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Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. 

Puheenjohtaja Tenho Tikkanen 15.11.2014 
Viljo Rantonen 90-vuotta 
Kiuruveden seurantalolla 
 

 

 

Parhaat onnentoivotuksemme Teille Rukajärven veteraani merkkipäivänne 
johdosta. Samalla pyydän saada tuoda isäni terveiset ja hänen onnittelunsa. 

 

Teillä ja aseveljillänne muisteltavaa riittää. Olette maamme kunniakansalainen, 
joka nuoruudessaan joutui maailman valtiaitten jalkoihin. Tuolloin kansakuntien 
välisiä todellisia ristiriitoja ja sodan syttymiseen johtaneita salaisia sopimuksia ei 
tunnettu, nyt nekin ovat tiedossa ja varmaankin helpompi se mielettömyys 
ymmärtää, kun syyt ja tosiasiat ovat tiedossa. 

Tulee kuluneeksi melkein päivälleen 70 vuotta siitä, kun Te palasitte rintamalta, 
jalan. Tuo jalkamarssinne Rukajärveltä aselevon jälkeen oli pitkä. Olitte monissa 
Rukajärven rintaman vaarallisimmissa tukikohdissa, Pallossa ja Peukaloniemessä. 
Kaikki sotakokemuksenne  käytitte hyväksi rakentaessanne maatamme. Te ette 
ole jättäneet mitään puolitiehen, vaan olette vielä eläkepäivinänne halunnut 
osallistua veteraanityöhön. Se on Teille ja koko sotaa käyneelle sukupolvelle 
luonteenomaista. Veljeä ei jätetä ja tehtävät suoritetaan tunnollisesti. 

Kiuruvesi-lehdelle antamanne syntymäpäivähaastattelun luin liikuttuneena. Te 
osaatte nauttia elämästänne, osaatte antaa arvon elämän suurimmille asioille, 
kodille, hyville ihmissuhteille, ihmisten rauhanomaiselle rinnakkaiselolle, 
puhtaudelle ja puhtaalle ruoalle.  

Aseveljenne Paltamosta kotoisin oleva opettaja 9./JR 10 joukkueenjohtaja 
ylikersantti Mooses Huovinen pukee sotilaan onnen tunnetta partiomatkan 
jälkeen näin, pojalleen Markulle kirjoittamassaan runossa: 

"Sinulle tahdon kertoa, 
miten vähästäkin ihminen voi nauttia, 
miten yksinkertaisesta tuntea tyydytystä, 
jota voisi sanoa vaikkapa onneksi, 
liioittelematta, kun taustana oli sota, 
kun elämä muuten oli vaikeaa, 
kun elämä usein oli hiuskarvan varassa, 
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tilanne toivoton, kuolema toivotumpi 
kuin henkiin jääminen, 
masennus, apatia yleisesti vallitseva. 

Niin, siis silloin sodassa osattiin  
tyytyä varsin vähään, nauttia vähästä,  
olla kiitollinen pienistäkin asioista, 
luonnollisten tarpeitten tyydyttämisestä, 
esimerkiksi puhtaudesta, itsensä pesemisestä, 
virkistyksestä, nautinnosta, olotilasta 
minkä saunominen tuottaa. 

Olimme kierrelleet korvessa useita viikkoja, 
huolto oli ollut sitä sun tätä, se mitä 
itse mukanamme raahattiin, muonaa se verran 
että henki säilyi, sotaroinaa sitä enemmän, 
alusvaatteita ei oltu vaihdettu, 
täitä alkoi ilmestyä, 
peseytymismahdollisuutta ei ollut. 
- Elämä siis oli kaikin puolin kurjaa -. 

Siinä tilanteessa päästiin hetkeksi  
huilaamaan, lepoon, takaportaaseen, 
jossa ei oltu aivan naapurin 
tulituksen alaisena joka hetki. 

Voit arvata, että unta piisasi! 
Mutta sitä ennen oli vielä suurempi 
nautinto: Sauna! Yli kaikkien muiden!" 

 

Meillä nuoremmalla sukupolvella on suuri kunnia tuntea Teidät ja sotatienne 
mieleenpainuvat kertomukset. Me nuoremmat sukupolvet olemme ylpeitä 
teoistanne. Isänmaan puolustaminen on velvollisuus. Teidän sukupolvenne kävi 
sodan jälkeen työhön käsiksi katkeroitumatta ja nosti maansa työnteolla ilman 
ulkopuolista apua vaurauteen. Te järjestitte ulkosuhteet vaikeissa oloissa ja 
olemme saaneet elää sodanjälkeiset vuodet rauhanoloissa. 

Sodan jälkeen kuulitte komentajaltanne Repolan paraatissa syyskuussa 1944 
hänen Teidän työtänne arvostavat sanat, joita lyhyesti siteeraan: 

 



3 

 

 

3 

E.J. Raappana Repolan paraati 20. ja 25.9.1944 

 

"Sotilaani 

Me olemme jälleen ne viimeiset suomalaiset joukot, jotka seisomme tällä 

historiallisella maankamaralla kansamme ja maamme ensimmäisinä etuvartioina. Te 

olette niitä miehiä, jotka vaaran jälleen uhatessa ensimmäisinä saavuitte tälle 

paikalle turvataksenne oman maamme. 

Ja te olette myös viimeinen osa Suomen armeijaa, joka palaa omaan kotimaahansa 

tehtävänsä täytettyään. Te olette näinä raskaina vuosina jokainen täyttäneet 

tehtävänne viimeistä piirtoa myöten niin kuin vapaan kansan mies omansa 

puolustaessaan voi tehdä. 

Tiedän, että teidän jokaisen tie on ollut raskas, mutta ei niin raskas, ettei se voisi vielä 

raskaammaksi tulla. 

Minulla on ollut suuri ilo käydä teidän kanssanne, minä kiitän teitä teoistanne ja toivon, että 

saan kulkea kanssanne vastedeskin, jos isänmaa niin vaatii. 

Olen vakuutettu siitä, että se uskollinen miehen mieli, suomalainen sydän, jota olette 

kaikissa vaiheissa ja kaikkialla osoittaneet, se sykkii teidän rinnassanne niin kauan, kuin 

päänne pystyssä pidätte. 

Se on sitä suomalaisen miehen uskollisuutta, joka on ajanut meidät taistelujen tielle, kun 

vaara on uhannut. Aikaisemmin jo sanoin, että uskollisuuden tie on raskas, mutta se on 

miehen tie. Se voi vaatia henkemmekin, mutta se on sittenkin vähän, kun vain kansamme 

elää. 

Kun te nyt, lyömättömänä, kunniakkaana joukkona palaatte kotiin kohti 

tuntemattomia kohtaloita, olette te tulen tuttavina tulleet veljiksi, tuli on pessyt 

teidät puhtaiksi. Eläkää suomalaisina, tehkää työtä suomalaisina ja jos tarvitaan, 

kaatukaa suomalaisina. 

Nyt lyödään arpaa maamme kohtaloista. Se ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta. 

Säilyttäkää suomalaisen miehen mieli, karkoittakaa raukat, pysykää uskollisina ja nöyrinä; 

siinä on kansamme turva. 

Muistakaa, te olette jokainen kulkeneet läheltä kuolon rantaa, mutta ei niin läheltä kuin 

kansamme nyt kulkee. Meistä riippuu, horjahtaako kansa alikon väärälle puolen, vai 

seisooko se sillä puolen, jonka isät ovat luoneet ja jättäneet perinnöksi. 

Minä uskalla toivoa, että säilytätte saman kunniakkaan nimen, jonka joukkomme 

täällä ovat saavuttaneet. Pitäkää huolta itsestänne, pitäkää itsenne kurissa. Jos 

siihen pystytte, olette niitä, joita kansa tarvitsee. 
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Suokoon Korkein meille voimaa voittamaan itsemme. Suokoon Korkein, että kansamme 

eläisi ja siunaantuisi siinä maassa, jonka olemme perinnöksi saaneet ja jonka tuleville 

sukupolville jätämme. 

E. J. Raappana (Repolassa 20.-25.9.1944, vastaanottaessaan Rukajärven rintamalta 

palaavat joukkonsa. Julkaistu Korven Kaiku-lehdessä 22. ja 27.9.1944, viite 823, Pasi 

Tuunainen). 

Toivotamme Teille onnea ja terveyttä ja toivomme näkevämme Teidät yhä uudelleen 

järjestämissämme Rukajärven suunnan tilaisuuksissa. 

 


