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Perttulin Jotos seminaari la. 14.3.2020 klo 12.00 - 14.00 Iisalmen Rukajärvi-

keskuksessa, os. Savonkatu 24, 74100 Iisalmi. 

Tenho Tikkanen esitelmä: Pentti Perttulin kirjallinen tuotanto (aikaa varattu 20 min) 

Pentti Perttuli – Elämäntyönä Rukajärven suunta 

Valmistautuessani tämän seminaariesitelmän pitämiseen jouduin yllättäen tekemään 

samalla surutyötä kahdesta suuresti kunnioittamastani Rukajärven veteraanista. Perttulin 

osalta surutyö jäi, sain tiedon hänen kuolemastaan matkalla Rukajärven tien Änäkäisen 

Salpaetuaseman rakennuskohteeseen 23.5.2017 hämmästyttävässä paikassa, ajaessani 

Rukajärven tietä Pankajärvellä. Tämä paikka tuli monella tavalla tutuksi juuri Pentti 

Perttulin sotahistoriatyön kautta. Rukajärven tie nimettiin Pentti Perttulin jo vuonna 2004 

ilmaiseman esityksen mukaisesti. Pentin surutyö jäi minulta tekemättä, koska tuo kohteen 

rakentaminen oli mukamas silloin ajatuksissa tiukasti päällä. Isäni kuoli 9.2.2020 kesken 

tämän esitelmän ja siihen läheisesti liittyvän videon tekemisen. Nyt oli surutyön aika. 

Pentti Perttuli muistetaan ikuisesti Rukajärven suunnan sotilaana, elämäntyöstään 

Rukajärven suunnan sotahistoriatyöstä sekä kahden menestyneen pörssiyhtiön 

perustajana. Sotien jälkeen maan hallitus päätti perustaa viisi sokeritehdasta, joiden 

joukossa ei ollut Säkylän ”Länsi-Suomen sokeritehdasta”. Perttuli pani toimeksi, sai Urho 

Kekkosen puolelleen ja tänä päivänä näistä viidestä ja sittemmin Perttulin toiminnan kautta 

luvan saaneen Säkylän tehtaan lisäksi maassamme toimii enää vain Säkylän Länsi-

Suomen sokeritehdas Oy (17.3.1950), sittemmin Lännen Sokeri Oy (1973), Lännen Sokeri 

Oy, Lännen Tehtaat Oy (1973). Myöhemmin liiketoiminta laajeni konepaja-alalle. Lännen 

kaivurit tulivat tutuiksi kaikkialla maassamme. 

Keskustellessani Perttulin kanssa hän kertoi, että Lännen tehtaitten tuottavin investointi oli 

yllättäen Pyhäjärven rantaan rakennettu sauna. Saunalla ratkaistiin niin tehtaan toiminnan 

keskeisiä tulevia suunnitelmia, mutta saunalla tehtiin päätös myös Säkylään sijoittuneen 

Porin Prikaatin perustamisesta. Saunalle pystytetty muistokivi on osoitus päätöksen 

tarkasta ajankohdasta (17.8.1959).  

 

Sama sauna muodostui myös Säkylän 

Pyhäjärven pelastajaksi. Turun 

talousalue halusi ottaa puhtaan 

vetensä Säkylän Pyhäjärvestä, mitä 

se ei olisi kestänyt. Turun yliopiston 

professori Martti Soikkelin 

avustamana suoritettu tutkimus koitui 

Säkylän Pyhäjärven pelastukseksi. 

Tärkeitä neuvotteluja käytiin Pentti 

Perttulin johdolla tällä samalla 

Pyhäjärven rannalle rakennetulla 

Lännen tehtaitten saunalla. Tärkeitä 

neuvotteluja käytiin Pentti Perttulin 

johdolla tällä samalla Pyhäjärven 

rannalle rakennetulla Lännen 

tehtaitten saunalla. 



 2 

Perttuli puhui minulla ”Pyhäjärven pelastaja professorista”, jonka kuvittelin olevan Turun 

yliopiston rehtori Arje Scheinin. Myöhemmin olen tutustunut oikeaan ”Pyhäjärven 

pelastajaan professori Martti Soikkeliin, jonka kanssa työskentelemme edelleen 

veteraanien valitsemina Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan jäseninä.1 

Saunavieraiden joukko on pitkä, Urho Kekkosen lisäksi siellä saunoivat monet Rukajärven 

veteraanit. Onni Palasteen vuoden 1986 alussa kirjoittaman kirjeen mukaan Perttulin 

saunalla oli ideoitu myös Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan perustaminen. 

Pentti Perttuli taisteli Jatkosodan alussa Kev.Os. 2:n joukkueenjohtajana. Hän ilmoittautui 

18.6.1941 palvelukseenastumismääräyksen saatuaan Kiuruveden suojeluskuntatalolla 

muutaman päivän kuluttua. Hänen joukko-osastonsa oli jo matkannut Kiuruvedeltä junalla 

Nurmeksen kautta Lieksan Tolkeen kylään. Siellä Perttuli tavoitti yksikkönsä, joka oli 

siirtymässä Lieksan Pankajärvelle, mihin Kev.Os. 2 saapui 27.6.1941 iltapäivällä. Joukot 

levittäytyivät Pankajärven kylään järven länsipuolelle, missä se odotti sodan alkamista 

sotatoimia harjoitellen. 

Täällä Pankajärvellä Pentti Perttuli, yhdessä Variksen, Miettisen ja Haurun kanssa perusti 

kameraosuuskunnan. Pitkää tikkua vetämällä kamera tuli ensivaiheessa Pentti Perttulin 

käyttöön. Todellinen sotahistoriatyön kulttuurinen onnenpotku. Perttulia oli jo kodissaan 

opetettu valokuvaukseen. Nyt sitä taitoa tarvittiin.  

Perttulin kertoo Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnalle antamassaan 12.3.1989 

päivätyssä haastattelussa aloittaneensa Jatkosodan osalta sotahistoriatyön tallentamisen 

heti liikekannallepanomääräyksen saatuaan 18.6.1941 kotonaan Helsingissä. Perttuli 

kirjoittaa:  

”Olin merkinnyt talteen päiväkirjaani tuon liikekannallepanotekstin, se kuuluu seuraavasti: 

Kun kuulutus liikekannallepanosta julkaistaan, on teidän ilman muuta käskyä ja 

viimeistään kuusi tuntia sen jälkeen, kun liikekannallepanokuulutus on julkaistu 

olinpaikallanne, lähdettävä lyhintä tietä Kiuruvedelle, jossa teidän on ilmoittauduttava 

Kiuruveden Suojeluskuntatalolla. Sodan aikana te tulette toimimaan kiväärijoukkueen 

johtajana.”  

Näin koruttomasti alkoi ehkä maamme merkittävimmän sotahistoriatyötä tehneen 

veteraanin kirjallinen mittava elämäntyö. Se työ jatkui vuosikymmenet ja viimeisin 

voimainkoitos oli viedä hänen henkensä. Siitä tulen hänelle antamani lupauksen 

mukaisesti kertomaan myöhemmin tekeillä olevassa Rukajärven suunnan sotahistoriatyötä 

käsittelevässä historiikissa. 

Pentti Perttulin nimi piirtyy Suomen sotahistoriaan suurin kirjaimin, mutta Talvisodan osalta 

hän oli muiden joukossa ns. ”Tuntematon sotilas” kuin mikä tahansa suurin osa 

veteraanisukupolvemme jäsenistä. Kansallisarkiston julkisissa asiakirjoissa Talvisodan 

osalta hänen nimensä on kirjoitettu sotapäiväkirjaan vain kerran. 

Sotapäiväkirjassa: 5.12.1939 klo 13.00:  

 
1 Professori Martti Soikkelin kirjoitus ”Pentti Perttuli ja Säkylän Pyhäjärvi-tutkimus” 7.2.2020, Liite 1 
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”Oli esk:na ratsautunut KK-joukkue läksi edellä Maisniemen tietä, sai tulta molemmilta 

puolin tietä, esk:na kääntyi länteen, maastoon, sai tulta pohjoisesta ja myöhemmin 

kuloaukeaa ylittäessään, kk tulta idästä. KK-joukkue seurasi samoin toinen esk:na. 

Metsässä kohdattiin 4/HRR:n joukkue Perttuli, joka otettiin mukaan.”  

Näin koruttomasti sotapäiväkirjat sivuuttivat Perttulin. Hänen tuolloinen tarkka 

olinpaikkansa paljastuu saman päivän sotapäiväkirjan merkinnästä: 

”Klo 15.00 Saapui esk:na osasto Alftaanin vastaanottoasemaan. Haapalan kylään 

Perkjärven länsipäähän, tappiot yksi haavoittunut (Rutus Reima) kolme hevosta, kolme 

patruuna-ajoneuvoa kuormineen.” 

Sotapäiväkirja ei kerro Perttulin haavoittumisesta mitään. Kantakortin mukaan hän 

haavoittui kahdesti, ensin 19.12.1939 Huumolassa ja 22.2.1940 Itä-Lemetissä. 

Sotapäiväkirjan mukaan yksikön tappiot on merkitty ylimalkaisesti: ” 22.2.1940 E:sk:na 

taistelussa, ja kaatui esk:n pääll. ja 7 miestä, haavoittui 1 ups. 1 aliups, 10 miestä.” 

Perttulin eikä muidenkaan 19.2.1940 haavoittumisesta sotapäiväkirjassa ole mitään 

merkintää. 

Jatkosodassa Perttuli toimi 3./RjP 6:n komppanianpäällikkönä ja piti itse sotapäiväkirjaa. 

Ne ovatkin varsinaisia taideteoksia väritettyine taistelukuvauksineen ja karttapiirroksineen. 

Voitaneen sanoa, että Perttulin kirjallinen tuotanto alkoi sota-aikana, kun hän teki kaksi 

valokuva-albumia, keräsi niihin ”kamera osuuskunnan” kameralla ottamansa valokuvat ja 

kuvasi merkittävimmät tapahtumat. Albumia koristavat hänen värilliset piirroksena ja 

erämaasotilaan rintamalla kirjoittamat runot.  

 

Pentti Perttuli johti 

kahden joukkueen 

voimin partiota 

Lieksajärven ympäri.  

Rukajärven tie elokuva 

kertoo tästä Perttulin  

johtamasta retkestä. 
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Toinen Perttulin albumeista kuvaa Kev.Os 2:n aikaa ja kun hän siirtyi RjP 6:een hän teki 

siltä ajalta vastaavasti albumin. Albumit ovat hieno kuvaus hyökkäysvaiheen taisteluista. 

Siellä hän kuvaa rajan ylitystä ”Punaisen hämärän maahan” Repolan valtausta, 

Lieksajärven kiertoa, joka tuli hänen kertomustensa myötä tunnetuksi Antti Tuurin 

käsikirjoittamana tuon ajan katsotuimpana Rukajärven tie elokuvana. Päätien eli 

Rukajärven tien suunnassa Kev.Os 2 eteni pääjoukkojen kärkenä Virtain kannakselle, 

minkä ensimmäiset ylittäjät olivat isäni Tauno Tikkanen ja kiuruvetinen seppä Jussi 

Vesamäki. Virtain kannakselta tuli siirto Rukajärven eteläiselle lohkolle ja siellä Kev.Os. 2 

toimi ”Partisen kärkenä” matkalla Vitsavaara-Märätjärvi ja vihdoin ”Nokitappelu 21.7.1941”, 

missä osuuskunnan kamera Perttulin käsissä ikuisti tositaistelua, jonka Perttuli tallensi 

myöhemmin tarkkoihin muistiinpanoihinsa ja kirjasi tuoreeltaan havaintonsa albumin 

sivuille. 

Perttulin albumin sivuilta löysin myös isäni kuvan, kuva on otettu Ilomantsin 

Hattuvaarassa: ”23. tai 24.7.1941 lähtivät luutn. Miettinen ja vänr. Saari (2./Kev.Os. 2) 

koko osaston kadehtimina ajamaan takaa Suomen puolelle Ilomantsiin rajakylissä nähtyä 

vih. partiota. Pitkä ja rasittava korpivaellus. Mutta saivat oikeata maitoa!! Ja nukkuivat 

ihmisiksi kunnon heinäladossa!! Kuvassa luutn. Miettinen poikineen asuntonsa edessä.” 

 

Perttulin valokuva-albumi kertoo mikä oli ”suomalaisen sotilaan salainen ase kesällä 

1941”. Perttulin ottaman kuvan mukaan se oli hevosen vetämät purilaat. Kirjassa on pitkä 

kuvaus `Himolan retkestä`, kuva Haurusta: ”Aleksis Kiven koulun opettaja vänr. Aake 

Hauru hoitamassa Himolan koulun opettajan viransijaisuutta (Suomen sodan vv.1941-

1944 historia parhaillaan opetuksen aiheena!!)”. Opettaja on kirjoittanut taululle ”Himolan 

kansakoulu 29.7.1941.” 
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Näiden arvokkaitten muistiinpanojensa myötä Perttulista tuli maamme veteraanien 

sotahistoriatyön kärkinimi. Olen usein todennut, että sotahistoriatyö on totista työtä ja ns. 

perinnetyö eräänlaista vapaamuotoista puuhastelua, joilla tehtävillä on valovuosien ero. 

Perttuli paneutui sotahistoriatyöhön tosimielellä. Minulle hän kertoi, että hänen fyysinen 

kuntonsa romahti, koska ennen hänellä jopa suuren yhtiön toimitusjohtajana oli aikaa 

kuntoiluun. Pyhäjärven ympäri kulkeva hiihtolatu umpeutui Perttulin osalta näinä 

sotahistoriatyön kiihkeimpinä vuosina. Kuntoilu jäi vähiin, koska hän johti mittavaa 

veteraanien haastattelujen keräystyötä.  

Perttuli päättää Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnalle tekemänsä 128-sivuisen 

kertomuksensa:  

”Vanhoja Raappanan miehiä asuu nykyisin maan joka puolella. Nyt tämä työ on 

päättymässä. Antti Tuuri kirjoittaa parhaillaan jo kirjaa kerätyn muistelmamateriaalin 

pohjalta. Ensi syksynä se on jo kirjakaupoissa. Suuren keruutyön tuloksena on koossa yli 

500 äänikasettia ja 24 mapillista tekstiä, 6000-7000 sivua. Kun teksti monistetaan kolmena 

samanlaisena sarjana, on koko kokoelma 75 mapillista. Kokonainen hyllyseinällinen. Ensi 

syksynä luovutamme työmme tuloksen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon. 

Siellä Raappanan miesten, nykyisin jo varsin käheät äänet ovat kirjailijoiden, tutkijoiden ja 

toimittajien kuultavissa vielä 200 – 300 vuoden kuluttua. Näin kuvittelemme. Tähän 

suureen muistelmien joukkoon liittyy nämä minunkin tarinani. Tarinani kokemuksistani 

jatkosodassa Rukajärven erämaissa vuosina 1941 – 1944. Päivämäärä on tänään 

12.3.1990 ja paikka Säkylän Iso-Vimman kylä. Huomenna 13.3. Talvisodan päättymisen 

päivänä on syntymäpäiväni, täytän 74 vuotta.” 

 

Edellä esitetyt tiedot perustuivat käsikortistoon. Todellisuudessa haastatteluja oli 

huomattavasti enemmän. 

- haastateltujen lukumäärä 663, heistä lottia 35, upseereita 164  

- ääninauhoja oli 619, (Perttuli 500) 

- haastattelujen sivumäärä 12.389 (Perttuli 6000-7000) 
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Historiikkitoimikunnan haastattelut tehtiin vuosina 1987 – 1993. Todelliset tiedot 

paljastuivat vasta kun tallensin haastattelut tietokoneelleni ja tein pääosin vuoden 2006 

aikana niistä tarkat luettelot. 

Perttulin valokuva-albumissa on kuvaukset Kev.Os 2:n siirtymisestä Porajärven suunnalta, 

missä he toimivat Partisen (II/JR 10) kärkenä takaisin Rukajärven suunnalle. Perttuli kuvaa 

vauhdikkaasti Rukavaaran valtausta, minkä jälkeen hän pääsi lomalle: ”Illalla 7.9.1941 olin 

saanut luvan: Jos tilanteessa ei tule muutosta, pääsette aamulla lomalle!!”. 

Tuon jälkeen valokuva-albumiin sisältyvät kuvaukset Rukajärven valtauksesta (11.9.) ja 

paraatista (13.9.), mukaan lukien Rukajärven kylän kuvaus, kerrotaan Rukajärven kylän 

ilmataistelusta, kuvataan täintappokilpailu, kuvaukset partioretkistä. Kirjassa on kuvaus 

sodan vaarallisemmasta tehtävä, eli kenttävartiotukikohtien välisestä päivittäisestä 

yhdyspartiosta. Vihdoin yksikkö hajotettiin, tuli siirto Ontajärvelle ja missä ensimmäisenä 

värikäs kertomus ”Olympialaiset Kohtalammin suolla 26.10.1941.” Luonnollisesti Perttuli 

muistaa laatia kuvauksen Jatkosodan ensimmäisestä joulusta 1941, kuusen koristeena 

kiikkuivat omatekoiset liput, patruunat ja munakäsikranaatit. 

 

Perttuli valokuva-albumin yksi vaikuttavimmista kertomuksista on luonnollisesti kuvaus 

Muurmannin radalle 14.- 23.1.1942 suuntautuneesta partiomatkasta, jolla Perttuli toimi 

suuntapartion johtajana. Perttulin johtama kaksi joukkuetta, kuten myös isäni vasemman 
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sivustan varmistuksesta huolehtinut yksikkö olivat ainoat, jotka yöpyivät koko tuon ajan 

lumikuopissa, muut joukot majoittuivat teltoissa. Kova, jopa 50 asteen pakkanen teki 

tehtävänsä, paleltumia tuli paljon. Perttulin arvokas tallennustyö Suomen 

miesvahvuudeltaan suurimmasta partioretkestä kauas vihollisen selustaan oli pohjana 

Antti Tuurin Rata-kirjalle, joka ilmestyi v. 2010. Tuurin kirjassa Perttulin teksti oli sijoitettu 

etevästi Perttulin lähetin Veikko Martikaisen suuhun. tässä yhteydessä tuon esille, että TK-

upseeri Toivo V. Narvan oli mukana tuolla retkellä, minkä hän tallensi kamerallaan tarkoin 

kuvakohtaisin muistiinpanoin. Tästä aineistosta on Toivo V. Narvan poika Raine Narva 

pitänyt lukuisia esitelmiä ja ilmestyipä hänen ja Simo Liikasen toimesta 23.1.2019 

julkaisema kirja ”Katkaiskaa Muurmannin rata.” 

Tavatessani Pentti Perttulin tulin häneltä kysyneeksi, miksi hänelle ei myönnetty korkeinta 

sodanaikaista tunnustusta Mannerheim-ristiä. Hänen ansionsa olivat käsitykseni mukaan 

huomattavat sekä Lieksajärven kierto, että Muurmannin suuntapartion täydellinen 

onnistuminen olisivat kumpikin olleet riittävä meriitti Mannerheim-ristin myöntämiselle. 

Perttuli yritti kohteliaana miehenä kiertää näkemyksensä: ”Ehkäpä ei ollut henkilöä, joka 

olisi esityksen tehnyt.” Lisäkysymykseeni, miksi ei ollut, hän vastasi kiertäen: ”Ehkäpä se, 

jolla oli valtuudet esityksiä ylipäätään tehdä, odotti näistä tehtävistä huomionosoitusta 

itselleen.”  

 

Perttulin sotapäiväkirjat 

Toukokuun 11.1942 Perttuli nimettiin komppanian varapäälliköksi ja 10.9.1942 hänet 

määrättiin 3./RjP 6:n komppanianpäälliköksi. Minun mielestäni Perttulin merkittävin 

sotahistoriatyö tapahtuikin juuri näiden edellä kuvaamieni sodanaikaisten valokuva-

albumien ja hänen komppanianpäällikkönä tekemiensä sotapäiväkirjojen kautta.  

Komppanianpäällikön tehtäviin siirryttyään valokuva-albumien tekeminen loppui. Perttuli 

jatkoi vastaavaa työtä sotapäiväkirjoissa, mutta nyt ilman valokuvia. 
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Keskustelin hänen tekemistään sotapäiväkirjamerkinnöistä. Kerroin hänelle, että ne ovat 

väripiirroksineen todellisia taideteoksia, tarkkoja ohjeen mukaisia kuvauksia, mitään 

vastaavaa en ole muualta tavannut. Perttuli ilmaisi tyytyväisyytensä: ”Oi kiitos, sotaan 

osallistuvien aseveljien kannalta oli pyrittävä ohjeen mukaan mahdollisimman kattavaan 

kuvaukseen.” Olen Perttulia kuvannut Raappanan ritari kirjan esipuheessa laajalti. 

”Perttulin motto: Vihollisen selustaan tekemämme partiomatkan jälkeen ei voinut katsoa 

miehiä silmiin, ellei esimies asettanut itseään vuorollaan vaaranpaikkaan, kulkenut 

etummaisena. Esimerkin voima on Perttulin vahvuus esimiehenä niin sodassa kuin 

sodanjälkeisissä vaativissa tehtävissä.”  

 

Muistetaan, että Perttuli esimerkkiä osoittaen riisui vaatteensa ja rakensi uimasillaan siltaa 

ensin Tuusenian salmella 9.7.41 heti sodan alussa ja myöhemmin 17.8.41 vielä 

Ontrosenvaarassa Merusalmella venettä salmen toiselta rannalta hakiessaan. Tämän 

esimiehelle havainnollisen tavan perusteella hän sai miestensä kunnioituksen. Sota-aikana 

jotkut esimiehet pitivät sulkeisia, Perttuli ei koskaan. Perttuli keskusteli ennen tehtävää 

Tuusenjan salmi 9.7.41.  

Perttulin arkisto 
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joukkueen- ja ryhmänjohtajiensa kanssa. Tätä ominaisuutta mm. isäni arvosti Perttulissa 

ylikaiken. Tein isäni videohaastattelun ”Minkälainen on hyvä esimies”, missä hän toi esille 

erikseen nimeltä mainiten Pentti Perttulin ja Eino Penttilän nimet. Video on julkaistu 

Sotaveteraaniliiton sivulla 26.6.2017. 

Yhdistyksemme jäsenen Pentti Kärkkäisen isä toimi Perttulin komppaniassa. Miehet olivat 

päättäneet tehdä ”pokkurointia” koskevan lakon. Lakko ei kohdistunut Perttuliin. Olivat 

joukolla päättäneet jättää kaikki esimiehensä tervehtimättä. Perttuli oli havainnut jotain 

erikoista olevan tekeillä ja joukkoa vastaan kävellessään Perttuli oli jo kaukaa todennut: 

”Päivää pojat.” Ja pojat vastasivat kunnioittamalleen esimiehelle samoin sanoin. Tällä 

tavoin tilanne laukesi ja lakko oli jäänyt aikomukseksi. 

Perttulin eläkepäivät 

Pentti Perttuli aloitti kolmannen elämäntyönsä eläkevuosinaan. Hän jäi eläkkeelle Lännen 

Tehtaat Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä 15.4.1981. Sen jälkeen hän kirjoitti paljon 

jatkosodan kuvauksia, jotka julkaistiin sekä Kansa Taisteli että myös mm. Korven Kaiku-

lehdessä. Pentti Perttuli toimi Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry:n 

historiikkitoimikunnan jäsenenä 1983-1999. Tässä tehtävässä hän kirjoitti mm. seuraavat 

teokset: 

* Marskin Majan vaiheita 1942 – 1987, 1987 
* Kenttävartiomuseo Joki perustaminen Lopelle, näyttelyn pystyttäminen sekä tekstit, v. 

1992 

* Kenttävartio erämaasodan taistelutukikohta ja erämaasoturin koti, v. 1993 

* Marskin piripintaisen ryypyn historia, v. 1997. 

 
 
Perttuli valittiin vuonna 1999 Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry:n 
kunniajäseneksi. 
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Rukajärven suunnan historiikkitoimikunta 15.6.1986 

Historiikkitoimikunnan työtä ei voi lyhyesti kuvata. Se on maamme sotahistoriatyössä 

mittavin veteraanien itsensä toteuttama hanke. Siinä veteraanit haastattelivat 663 

veteraania, joista 35 oli lottia ja upseereita oli 164. Antti Tuurin historiikkitoimikunnalle 

asettaman ehdon mukaan heidän tuli haastatella vähintään 200 veteraania, joiden 

joukossa olisi myös lottia, alipäällystöä ja sotamiehiä. 

Perttulin pitämän kortiston mukaan haastattelusivuja oli kertynyt 10.061 sivua, niitä löytyi 

lopulta 12.389. Äänikasetteja oli kertynyt 619.  Perttulin sihteerit Paasikivi ja Kuusisto 

kirjoittivat ääninauhat puhtaaksi kirjalliseksi aineistoksi. Historiikkitoimikunnan jäsenet 

lukivat tämän aineiston vuorollaan, Rissanen, Koivisto ja Lukkarinen, joka teki 

haastatteluista kortin eli sisällysluettelon. 

Perttuli suoritti tämän laajan aineiston hallinnoinnin ilman tietotekniikkaa käsin. Täydellinen 

ihme, että se pysyi täysin hallinnassa. 

Tätä valtavaa aineistoa on myöhemmin hyödynnetty. Aineistoa ovat hyödyntäneet ainakin 

seuraavat kirjailijat: 

Antti Tuuri 

Rukajärven tiellä, v. 1990 

Rukajärven aika, v. 1991 

Rukajärven linja, v. 1992 

Elämä isänmaalle, v. 1998 

Rata, v. 2010 

Rukajärven tie-elokuva v. 1999 

Onni Palaste 

Raappanan miehet, v. 1996 

Korpisodan sankarit, v. 1998 

Urpo Korhonen 

Sissinä Rukajärvellä, v. 1993 

Sissiosasto Partiotoimintaa Rukajärvellä, v. 1995 

Ritaripartio. 14. Divisioonan kaukopartio, v. 1997 

Perttuli suunnitteli historiikkitoimikunnalle standaarin, mikä luovutettiin kaikille työhön 

osallistuville. Standaareja tilattiin kaikkiaan 23. 

Veteraanitoimikunta lopetti työnsä v. 1993, puheenjohtajaksi kutsuttu Erkki Setälä halusi 

lopettaa toimikunnan työn, mutta Perttuli halusi jatkaa sotahistoriatyötä. Veteraanit 

valitsivatkin allekirjoittaneen ja professori Martti Soikkelin 26.4.2007 

historiikkitoimikuntaan, joka oli tuossa vaiheessa tallentanut veteraanihaastattelut ja mm. 

Kansa Taisteli-lehdet digimuotoon. Tämä aineisto luovutettiin samana päivänä Sota-

arkistolle. Aineiston otti vastaan ylitarkastaja Meri Puranen. 
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Pentti Perttulin henkilökohtaisesta arkistosta 

Tapio Perttuli luovutti isänsä Pentti Perttulin henkilökohtaisen arkiston Rukajärven 

suunnan historiayhdistykselle. Perttulin kirjallinen tuotanto on mittava. Hänen teksteistään 

on julkaistu kaikkiaan kymmenen kirjaa. Julkaistujen kirjoitusten sivumäärä on 1.182. 

Hänen arkistonsa käsittää kaikkiaan 19 mapillista kirjeitä, puheita, esitelmiä, joiden 

yhteinen sivumäärä on 4.522.  Lisäksi sodanaikainen valokuva-arkisto käsittää yli tuhat 

valokuvaa.

 

Pentti Perttuli oli suosittu juhlaesitelmien ja puheitten pitäjä, joista esimerkkinä hänen 

Nurmeksen 15.6.1986 veteraanitilaisuudessa pitämänsä juhlapuhe. Perttuli otti näissä 

esitelmissään voimakkaasti kantaa mm. Nurmeksessa lottia kohtaan esiintyvään 

loukkaavaan julkiseen keskusteluun.  

Rukajärven veteraanit pitivät kaikkiaan kolme ns. ”viimeiseksi tarkoitettua 

veteraanitapaamista. Perttulin luja tahto oli ratkaisevassa asemassa, kun veteraanit 

lähinnä Osmo Rasilo, Pentti Perttuli panivat pystyyn Rukajärven suunnan (14. Divisioonan) 

perinneyhdistys ry. Puheenjohtajaksi valittu kenraaliluutnantti Paavo Kiljunen ja eversti 

Jukka Valkeajärvi olivat muuttaneet nimen omapäisesti, mikä loukkasi Perttulia. 

Kajaanissa 5.9.2008 yhdistyksen nimiasian nostivat puheenvuoroissaan esille ensin 

kenraaliluutnantti Ermei Kanninen ja Pentti Perttuli. Nimi-asiaa käsittelevä 
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kenraaliluutnantti Ermei Kannisen puhe ”Kaikki alkoi Kajaanista 6.9.2008” on julkaistu 

Rukajärven suunnan historiayhdisty ry:n Youtube-kanavalla:  

Tähän esitykseeni olen tehnyt Pentti Perttulin 12.3.1989 saneluun perustuvan kuvitetun 

videokoosteen. 

Tämän esitelmän ja videon otsikoksi olen valinnut ” Pentti Perttuli - Elämäntyönä 

Rukajärven suunta”, Se on tarkoin harkittu otsake. Pentti Perttuli teki Rukajärven suunnan 

sotahistoriatyötä antaumuksella. Sitä työtä tehdessään hän tuli syvästi loukatuksi. Tämä 

tapahtui Ilomantsissa 14. Divisioonan perinneyhdistyksen vuosikokouksessa keväällä 

2009. Mielipaha ei näkynyt ulospäin. Herrasmiehenä hän piti tunteensa kurissa. 

Viedessäni hänet Ilomantsista Joensuun rautatieasemalle hän purki sydäntään, piti 

esiupseerien kenraaliluutnantti Paavo Kiljusen, eversti Jukka Valkeajärven ja eversti Martti 

Kukkosen käytöstä moukkamaisena, pienempien viskaalien käytöstä hän piti pelkkänä 

tahdottomien perässäjuoksuna. Nämä henkilöt toimivat vuosikokouksen toimihenkilöinä. 

Perttuli pyysi minua kirjaamaan kokoustapahtumat tarkoin ylös ja julkaisemaan 

kertomuksen jossain sopivassa tilanteessa. Hän asetti yhden ehdon, Rukajärven suunnan 

historiikkitoimikuntaa ei tule sotkea tähän kelvottomaan esiupseereitten peliin. Annoin 

hänelle lupaukseni. 

Pian Ilomantsista kotiin palattuaan Pentti Perttuli sai aivoinfarktin ja hänet kiidätettiin Porin 

Yleisen sairaalan teho-osastolle, missä hän taisteli hengestään parin viikon ajan. Pentin 

poika Tapio kertoi minulle tuolloin Pentin vointia tiedustellessani, että isän toipumiselle ei 

ole annettu mitään takeita. Pentti toipui kuitenkin ihmeen kaupalla. Tapio ja hänen 

puolisonsa Aila tekivät sairastumisen johdosta kovia henkilökohtaisia päätöksiä, myivät 

oman asuntonsa, Aila jätti hyväpalkkaisen työnsä ja siirtyi hoitamaan veteraania. Yksi asia 

ei kuitenkaan palautunut, Pentin muisti. Hän menetti sairastumisensa vuoksi muistinsa. 

Sairaskohtauksella oli suuret vaikutukset juuri meneillään ja kesken olevaan, hänen yli 

1000:n sota-aikaisen valokuvan kuvatekstien tallentamiseen, mikä meillä oli ollut työnalla 

vuodesta 2006 alkaen. Jostain selittämättömästä syystä häneltä hävisi suuri määrä jo 

valmiiksi kuvatekstein laatimiaan valokuvia.  

 

Rukajärven suunnan historiayhdistys ry:n perustaminen 19.9.2009. 

Yllättävästä sairastumisesta toipumisensa jälkeen Perttulin katseet siirtyivät 

tulevaisuuteen. Nimiasiaa koskeva taistelu oli päättynyt Pentin mieltä järkyttäneeseen 

häviöön, joten hän oli nyt vapaa ajattelemaan sotahistoriatyön jatkamista ja Rukajärven 

suunnan historiikkitoimikunnan työn jatkamista organisoidusti yhdistysrekisteriin merkityn 

yhdistyksen Rukajärven suunnan historiayhdistyksen nimen alla. Perttulin ja Kannisen 

mukaan Rukajärven suunta oli kansalaisille valmiiksi tuttu ”brändi”, mikä helpottaisi 

sotahistoriatyötä, millä nähtiin olevan suurta tarvetta vielä sotaveteraanien jälkeenkin. 

Perusta työlle oli luotu, joten Perttuli ja Kanninen sopivat yhdistyksen perustavan 

kokouksen koolle kutsumisesta Marskin Majalle 19.9.2009. Paikka ja aika oli tarkkaan 

harkittu. Sen tuli olla Rukajärven suunnan kannalta arvostetuin paikka. Perttulin mukaan 

Rukapirtti olisi ollut toinen mahdollinen, mutta hän katsoi, että arvorakennus oli heittämällä 

heitetty paikkaan, mikä ei vastannut niitä perinteitä ja arvoja, mitä E.J. Raappana edusti. 
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Pentti Perttulin luottamustoimista ja huomionosoituksista 

- RjP 6:n valistusupseeri 1941-1944 

- Rukajärven suunnan merkkitoimikunnan jäsen 1942 

- Kunniarajajääkäri, Rajavartiolaitos, v. 1977 

- Rukajärven tien Kivipuron rajavartioaseman kummi, 1977 

- Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan jäsen 15.6.1986 – 23.5.2017 

- Vuoden Rajahenkilö, Lieksan Rajakilta 21.3.2004 (ensimmäisenä) 

- Rukajärven suunnan (14. Divisioonan) perinneyhdistys ry:n perustajajäsen v. 2004 

- Rukajärven suunnan historiayhdistys ry:n perustajajäsen 19.9.2009 

 

Pentti Perttulin kunniamerkit olivat esillä Kansallisarkistossa ritarikuntien 100-vuotisjuhlan 

kunniaksi järjestetyssä näyttelyssä 6.12.2018-6.12.2019. Hän oli näyttelyn ainut veteraani. 
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Luettelo Perttulin sotahistoriaa käsittelevistä teoksista 

- Marskin Majan vaiheita, Pentti Perttuli, Marskin Majan julkaisu 1987, (30 sivua) 

- Kenttävartio Sisu, Pentti Perttuli, Marskin Majan julkaisu 15.2.1993, (42 sivua). 

- Rukajärven rintaman taidetta Jatkosodan ajalta, Perttuli, Soikkeli ja Tikkanen, 

Rukajärven suunnan historiikkitoimikunta, v. 2008 (71 sivua) 2 painosta 

- Pentti Perttuli Rukajärven suunnalla, Pentti Perttulin sodanaikana tekemät albunit 

kirjaksi, jouluna 2010. (n. 120 sivua). 

- Pentti Perttuli Rukajärven suunnalla, Jatkosodan aikana kirjoitetut albunit koottu 

kirjaksi 

- Pentti Perttuli, Kirjoituksia Rukajärven suunnan veteraanien perinnetyöstä, Pentti 

Perttuli, RSHYry:n julkaisu, 22.5.2011 (66 sivua) 

- Raappanan ritari, Pentti Perttuli Rukajärven suunnan taisteluista, RSHYry, v. 2015 (384 

sivua) 

- Rukajärven suunnan kenttävartiotutkimukset, Historia – nykyaika, Pentti Perttulin 

jäljillä, Antti Haapalaisen esitelmä Iisalmen Rukajärvi-keskus 9.3.2019 (86 sivua) 

 

Kirjoituksia: 

14.4.1992 Oikaisuja II/12.Pr:n sotapäiväkirjaan koskien 15.8.1942 käytyä taistelua2. 

16.6.1996 Kyösti Kallion kuolema, 16.6.1996. (7 sivua) 

15.4.1980 POP-Kansa Taisteli, Elämää Rukajärven kenttävartioissa 

15.5.1980 POP-Kansa Taisteli, Elämää Rukajärven kenttävartioissa 

15.6.1980 POP-Kansa Taisteli, Elämää Rukajärven kenttävartioissa 

15.7.1980 POP-Kansa Taisteli, Elämää Rukajärven kenttävartioissa 

15.7.1985 POP-Kansa Taisteli, Erään urhean miehen tarina 

15.11.1985 POP-Kansa Taisteli, Kohtalammin "olympialaiset" 

15.7.1986 
POP-Kansa Taisteli, Tuho Torjuttiin puuttoisten sissiprikaatin tehtävä jäi 
suorittamatta 

15.8.1986 POP-Kansa Taisteli, Verinen tulimarssi 

13.6.1992 
POP-Korven Kaiku, 14. Divisioonan perinteet, Kainuun Prikaatin 
vaalittavaksi 

13.6.1992 POP-Korven Kaiku, Rukajärven viiriä on tilattavissa 

1.6.1990 POP-Korven Kaiku, Historiikkitoimikunnan kiitos aseveljille 

14.6.1986 POP-Korven Kaiku, Rukajärven merkki 

3.9.2005 POP-Korven Kaiku, Kenttävartio erämaasodan taistelutukikohta 

22.5.2011 POP-Kirjoituksia Rukajärven suunnan veteraanien perinnetyöstä 

25.12.2015 POP-Raappanan ritari 

-  

 

 
2 Kansallia-arkisto PK 2005-14.4.1992, yhteensä 11 sivua 
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Pentti Perttuli ja Säkylän Pyhäjärvi-tutkimus           (Liite 1.) 

Martti Soikkeli 7.2.2020 

1980-luvun alussa Turun yliopistoon soitti Säkylästä mies. Hän kysyi, olisiko Turun yliopisto 

kiinnostunut tutkimaan Säkylän Pyhäjärveä. Soittaja oli Pentti Perttuli, joka kertoi, että rahoitusta 

tutkimukseen kyllä löytyisi. Tästä alkoi Pentti Perttulin ja Turun yliopiston pitkäaikainen yhteistyö 

ja henkilökohtainen ystävyytemme.  

Pyhäjärven seudun kuntien ja tehtaiden kiinnostus järven tutkimiseen johtui siitä, että Turun 

kaupunki suunnitteli veden ottamista järvestä turkulaisten tarpeisiin. Ryhdyin esitutkimuksen 

vetäjäksi, vaikka en ollut varsinaisesti vesibiologi. 

Perustettiin työryhmä, jossa olivat Pyhäjärven seudun kunnan- ja tehtaanjohtajat sekä Turun 

yliopistosta minä ja nuorempia tutkijoita. Puheenjohtajana ja henkisenä johtajana toimi Pentti 

Perttuli. Kokoonnuimme joskus Lännen Tehtaiden edustustiloissa kuin yrityksen vieraina.  

Nuorille tutkijoille oli mieleenpainuva elämys, kun istuimme illallisilla tehtaan vierassalissa Pentti 

Perttulin toimiessa kokeneena ja kohteliaana isäntänä. Saimme yhtä hyvän kohtelun ja tarjoilun 

kuin ketkä tahansa tehtaan arvovieraat olivat saaneet menneinä vuosina. Isäntä Perttuli piti meille 

kauniin puheen, johon minä vastasin. Meitä pidettiin kuin arvovieraita. Me vähävarainen 

yliopistoväki emme olleet tällaiseen tottuneet. Esimerkiksi minut Perttuli majoitti kerran Lännen 

Tehtailla niin sanottuun Kekkosen sviittiin. Nimi kertoo, kuka oli ennen minua samalla patjalla 

nukkunut.  

Kerran pyhäjärveläiset ja me kokoonnuimme Turussa. Eihän meillä yliopistolaisilla ollut mitään 

edustusrahoja, mutta Perttuli piti selvänä, että he, vieraat, maksavat tarjoilun ravintolassa. Siihen 

sopi hyvin Lännen Tehtaiden edustustili ja pankkikortti, jota Perttuli käytti vielä eläkeläisenä. Tässä 

ei ollut mitään väärää, sillä olihan kyse myös tehtaan edusta eli Pyhäjärven tutkimisesta ja 

suojelusta. 

Rahoitusta tutkimukseen saatiin kunnilta ja Kauttuan tehtaalta sekä Lännen Tehtailta. 

Budjettikäsittely tapahtui kerran näin Perttulin johtaessa puhetta. Perttuli: ”Paljonko te tarvitsette 

rahaa?” Nuoret tutkijat, jotka olivat käytelleet vain pieniä rahoja, esittivät varovaisesti: ”Jos me 

saataisiin 20 000 markkaa, niin päästäisiin eteenpäin.” Perttuli katsoi nopeasti muita maksajia ja 

sanoi oitis: ”Eiköhän tämä summa meiltä järjesty.” 

Pentti Perttuli ei yleensä liioitellut paitsi joskus kohteliaisuudesta. Kun parin vuoden kuluttua jäin 

syrjään Pyhäjärven esitutkimuksen johtajan roolista, professori Jouko Sarvala jatkoi tutkimuksen 

johtamista. Hän oli oikea vesibiologi. Jostakin syystä Perttuli alkoi kutsua minua Säkylän 

Pyhäjärven pelastajaksi. Hän tarkoitti pelastajaksi turkulaisten vedenotolta. Pidin tätä kyllä 

liioitteluna, mutta sallin sen hänelle.  

Lähes 40 vuotta sitten alkanut Pyhäjärven esitutkimus oli pieni alku suuremmalle kehitykselle. 

Vuosien mittaan tutkimusprojekteista kehittyi monipuolinen Pyhäjärvi-instituutti, jossa nykyään on 

puolentoista kymmentä vakituista työntekijää, osa minun entisiä oppilaitani Turun yliopistosta. 

Pyhäjärvi-instituutti on nähtävä seurauksena siitä, että Pentti Perttuli ehdotti yliopistolle Pyhäjärven 

tutkimista ja toimi tutkimuksen alkuaikoina kannustavana isäntänä ja rahoittajana. 
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Muistio Perttulin aseveljille lähettämistä kirjeistä               Liite 2. 

 

Muistio Perttulin kirjeestä 15.8.85 aseveljilleen: Perttuli kertoo tavanneensa keväällä 

Helsingissä kenr.ltn Aarne Sihvon (RjO 1:n miehiä ja Rajavartiolaitoksen päällikkö nyt jo 

oloneuvos). Sihvo oli kertonut valmistuttaneensa Tillanderilla rajapataljoonan merkin 

suurikokoisena ja luovuttaneet sen keloalustalle kiinnitettynä Kaakkois-Suomen 

Rajavartiostolle ja että suunnitteilla on valmistuttaa kaikkien jatkosodan aikaisten 

rajapataljoonien merkit samaan kokoon kiinnitettäväksi yhteiselle alustalle ja 

luovutettavaksi aikanaan Immolassa olevaan Rajamies-museoon. Perttuli kertoo 

tilanneensa merkin myös itselleen ja häntä oli pyydetty tilausmahdollisuudesta 

informoimaan läheisille aseveljilleen. Perttuli on lähettänyt em. sisältävän tiedon kirjeessä 

Viljo Huttuselle, Erkki Karviselle, Pentti Huttuselle, Lauri Saarelle, Pentti Hytöselle ja 

Sakari Tolvaselle. Aikaisemmin asiasta ovat saaneet tiedon Erkki Setälä, Rafael Sora ja 

Viljo Meriläinen. 

Muistio Perttulin kirje 6.1.1986 Viljo Huttuselle: 

Torstaina 13.2.1986 klo 12.00 kokoontui ryhmä helsinkiläisiä RajaJP 6:n upseeriaseveljiä 

lounaskokoukseen Ravintola Perhossa Mechelininkatu 7:ssä: Mukana Setälä, Närhi, 

Karvinen, Penttilä, Sora, Susi sekä kutsuvieraana Rajalaitoksen päällikkö evp. Kärkkäinen 

ja Sihvo. Kutsu myös Viljo Huttuselle Kiuruvedelle. Kokouksessa ei ollut esillä mitään 

erikseen mainittua asiaa.  

Muistio Perttulin kirje 15.6.1987 RajaJP 6:n aseveljille, allekirjoitus Pentti P. Asiana 

Rajapataljoonien reliefi ja siihen liittyvä veteraaniveljille osoitettu rahankeräys. Kirjeessä 

kerrotaan, että "Jatkosodan rajajääkäripataljoonien yhteinen reliefi luovutettiin Immolassa 

7.5.87. Vastaanottajana oli Rajavartiolaitoksen puolesta kenr.ltn. Ilmari Kirjavainen. 

Meidän pataljoonaamme edustivat tilaisuudessa aseveljet Eino Penttilä ja Lauri Saari. 

Reliefi on nyt kiinnitettynä seinään Rajamuseossa. 

Samassa kirjeessä on kerrottu "Historiikkityön nykyvaiheesta". Muistelmatekstejä on 

alkanut vähitellen jo kertyä pääosin veteraanien itsensä kirjoittamia. Näiden näyttöjen 

perusteella voi päätellä, että vuoden kuluttua on koossa jännittävä perusmateriaali kirjaa 

varten, ehkä aivan ainutlaatuinen. Esimerkkinä jo nyt saapuneista ovat mm. Einari Kakon 

nauhat (5 kasettia) - korpisodan johtajan erinomaisen rikasta kuvausta. Janne Luusuan (1 

kasetti) hyvin mielenkiintoinen kertomus, Jooseppi Korhosen jännittävä kertomus 

taistelusta merijalkaväen kanssa Ontajärvellä, Toimi Lukkarisen parikymmentä sivua 

käsittävä kuvaus tykkimiehen korpisodasta, sekin niin hyvä, ettei voi kesken kädestään 

laskea. 

Kaikille tiedoksi: Ollaan hyvällä, tuloksellisella ja arvokkaalla asialla. Nyt on vain jokaisen 

pidettävä huoli siitä, että oma kertomus tulee mukaan. Ja myös läheisten aseveljien tekstit. 

Kaikkien niiden, joihin yhteys on. Kirjeessä Perttuli antaa ohjeita haastattelujen 

suorittamisesta: Parhain tulos näyttää tulevan, jos kuvaus tarvittaessa on mahdollisimman 

yksityiskohtaista. Tapahtumasta, kokemuksesta tai tunnelmasta aivan vaihe vaiheelta 

kertovaa. Eikä ole välttämätöntä vastata kysymyssarjan joka kysymykseen. Muutamakin 

vastaus on arvokasta, jos ne sisältävät hyvän kuvauksen. Perttuli antaa lisäohjeen: "Vielä 

eräs seikka: kertomisessa ei ole syytä ujostella. Einari Kakkokin käyttää kertomisessaan 
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aika usein MINÄ-sanaa. Kyllä se hyvin hänen muistelmissaan istuu. Siispä rohkeasti vaan: 

minä käskin jne. Toinen sana, jota Kakko usein käyttää on ME. Hän muistaa antaa 

voimakasta tunnustusta komppaniansa ja pataljoonansa miehille." 

Kirje aseveljille 4-1991: Kutsu RajaJP 6:n veteraanien perinnetilaisuuteen Kajaaniin 14.-

15.9.1991, jolloin tuli kuluneeksi 50 vuotta RajaJP 6:n perustamisesta. (ks. myös ohjelma 

= Katavisto/Pasi Tuunainen). Kutsun ovat allekirjoittaneet Erkki Setälä, Eino Penttilä, Viljo 

Meriläinen, Lauri Saari, Erkki Karvinen, Pentti Perttuli ja Emil Lappalainen. 

Kirjeet Antero Huttusen arkistosta. Pentti Perttuli itse ei ole näitä kirjeitä tallentanut. 

 

Yksi Pentti Perttulin lähettämistä postikorteista. Kortin kansikuva. 

 


