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Tenho Tikkanen  
Arvoisat Matti Kärkkäisen omaiset hyvä saattoväki. 
Isäni Tauno Tikkanen, Matin aseveli pyysi välittämään osanottonsa Matin omaisille. 
Viimeksi tavatessamme Matti oli hyvävointinen. Tästä syystä Matin poislähtö oli yllätys 
meille kaikille. 
Matti näki ja koki elämänsä aikana todella paljon, maailmansotien rauhantulon, hän eli 
sotien jälkeen peräti yli 75 rauhanvuotta. Rauhaa ja sopua rakentamaan tottuneelle, 
kahdesti haavoittuneelle ja sodat kokeneelle miehelle se oli suurta ylellisyyttä.  
Muistelen Mattia tässä lähinnä isäni silmin. Matti oli poikkeuksellisen vaatimaton mies. Hän 
ei levennellyt tekemisillään, mutta oli aina eturivissä tekijämiesten paikalla, kun sellaista 
tarvittiin. Isäni piti Mattia sukulaisenaan ja sitähän Matti oli, kolmas serkku, 
käytöstavoiltaan kuin samasta puusta veistetty. Paavo Lonkilan sanoja lainaten hän oli 
enemmän kuin veli, hän oli isäni aseveli. 
Pidimme isäni ja eräiden Rukajärven suunnan ystävien kanssa 19.9.2019 Lassilan 
pihapiirin perinnepolulla pientä juhlatilaisuutta, tuona päivänä oli kulunut Jatkosodan 
aselevosta 75 vuotta. Kerroin isälle ja vieraille Matin poismenosta. Vietimme Matin 
muistolle hiljaisen hetken juuri sillä paikalla missä Matilla oli tapana käydä vuosittain 
naapurinsa, hyvän ystävänsä, kala- ja metsästyskaverinsa Matti Pasasen kanssa.  
Lassilan pihapiirin laavulla kuulin, että naapuruksilla oli tapana viettää Matin päivää (24.2.). 
Metsästyskavereiden juhlaan kuului "Töör-paisti" hyvän juoman kera, kuten Matti 
Pasasella oli tapana asia ilmaista.  
Matin saapuminen Lassilaan oli aina yllätys isälleni, mutta samalla suuri juhlapäivä. 
Kaverukset - siis Matit saapuivat useimmiten autolla, mutta myös veneellä Taipaleen 
lahdesta Lassilan rantaan. Perinnepolun laavulla vaihdettiin kuulumiset ja paistettiin 
"lihatiskistä" ostetut makkarat. Tällä kertaa - siis 19.9.2019 tarkoituksemme oli viettää 
aselepojuhlaa, mutta nyt isäni kuulikin vasta tässä vaiheessa Matin, 103-vuotiaan 
ikäkaverinsa poismenosta. "Nytkö jo, Matti lähti". Tieto Matin kuolemasta kosketti eniten 
isääni ja tietysti meitä kaikkia paikalla olevia. 
Tuon päivän jälkeen olemme isäni kanssa muistelleet Mattia useita kertoja. Liikutuksesta 
ääni väristen hän kertaa Matin sanomisia, jotka kertomukset ja muistot olivat näille 
ikäkavereille, aseveljille yhteisiä. Veteraanit kilvoittelivat keskenään kerrontavuorosta. 
Ulkopuoliset eivät saaneet näissä tilaisuuksissa suunvuoroa. Juttutuokiot Lassilan 
pihapiirin laavulla suuren pihakuusen ja kotikoivun alla elävät muistoissamme. Tuossa 
paikassa Matti oli elementissään. Hän suorastaan kasvoi uudelleen ja eläytyi täysillä kerta 
kerran jälkeen nuoruusvuosiensa kulta-aikaan. Matin kerronta on sitä parasta laatua, mikä 
vei kuulijan mukanaan rintamavuosien aitoon tunnelmaan. 
Perhonkankaan isäntä maanviljelijä, veteraani Matti Kärkkäinen poistui joukostamme 
15.9.2019 Iisalmen Vetreä Terveys hoitokodissa lähes 103 vuoden iässä.  
Jäämme kaipaamaan huumorintajuista hienokäytöksistä, vaatimatonta suomalaista 
miestä, joka huolehti kaikista hänelle uskotuista tehtävistä omantunnon tarkasti. 
Esitämme osanottomme Matin läheisille omaisille ja ystäville. 
Lisäksi pyydän saada esittää parhaat kiitoksemme myös lähiomaisille, jotka ovat 
järjestäneet Matille juhlallisen hautajaistilaisuuden. Kiitokset osoitamme myös Kainuun 
prikaatille juhlavasta esiintymisestä. 
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