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Tenho Tikkanen Uuno Kanasen muistotilaisuudessa 
 

Arvoisat Uuno Kanasen omaiset, hyvä saattoväki. 

Ensiksikin isä Tauno pyysi välittämään surunvalittelunsa naapurinsa ja aseveljensä 
omaisille.  

Salmenkylässä kylän nuorison vapaa-ajanviettoa oli hoidettu ajatuksella pitkään. Kesäisin 
nuoret kokoontuivat ensin muutamiin illanviettopaikkoihin, useammalle mäntykankaalle 
sinne oli rakennettu urheilukentät ja keinut. Ennen maan itsenäistymistä v. 1912 
perustettiin Sulkavan Koitto urheiluseura. Koitto hankki omistukseensa Halkosaaren, 
missä nuoret kokoontuivat säännöllisesti. Ensimmäiset sanomalehti-ilmoitukset kertovat 
Halkosaaren juhannusjuhlista ja nuorten juhlatilaisuuksista jo 1910-luvulla siis paljon 
ennen Uuno Kanasen syntymää. Nuorisoseura- suojeluskuntatoiminta virisi ja näissä 
riennossa nähtiin myös Uuno. Se aika minkä minä muistan, seuratoiminta keskittyi 
kuitenkin hyvin pitkälle uskonnollisiin harrastuksiin, seuroihin ja naapureissa käynteihin. 
Minä opin tuntemaan "Sahin Uunon" Peltoniemessä "Ainon kahveilla". Sinne tulivat monet 
muut, kuten myös Uuno poikineen, sitten kun olimme kaikki muuttaneet työnperässä omille 
teillemme.  

Niemen Pentin luona ei puhuttu sotajuttuja, vaikka sitä taloa sodat olivat koetelleet 
vakavimmin koko kylällä. Ensin kaatui Uunon sisaren Ainon puoliso Fritiof (2.4.1898 - 
7.3.1940) Talvisodassa ja sittemmin Jatkosodassa veli Eino (25.4.1911-23.7.1941). 
Niemeen kiiruhdin minäkin heti kun koulurepun sain heitettyä selästä ja siellä tapasin 
huumorintajuista ystävällistä väkeä, usein istumapaikkaa ei tahtonut tuvasta löytää. 
Koskaan en havainnut mitään katkeruutta, vaikka juuri tuossa talossa siihen olisi voinut 
kuvitella kovien sotakokemusten jälkeen olevan todellista aihetta. Pelkästään toinen 
toistaan parempia tarinoita, jotka eivät olleet mitenkään ketään loukkaavia, vaan tosi 
hauskoja kertomuksia arkisista viikon aikana tuoreelta kullekin sattuneista tapahtumista 
sekä kala- ja metsästysjuttuja. Tämän tuvan ilmapiirissä tunsi olevansa tervetullut aina 
uudelleen ja uudelleen usein viivyttiin iltamyöhäiseen nukkumaanmenoon saakka. Ihme ja 
kumma Ainokaan ei hätistellyt koskaan ketään pois, vaan osallistui keskusteluun. 

Siinä Peltoniemen tuvassa tulin parhaiten tuntemaan Uunon, jota tänään muistelemme. 

Esitän hänelle mitä parhaimmat kiitoksemme, että saatoimme tallentaa hänen 
sotamuistelunsa, jotka olemme tallentaneet Rukajärven suunnan historiayhdistys ry:n 
digiarkistoon. Kiitämme sen haastattelun aikaan saamisesta Kaijaa ja hänen puolisoaan 
Seppoa. Seppo onkin nyt tuon yhdistyksen uusi puheenjohtaja. Tuossa haastattelussa 
korostuvat Uunon luonteenpiirteet. Missään vaiheessa hän ei rehennellyt väkivallalla, vaan 
haastattelussa tulee esille "tuntemattoman sotilaan" vaatimattomuus ja 



velvollisuudentunne huolehtia annetusta tehtävästä Isänmaan parhaaksi. Uuno puhui: 
"Vihollisen hyökkäykset torjuttiin" tyyliin. 

Uunon hienotunteisiin käytöstapoihin kuului myös se, että hän oli luotettu 
sopimuskumppani. Hänen kaapistaan ei löydy luurankoja, maksamattomia laskuja, vaan 
kuva luotettavasta miehestä piirtyy kouluajoista naapureille,  aseveljille ja sukulaisille 
nuoruudesta aina eläkevuosiin saakka. Eläkevuosinaan Uuno iloitsi suuresti lastensa 
menestyksestä. 

Kerron lyhyesti, että olemme yhdistyksen varapuheenjohtaja Seppo Ryhäsen kanssa 
kirjoittaneet Uunon muistokirjoituksen, mikä on julkaistu yhdistyksemme nettisivulla. 
Esitämme kiitoksemme Kaijalle ja Sepolle kirjoituksen oikolukemisesta. 

Lopuksi pari sanaa Uunosta ja hänen sotaretkestään, ettei totuus unohtuisi. 

Hän siis taisteli Rukajärvellä kaukana kotoa. Uunon joukot olivat ainut yhtymä mikä toimi 
suoraan ylipäällikön alaisuudessa. Lieksasta Rukajärvelle on matkaa 230 km. Rintama oli 
ainut Mustalta mereltä Jäämerelle ulottuvalla rintamalla, mikä säilytti hyökkäysvaiheessa 
saavuttamansa asemat sodan loppuun asti. 

Tästä hyvästä työstä Uunon kotiinpaluumarssi on yksi Jatkosodan pisimmistä. Se on n. 
460 km:n mittainen jalan suoritettu marssi. Ennen kotiuttamistaan hän halusi käydä 
"puntiksella", Pielavedeltä puolisonsa Elinan luona, vasta parin päivän päästä hänet 
kotiutettiin 16.11.1944.  

Myötätuntoisin ajatuksin muistelemme tätä erittäin vaatimatonta velvollisuudentuntoista 
miestä. Esitämme osanottomme hänen poismenonsa johdosta. 

Tenho Tikkanen, Uuno Kanasen naapuri 

 


