähän teidän 46. tapaamiseen Rukajärven
veteraani isäni terveiset. Isäni täytti maaliskuussa 103-vuotta.
Olen ollut mukana näissä Teidän tilaisuuksissanne vuodesta 2010 alkaen. Ensimmäisestä
tapaamisestamme muistona on täällä Lappajärven Kivitipun seinälle 2.5.2010 ripustettu
Rukajärven suunnan tulikiveen kaiverrettu merkki. Tämä yhteinen tapaamisemme on siten
10. kerta. Mikäli mukaan lasketaan erilaiset juhlatilaisuutenne sekä veteraanijuhlat mm.
Lieksassa Rukajärvi-keskuksessa yhteisten tapaamisten määrä kasvanee jo 20.

Rukajärven rintamatunnus on hiekkapuhaltamalla valmistettu juukalaiseen tulikiveen. Tämän
reliefin luovuttivat Kylpylä Kivitipussa 2.5.2010 järjestetyssä juhlassa Rukajärven suunnan
historiayhdistyksen puolesta puheenjohtaja Tenho Tikkanen ja sihteeri Leevi Kuokkanen. Tämä
Rukajärven suunnan merkki on valmistettu historiikkitoimikunnan aloitteesta.

Nämä juhlatilaisuudet jäävät pysyvästi mieleeni, yhtälailla yhdessä täällä järjestämämme
seminaarit ja näyttelyt. Täällä Lappajärven Kivitipussa vuonna 2012 teimme päätöksen
ensimmäisen Rukajärven suunnan joukko-osastohistoriateoksen kirjoittamisesta. Sitä
päätöstä olivat tekemässä Rukajärven suunnan ikoni Pentti Perttuli ja koko Rukajärven
suunnan historiikkitoimikunta. Näin sai alkunsa Kev.Os. 2:n historiateos, Raappanan
Nyrkki. Historiateoksen aloitteen teki Ari Komulainen.
Te hyvät veteraanit olette taanneet maan itsenäisyyden, rakentaneet maan puolisoittenne
ja lastenne kanssa, toinen toistanne tukien asevelihengessä. Siinä työssä ei tunteja
lasketa, vain lopputulos merkitsee ja tavoitteena on aina ollut yhteinen isänmaan etu.
Vasta sitten on levolle käyty, kun työ on tehty. Siksipä kerron mitä tieteentekijät
aseveljeydestä kirjoittavat, asiasta minkä vain Te omakohtaisesti tunnette.
"Aseveljeys on ihmissuhde ja siihen liittyvä yhteenkuuluvuuden tunne, asevelihenki, joka
syntyy ja vallitsee osapuolten välillä eri tavoin jaetun sotakokemuksen, erityisesti
rintamakokemuksen, perusteella. Aseveljeyden osapuolet ovat siis pääsääntöisesti
sotilaita. Heitä kutsutaan aseveljiksi."
Mielestäni aseveljeys on kaiken kattava tunne, se syntyy hetkessä saman maan, siis
isänmaan kansalaisten keskuudessa. Aseveljeys vähentää ja se suorastaan poistaa
sosiaalisia eroja ikä- ja eri yhteiskuntaluokkien väliltä.
Aseveljeys ilmeni sota-aikana monin eri tavoin. Aseveljet huolehtivat kaatuneitten
perheiden elannosta. He rakensivat asevelitaloja ja kantoivat kortensa kekoon
huolehtimalla kaatuneen aseveljen perheen toimeentulosta myös taloudellisesti. Tähän
liittyy myös käsite Asevelihinta: Joskus sille tuli kovahinta, esim. aseveli kävi hakemassa
aseveljensä ruumiin linjojen välistä ja kaatui tuolla reissulla. Asevelihinnalla tarkoitettiin
kuitenkin kohtuullista hintaa niin työlle kuin tavaroille.
Päätän tervehdykseni edesmenneen Rukajärven veteraani kultamitalihiihtäjä Paavo
Lonkilan (11.1.1923 - 22.9.2017) toteamukseen, hänen pyytäessä minua välittämään
terveisensä isälleni. "Me olemme Taunon kanssa enemmän kuin veljeksiä, me olemme
aseveljiä.
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