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Johdanto
Tämä historiikki kertoo Jotos-muistomerkin synnystä, suunnittelusta, rakentamisesta ja sen rakentamista edeltävistä keskeisistä päätöksistä.
Pielisen museosta ja Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan Pentti Perttulin
hallussa olevista asiakirjoista paljastuu, että veteraanitapaamisista sovittiin kenraalimajuri E.J. Raappanan hautajaisten muistotilaisuudessa ja se samalla käynnisti Jotos-muistomerkkihankkeen.
Tätä ennen monestakin syystä oli Rukajärven suunnan sotahistoriatyö keskeytynyt. Eversti Reino Hirvan mukaan: ”Sodan jälkeen me olimme kymmenkunta
vuotta enemmän ja vähemmän hiljaisuuden verhossa, kunnes Rukajärven suunnan miehet repivät verhon rikki. Ensin perustettiin Rukajärven suunnan muistoristi, jonka syntysanoissa kenraali Raappana mm. korosti auttavan käden ojentamista tuen tarpeessa oleville kaatuneitten omaisille. Herätys oli suoritettu. Alkoi
kansanliike”, toteaa Hirva kirjoituksessaan.
Rukajärven suunnan miehet eivät unohtaneet komentajaansa, vaan Jotos-muistomerkki sai lopulta nimen juuri hänen mukaansa. Se on ”Kenraalimajuri E. J.
Raappanan johtamien Talvisodan ja Jatkosodan taistelujen muistomerkki - Jotos.”
Muistomerkin hankkimisesta veteraanit tekivät päätöksen kenraalimajuri E. J.
Raappanan hautamuistomerkin paljastustilaisuuden jälkeen 2.6. 1963 pitämässään kokouksessa.
Muistomerkki pystytettiin Lieksaan Vapaudenpuistoon, vihkiäiset pidettiin
5.6.1966. Muistomerkin suunnitteli arkkitehti Erkki Karvinen ja sen toteutti kuvanveistäjä Heikki Häiväoja.
Muistomerkkiin ei ole liitetty nimikylttiä, joten kansan suussa nimi vaihtelee
asianomaisen henkilön yleistiedon ja mieltymysten mukaan. Merkkitoimikunnankin asiakirjoissa muistomerkki mainitaan kahdellatoista eri tavalla. Lehtikirjoituksissa muistomerkistä on melkein poikkeuksetta kerrottu virheellistä tietoa ja
nykyisin nettijulkisuuden kaikissa virallisissakin lähteissä muistomerkki kuvataan
virheellisesti.
Tähän historiikkiin on pyritty kokoamaan kaikki saatavilla oleva tieto ja toivomme, että veteraanien itsensä tahto - niin muistomerkin nimestä kuin sen tarkoituksesta - leviäisi kaikkialle oikeassa alkuperäisessä muodossa.
Esitän parhaat kiitoksemme kaikille, joilta olemme saneet tukea tämän historiikin kokoamisessa.
Ystävänpäivänä 14.2.2021
Tenho Tikkanen
Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan jäsen
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Rukajärven suunnan veteraanien sotahistoriatyöstä
Rukajärven suunnan sodan jälkeinen sotahistoriatyö pohjautuu rintamalla toimineeseen vireään kulttuuri- ja valistustyöhön. Juuri tästä syystä on aihetta hiukan
valottaa, mistä lopulta oli kysymys ja mitkä tekijät tähän vaikuttivat eniten. Aiheesta on kirjoitettu kirjojakin mm. Reino Leppäsen Korven Radio1, Matti Viherjuuren Sitä se on2 ja myös Heikki Eteläpään Jees Teatteria3. Rukajärven veteraaneista
Pentti Perttuli on omissa muistiinpanoissaan ja sodan jälkeisissä kirjoituksissaan
kertonut eniten rintaman valistustyöstä4,5 ja olihan Perttuli edustamansa Rajajääkäripataljoona 6:n valistusupseeri ja sen myötä Rukajärven rintamatunnuksesta
päättäneen toimikunnan jäsen. Tietenkin veteraanien toiminnasta on kirjoitettu
muuallakin, yksi parhaimmista lähdeteoksista on tietenkin E. J. Raappana - Rajan
ja sodan kenraali ja erityisesti teokseen tri Pasi Tuunaisen kirjoittama osuus Raappana ja sodan päättyminen.6
Reino Leppänen7 näkee asian varsin kevyesti, että kysymys olisi ollut sotilaiden
”koti-ikävästä ja toiminnan puutteesta, jotakin oli keksittävä ja että oli runsaasti
vapaa-aikaa.” Leppänen tuo kirjassaan esille Rukajärven rintamatunnuksen merkityksen, mitä kirjassa on selvitetty seikkaperäisesti. Raappanan elämäkerta-kirjassa tohtorit Tuunainen ja Partanen kirjoittavat: ”Yksi Rukajärven suunnan miesten yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lisännyt tekijä oli yhtenäinen
rintamasuunnan merkki.” Miten tuo merkki syntyi, kenen aloitteesta kilpailu järjestettiin, jää kirjoissa vaille vastausta, mutta merkin lopulta merkkitoimikunnan
kokouksessa suunnitteli valistustoimiston päällikkö Matti Viherjuuri.
Juuri edellä kerrotusta syystä on paikallaan selvittää mikä mies Matti Viherjuuri
oli. Mitä muuta kuin, että hänen mainostoimistonsa osallistui MTV3 pöllötunnuksen kehittämiseen. Matti Viherjuuri toimi Rukajärven rintamalla valistustoimiston
päällikkönä. Viherjuuri kuvaa sota-aikaa omissa muistelmissaan mielenkiintoisella
tavalla. Asevelvollisuutensa autokomppaniassa suorittaneena ja lykkäystä saaneena hän kertoo ”ajautuneensa kynähommiin”, koska oli ikäluokkansa ”kirjanoppinein”. Kirjanoppineena maisterina hänet oli määrätty osallistumaan ”kansalaiskasvatukseen”. Tentti ei näytä olleen kovin vaativa, koska jokaisen kurssilaisen piti
kirjoittaa eteensä saamalleen paperille ”kynällä nimensä ja Suomen tasavallan
presidentin nimi.” Viherjuuri oli määrätty RUK:n 30. kurssin kurssijulkaisun päätoimittajaksi ja ilmoitushankkijaksi, johon tehtävään hänet valittiin siksi, että hän
omisti nopeakulkuisen moottoripyörän. Ilmeisesti juuri näissä em. ”kynähommissa” olivat esimiehet mm. silloinen Suomenmaa-lehden päätoimittaja Pentti
1 Reino Leppänen, Korven Radio, Pohjois-Karjalan kirjapaino v. 1987
2 Matti Viherjuuri, Sitä se on, WSOY, v. 1973 (Mukana monessa s. 43-56)
3 Heikki Eteläpää, ”Jees, Teatteria!”, Edita, v. 2002
4 Pentti Perttuli, Raappanan ritari, RSHYry:n julkaisemat muistelmat, v. 2016
5 Pentti Perttuli, Kirjoituksia Rukajärven suunnan veteraanien perinnetyöstä, RSHYry:n julkaisu, v.
2011
6 E. J. Raappana Rajan ja sodan kenraali, Otava, v. 2007
7 Korpraali Reino Leppänen toimi Rukajärven rintamalla Korven Radion kuuluttajana, lähde valistustoimiston sotapäiväkirjat sekä hänen kirjoittamansa kirja Korven Radio, s. 36 ja 152
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Sorvali, todenneet Viherjuuren kyvykkääksi, kuten Viherjuuri kirjoittaa: ”Sitten
sodat tulivat. Ne kuluivat minulta tiedotus- ja valistustehtävissä. Pitkäaikaisin komennukseni oli toimia Rukajärven suunnan valistusupseerina.”
Komentaja Raappanasta Viherjuuri kirjoittaa: Johtajamme oli kenraalimajuri
Erkki Johannes Raappana, humaani jääkäriupseeri ja pystykorvien kasvattaja.
Hän uskoi valistustoimistolle tehtävän toimia niiden miesten parhaaksi, joita sota
pidätti täällä kaukana Karjalan korvessa. Tehtävä oli valistusupseerille mahdollisimman mielenkiintoinen. Oikeastaan ohjessännöissä ei ollut sanottuna, kuinka
pitäisi mitäkin tehdä, vaan kaikki improvisoitiin.” Viherjuuri onnistui tehtävässään hyvin, josta hän itse kirjoittaa: ”Nuo vuodet tuolla Karjalan korvessa eivät
mainosmieheltä menneet hukkaan ammattia ajatellen. Olinhan mukana kurssilla
ihmisen ymmärtämisen oppimiseksi.”
Vaikka Viherjuuri luettelee muistelmissaan veteraanitapaamiset eri paikkakunnilla, hän jättää käsittelemättä osallistumisensa Rukajärven suunnan Helsingin
muistoristitoimikunnan työhön.8 Rukajärven risti oli ensimmäinen muistoristi
maassamme. Ensimmäinen jakotilaisuus järjestettiin vuonna 1953 Katajanokan
Kasinolla. Varatuomari Olavi Varvialan arkistoista olemme saaneet muistoristin
säännöt ja kaksi valokuvaa. Tilaisuudesta löytyy Rukajärven suunnan arkistosta
kolmas valokuva, jossa Erkki Setälä ja hänen kolme veljeään osallistuivat tuohon
tilaisuuteen Rukajärven muistoristin saajina.

Katajanokan Kasino 10.10.1953. Toimikunnan sihteeri Olavi / Jukka Varvialan arkisto.
8 Rukajärven suunnan aseveljien kokouspöytäkirja 2.6.1963, Olavi Varviala: Helsingin toimikunnan
ensimmäinen tavoite – Rukajärven muistoristin aikaan saaminen ja sen jakelun järjestäminen oli
saatettu päätökseen
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Sotahistoriatyö keskeytyi asekätkentään
Tosiasiassa rintamalla hyvin käynnistynyt sotahistoriatyö oli pysähdyksissä melkein
vuosikymmenen kuten Hirva Karjalan pojat-lehteen kirjoitti v. 19579.
Lieksassa sotien muistomerkkeihin liittyvät hankkeet näyttävät käynnistyneen
1950-luvulla. Brahea-lehdessä 13.9.1986 julkaistussa Ilmari Karvosen kirjoittamassa artikkelissa on lueteltu ”Viime sotien muistomerkit”. Lehdessä kerrotaan
mm.: ”Kenraalimajuri Erkki Raappana oli aikaisemmin Lieksassa käydessään
pannut pohjarahan hankkeeseen Talvisodan taistelualueille pystytettävien muistomerkkien aikaansaamiseksi. Toimikunta perustettiin v. 1959, johon tuli reserviläisjärjestöjen, rajavartioston, metsähallituksen, Veitsiluoto Oy:n, Enso-Gutzeit
Oy:n ym. asianharrastajien edustajia. Se saikin yhteisvoimin aikaan taistelumuistomerkit. Artikkelissa kerrotaan, että Talvisodan muistomerkkejä on kahdeksan ja
taistelumuistomerkkejä on yhdeksän. Lisäksi kerrotaan olevan kuusi Jatkosodan
partisaanien uhrien muistomerkkiä.
Tästä samasta asiasta kerrotaan myös Aarne Purolan10 26.11.1986 tekemässä
Simo Simolan haastattelussa: (Kohta 11) ”1950-luvun lopulla reserviläispiireissä
keskusteltiin sotien muistomerkkien pystyttämisestä, jonka alkuunpanijana oli
Ilmari Karvonen. Todettiin asia niin hyväksi, että sitä on syytä lähteä viemään
eteenpäin. Ensimmäiseksi kohteeksi otettiin Hattuvaaran tien suunta… (kohta 19)
Mukana olivat Ilmari Karvonen, minä ja Kalle Pehrman Pankakosken tehtaalta,
joka sen toteutti… alettiin rakentaa mm. Nurmijärven tien suuntaan… (kohta 22)
Oli puhetta, että kotiseutuyhdistys ottaisi ne hoitoonsa… (kohta 23) Ylimetsänhoitaja Ilmari Karvonen on ollut sotien muistomerkkien hankkimisessa pääasiallinen alkuunpanija yhdessä parturimestari Urho Järveläisen kanssa. Järveläinen
on pääosin toiminut partisaanien uhrien muistomerkkien pystyttämiseksi. (kohta
26) Rukajärven suunnan jatkosodan taistelujen muistomerkistä en tiedä sen
enempää kuin, että aika usein, kun siellä käytiin, niin he kysyivät, että mikä tämä
on, kun siinä ei ole minkäännäköistä laattaa. Sitten heräsi ajatus, että siihen pitäisi laatta saada. Se tehtiinkin Pankakosken tehtaalla ja kiinnitettiin muistomerkkiin. Tämä on vielä Kalle Pehrmanin käsialaa. Hän oli tehtaan palkkalistoilla”.
Kauppaneuvos Pauli Mauro kertoo (kohta 27, 25.11.1986) muistomerkkihank
keesta laajasti. Valitettavasti Mauro oli jo tuossa vaiheessa ikämies, eikä hän
näytä muistavan asiaa, vaikka oli Jotos-muistomerkkitoimikunnan jäsen (Tenho
Tikkasen kommentti). Myös Ilmari Karvonen ja Urho Järveläinen tulivat valituksi
Jotos-muistomerkkitoimikuntaan.
Rukajärven suunnan sotahistoriatyö on tunnettua. Sodan jälkeen yhteisiä veteraanitapaamisia ei järjestetty. Se oli pysähdyksissä osin Rukajärven suuntaan
9 Eversti Reino Hirva: Karjalan pojat nro 3 – 1957, Rukajärven miehet ja maanpuolustus, s. 8 - 9
10 Sosionomi Aarne Purola toimi Lieksan kaupunginsihteerinä 1946-1972 ja apulaiskaupunginjohtajana 1973. Eläkkeelle siirryttyään hän haastatteli mm. veteraaneja, haastatteluaineisto on poikkeuksellisen laaja
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keskeisesti kohdistuneen asekätkentäjutun käsittelyn vuoksi. Asekätkennästä tuomittiin suhteellisesti eniten juuri Rukajärven suunnan sotilaita11, mikä tulehdutti
korkeimpien upseereitten välit. Se vaikutti myös Rukajärven suunnan sotahistoriatyön käynnistymiseen. Tämä tulee esille mm. Erkki Raappanan puolisolleen
lähettämistä kirjeistä (21.7.1947 kirje 27.7.1947: ESRA arkisto). Näitä on käsitelty
E. J. Raappanan elämäkerta Rajan ja sodan kenraali - teoksessa: ”Erityisen katkera
Raappana oli Tuulensuulle. ”Kyllä käy sääliksi Viliä. Jos hän olisi pysyny miehenä
ja asiassa, voisi hän pestä kätensä täydellisesti. Vaan itse pilasi kaiken.” Myös
Raappanan entiset asetoverit ihmettelivät Tuulensuun ja Idänpää-Heikkilän halpamaisia toimia asiassa. Raappanalle lähetetyissä viesteissä todettiin, ettei kyseisillä herroilla ole enää mitään asiaa rukajärveläisten seuraan.”
Ristiriidat Rukajärven suunnan upseereitten välillä asekätkennän kuumina vuosina tulevat selvästi esille myös Einari Kakon muistelmissa.12
Eduskunta sääti tammikuussa 1947 liittoutuneiden valvontakomission vaatimuksesta taannehtivan lain ”aseellisen toiminnan luvattoman valmistelun rankaisemiseksi eräissä tapauksissa”. Raappana pidätettiin 19.2.1947 Lopella Paavo
Kastarin omistamalta Leppäniemen kartanon maatilalta kesken tilaisuuden.
Tasavallan presidentti J. K. Paasikivi vapautti Erkki Johannes Raappanan yleisen
edun vuoksi puolustuslaitoksen kenraalimajurin virasta 5.5.1949.13
Komentaja E. J. Raappanan terveys reistaili, millä oli myös oma merkityksensä
suunnan sotahistoriatyön organisoidun toiminnan käynnistymiseen sotasyyl
lisyysoikeudenkäyntien jälkeen. Raappana sai vakavan sydänkohtauksen
23.3.1949, Sylvian kirje Hellen Erikssonille 26.3.1949. Sairaskohtaukset toistuivat
syksyllä 1954 ja 1959 sekä 1961. Kohtaukset olivat siinä määrin vakavia, että ne
vaativat sairaalahoitoa.14

Raappanan osallistuminen eräisiin tilaisuuksiin
Aseveljien tapaamisiin Raappana otti osaa Rukajärven ristin sääntöjen mukaisesti
ilmeisesti vuosittain. Helsingin Katajanokan Kasinolla jaettiin ensimmäiset Rukajärven suunnan muistoristit v. 1953.15
Komentaja E. J. Raappana oli myös muistoristivaltuuskunnan jäsen, joka valmisteli

11 Asekätkentä, Matti Lukkari, Otava, v. 1984, luettelo tuomituista s. 304 – 372. Rukajärven suunnan sotilaista tutkinta kohdistui 200 sotilaaseen, joista 174 tuomittiin
12 Einari Kakko muistelmissaan. RSHYry
13 Pv.PE KD.N:o 1189/Kom.1/a/1949, esittelijänä: Puolustusvoimain komentaja jalkaväenkenraali
Aarne Sihvo
14 E. J. Raappana muistojulkaisu, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, v. 1970, s. 142 – 143, s. 148
– 151
15 Pöytäkirja 2.6.1963: ”Varatuomari Olavi Varviala totesi, että ns. Helsingin toimikunnan ensimmäinen tavoite Rukajärven muistoristin aikaan saaminen ja sen jakelun järjestäminen oli saatettu
päätökseen
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Rukajärven veteraanit 10.10.1953 Hietaniemessä, seppeleen lasku Mannerheimin patsaalle.

Rukajärven muistoristi oli ensimmäinen.
Veteraanit kokoontuivat Katjanokan Kasinolle jakotilaisuuteen 10.10.1953.

3.12.1957 asetuksen muutosta Suomen sotien 1939 – 1945 muistoristin sääntöjen vahvistamisesta.
Juuan metsästysmajan vihkiäiset pidettiin 4.9.1955, jolloin Raappana paljastaa
”Honkaisten pirttien tarinan”.16 Sen hän kirjoitti majan vieraskirjaan. Mukana
Juuassa oli myös Sylvi-puoliso.

Kuvassa kenraalimajuri E. J. Raappana ja Matti Nevalainen. Lipun suunnitteli
Veikko Haapalainen. Kuva Antti Haapalaisen arkisto.

16 Tenho Tikkasen 8.12.2020 päivätty muistio ”Honkaisten pirttien henki”, RSHYry:n arkisto
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Vuonna 1957 Raappana kutsuttiin kunniarajajääkäriksi, siviilipuvun rinnassa
kannettava kultainen karhunpää-tunnus.17
Raappana osallistui joulukuussa 1959 Lieksan Kivivaaran suunnan talvisodan
taistelujen muistomerkin paljastustilaisuuteen.
Raappana oli Nurmeksen reserviupseerikerhon 20-vuotisjuhlassa kunniajäsenenä (28.1.1961), missä hän löi lipunnaulaustilaisuudessa ensimmäisen lippunaulan.18

Rukajärven muistoristi
Rukajärven muistoristi on ensimmäinen muistoristi maassamme. Kuten edellä on
kerrottu, ensimmäiset muistoristit jaettiin v. 1953 Katajanokan Kasinolla järjestetyssä juhlassa. Muistoristien yleistyttyä asetuksella pyrittiin sekava käytäntö järjestämään ja niinpä asetusluonnokseen oli merkitty 14. divisioonan muistoristi. Näitä
muistoristejä ehdittiin jakaa huomattava määrä, ennen kuin lopulliseen asetustekstiin, minkä Tasavallan presidentti vahvisti, merkittiin vuoden 1953 mukaisesti
Rukajärven muistoristi.19 Tässä yhteydessä on syytä mainita, että em. asetuksen
käynnisti ”Muistoristien toimikunta”, jonka oli kutsunut 10.2.1956 koolle muistoristikirjan kirjoittaja. Kansallisarkistosta saatavan tiedon mukaan ensimmäisessä
kokouksessa Rukajärven suuntaa edusti E. J. Raappanan sairastelun vuoksi eversti
Tähtinen. Samaan aikaan perustettiin valmistelemaan Suomen sotien 1939 – 1945
muistoristien sääntöjen vahvistamista myös muistoristivaltuuskunta, jossa kunkin
yhtymän johto oli edustettuna.20
Varmasti tuossa yhteydessä toimikunnan tietoon tuli myös se, että Rukajärven
muistoristillä oli v. 1953 laaditut säännöt, joiden 3 §:n mukaan: Ristin myöntää
suunnan sodanaikainen komentaja kenraalimajuri E. J. Raappana, joka myös antaa ristiä seuraavan kunniakirjan. Jakelusta huolehtii vuosittain lokakuun toisena
lauantaina klo 19.00 Helsingin kaupungissa Katajanokan upseerikerholla kokoontuva suunnan henkilöstön kokoukseen, johon jokaisella suunnan henkilöstöön
kuuluneella on oikeus osallistua, valitsema toimikunta, jonka puheenjohtajana on
kenraalimajuri E. J. Raappana ja johon valitaan jäseneksi kuusi sodanaikaisia joukko-osastoja edustavaa henkilöä.
Edellä on viitattu esillä olevaan Rukajärven suunnan nimen käyttöön. Suurimmalle osalle veteraaneista oli myönnetty Rukajärven suunnan muistoristi, mutta
osalle em. sekaannuksen vuoksi 14. divisioonan muistoristi. Otan pari esimerkkiä. Sonkajärveltä kotoisin olevalla Kalle Sutisella oli 14. divisioonan muistoristi.
17 E. J. Raappana, Rajan ja sodan kenraali, Partanen, Pohjonen, Tuunainen, s. 405 sekä E. J. Raappanan muistojulkaisu, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, v. 1970 s, 142 – 151
18 Veikko Haapalaisen/Antti Haapalaisen arkiston tieto ja kuva lipunnaulaustilaisuudesta 28.1.1961
19 PlM.K.D.N:o 3900/10/Sot/57
20 Kansallisarkistosta lainvalmisteluasiakirjojen mukaan toimikunnassa Rukajärven suuntaa edusti
kenraalimajuri E. J. Raappana ja varsinaisen jäsenen sairauden aikana eversti U. A. Tähtinen ja varajäsenen ev. luut. Olavi Harlahti
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Varmasti tuossa yhteydessä toimikunnantietoon tuli myös se, että Rukajärven muistoristillä
oli v. 1953 laaditut säännöt, joiden 3§:n mukaan: Ristin myöntää suunnan sodanaikainen
komentaja, kenraalimajuri E.J. Raappana, joka myös kantaa ristiä.
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Isälläni ei tätä muistoristiä ollut, joten hankin sen hänelle v. 2010. Hänelle toimi
tettiin 14. divisioonan muistoristi, vaikka 3.12.1957 alkaen olisi tullut jälleen toi
mittaa Rukajärven suunnan muistoristejä.

E. J. Raappanan hautajaiset 21.9.1962 käynnistävät
Rukajärven suunnan sotahistoriatyön uudelleen
Raappana kuoli 14.9.1962. Hautajaiset 21.9.1962 järjestettiin sotilaallisin menoin.
Siunauspuheen piti teologian tohtori Olavi Tarvainen. Arkkua kantoivat kenraaliluutnantti Jorma Järventaus, kenraalimajurit Olli Korhonen ja Veikko Karhunen,
everstit Lauri Könönen ja Osmo Karhunen sekä everstiluutnantti Erkki Setälä.
Pentti Perttulin vuonna 2005 tri Jukka Partaselle osoittaman kirjoituksen mukaan21 E. J. Raappanan hautajaisten muistotilaisuudessa Erkki Setälä teki aloitteen Rukajärven suunnan asevelikokousten järjestämisestä. Samalla aseveljet
päättivät muistomerkin saamisesta komentajansa haudalle.
Muistomerkkihanke toteutui kenraalin syntymän 70-vuotispäivänä 2.6.1963.
Joensuun juhlaan saapui 3000 veteraania. Muistomerkin oli suunnitellut

21 Pentti Perttuli, Kirjoituksia Rukajärven suunnan veteraanien perinnetyöstä, RSHYry:n julkaisu,
v. 2011
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arkkitehti Ensio Lappalainen. Muistomerkin jalustaan on kaiverrettu teksti:
”Pohjois-Karjalan puolustajalle kolmessa sodassa / aseveljet ja yhteisöt.22 Raappanan muistojuhla järjestettiin Urheilutalossa, jossa muistosanat lausui rovasti
Antti Kukkonen ja juhlaesitelmän piti kenraalimajuri Reino Hirva.
E. J. Raappanan muistotilaisuudessa 21.9.1962 aseveljien tekemistä päätöksistä
ei ole laadittu pöytäkirjaa. Pöytäkirjattu veteraanikokousten järjestämisestä tehty
merkintä löytyy vasta Jotos-muistomerkin paljastustilaisuuden 5.6.1966 jälkeen
pidetystä kokouksesta, jossa päätettiin seuraavan ”asevelijuhlan pitämisestä
vuonna 1969 ennen juhannusta Kajaanissa”.
Edellä esittämäni varsin pitkä kerronta kuvaa niitä olosuhteita, mitkä vaikuttivat
Rukajärven sotahistoriatyön käynnistymiseen. Sotahistoriatyö oli johdonmukaista
jatkoa Raappanan johdolla Rukajärven rintamalla alkaneeseen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan ja myös sodan jälkeen Rukajärven suunnan ristin aikaansaamiseksi.

Muistomerkkitoimikunnan työ alkaa 14.11.1963
Väliaikainen muistomerkkitoimikunta kokoontui Lieksan Kauppa Oy:n tiloissa
14.11.1963, Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Pauli Mauro ja
sihteeriksi Sakari Kilpeläinen. Lieksan kokous valitsi varsinaisen muistomerkkitoi
mikunnan puheenjohtajaksi Erkki Setälän, varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja
Pauli Mauron, rahastonhoitajaksi ja sihteeriksi Sakari Kilpeläisen. Varapuheenjohtaja toimii kokoonkutsujana.
Kokouksessa kuultiin, että Lieksan kauppalanjohtaja oli alustavasti luvannut muistomerkin sijoituspaikaksi kauppalan Vapaudenpuiston.23 Pohjois-Karjalan reserviupseeripiiri oli kehottanut siirtämään kenraalimajuri Raappanan hautapatsaske
räyksestä jääneet varat perustettavan muistomerkkitoimikunnan käyttöön.
Kokous päätti valita muistomerkkihanketta eteenpäin ajamaan seuraavan toimikunnan:
14.11.1963 Setälä Erkki, eversti 			

puheenjohtaja

14.11.1963 Kilpeläinen Sakari, varatuomari		

sihteeri, rahastonhoitaja

14.11.1963 Virmakoski Mauri, majuri 			

jäsen

14.11.1963 Mäkelä Aaro 				

jäsen

14.11.1963 Ruuhonen Pentti, kauppalanjohtaja

jäsen

14.11.1963 Salonen Urho, kapteeni 			

jäsen

14.11.1963 Lappalainen Matti 				

jäsen

22 Aseveljien kokouksen pöytäkirja 2.6.1963, Joensuu Keskuskansakoululla, Kenraalin taival artikkeli, Karjalan Pojat nro 6/1963
23 Vapaudenpuisto sai nimensä, kun Lieksan kauppalanvaltuusto hyväksyi 31.5.1958 alueen asemakaavan
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14.11.1963 Helojoki Mainio, rehtori 			

jäsen

14.11.1963 Karvonen Ilmari, ylimetsänhoitaja 		

jäsen

14.11.1963 Mauro Pauli, toimitusjohtaja		

varapuheenjohtaja jäsen

14.11.1963 Pitkänen Aulis, varatuomari 		

jäsen

14.11.1963 Pato-Oja Aaro, sosiaalipäällikkö 		

jäsen

14.11.1963 Järveläinen Urho, parturimestari		

jäsen

14.11.1963 Oinonen Martti, maanviljelijä		

jäsen

14.11.1963 Oinonen Unto, työnjohtaja			

jäsen

14.11.1963 Pajula Jaakko, kauppias			

jäsen

14.11.1963 Iiskola Heikki, metsänhoitaja 		

jäsen

14.11.1963 Ryynänen Matti, maanviljelijä 		

jäsen

14.11.1963 Luoma Pentti, johtaja 			

jäsen

Ylimetsänhoitaja Ilmari Karvonen esitti oman suunnitelmansa muistomerkiksi.
Suunnitelman mukaan muistomerkkinä olisi suuri kivi, jossa korkokuvana karhukuvio. Lieksalaiselta taiteilija Eeva Ryynäseltä päätettiin pyytää ”jonkinlaista
luonnosta”. Kokous päätti, että kokonaissuunnitelmassa olisi ”käytettävä myös
arkkitehdin apua”.

Kokous 24.4.1964
”Rukajärven suunnan muistomerkkitoimikunnan” pöytäkirja 24.4.1964, jolloin toimikuntaa täydennettiin.
24.11.1964 Murole Matti, ev. luutn. 			

lisäjäsen

24.11.1964 Turunen Jussi, maanviljelijä			

lisäjäsen

24.11.1964 Tirronen Paavo, kunnanvalt. puheenjohtaja lisäjäsen
24.11.1964 Konttinen Jussi, vänrikki 			

lisäjäsen

24.11.1964 Salonen Urho, kapteeni 			

lisäjäsen

24.11.1964 Lappalainen Matti, kapteeni 		

lisäjäsen

24.11.1964 Lukkarinen Väinö, toimitusjohtaja		

lisäjäsen

Puheenjohtaja Setälä ilmoitti, että E. J. Raappanan muistomerkkitoimikunnan
keräyksestä jääneitten varojen määrä on täsmentynyt, ylijäämä on lähes 6000
mk. Puheenjohtaja esitti, että lopulliset suunnitelmat tehtäisiin vasta sitten, kun
rahojen lopullinen määrä on tiedossa ja Lieksaan siirretty. Setälä kertoi, että arkkitehti Erkki Karvinen antaa apua ilmaiseksi.
Kokouksessa todettiin, että rahankeräys on ensimmäinen asia. Lisäksi päätettiin
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kääntyä arkkitehti Karvisen puoleen ja pyydettiin häntä esittämään Karvosen esityksen pohjalta sen toteuttamismahdollisuudet. Muistomerkin osalta todettiin,
että paikkakysymys tulisi selvittää mahdollisimman pian. Selvitystyö annettiin
varapuheenjohtaja Mauron ja Helojoen tehtäväksi.
Kokous päätti käynnistää muistomerkkihankkeen markkinoinnin, ”lehdistölle
ilmoitus asiasta ja propaganda käyntiin”.

Muistomerkin paikka Vapaudenpuistosta24
Lieksan kauppalanvaltuusto päätti 4.6.1964 / 65 §:n kohdalla varata paikan Rukajärven suunnan muistomerkkiä varten. Valtuusto päätti, että muistomerkki sijoitetaan Vapaudenpuistoon ja päätti lisäksi osallistua ”Rukajärven suunnan taistelujen
muistomerkin” perustöiden rahoittamiseen.”

Kokous 1.12.1964
Kokouksessa puheenjohtaja Erkki Setälä selosti neuvottelujaan arkkitehti Erkki
Karvisen kanssa, ”jonka mielestä muistomerkin tulisi olla tarpeeksi arvokas ja kuvastaa Rukajärven suunnan luontoa ja taistelijoita”. Kokouksessa esiteltiin arkkitehdin karkea luonnos.
Keskustelun jälkeen oltiin yksimielisesti ehdotuksen hyväksymisen kannalla.
Jäsen Virmakoski antoi toimikunnan käyttöön kenraali Raappanan hautamuistomerkkirahaston toimikunnan luovuttamat 4000 mk. Toimikunta päätti, että muistomerkin kustannukset pyritään rajaamaan n. 20000 markan kattokustannuksiin.

Karvisen muistio 9.2.1965
Arkkitehti Erkki Karvinen oli 3.2.1965 neuvotellut kuvanveistäjä Heikki Häiväojan
kanssa ja toimittanut muistomerkkitoimikunnalle laatimansa muistion. Neuvotteluissa on arvioitu, että muistomerkin valmistumisaika kevät 1966 sopii hyvin,
eikä aiheuta liikaa kiirettä myöskään Häiväojalle. Arvioitu kokonaiskustannus on
n. 20000 mk.
Suurin menoerä on metallivalu. Muistiossa todetaan, että mikäli valumateriaali
saadaan lahjaksi Outokumpu Oy:stä, se alentaa kustannuksia 20 %:lla. Itse valutyöosuus on suurin. Tässä vaiheessa kuvanveistäjän palkkio on auki, mutta sisältyy kokonaiskuluihin.

Kokous 17.5.1965
Rukajärven suunnan muistomerkkitoimikunnan kokoukseen oli saapunut myös
arkkitehti Erkki Karvinen, joka selosti patsashanketta ja kustannuksia. Kokoukselle
esiteltiin muistomerkin kipsiluonnos.
Keskustelun jälkeen päätettiin hyväksyä luonnos ja antaa kuvanveistäjä Häiväojalle
24 Vapaudenpuisto sai nimensä, kun Lieksan kauppalanvaltuusto hyväksyi 31.5.1958 alueen asemakaavan

15

ja arkkitehti Karviselle vapaat kädet jatkosuunnitteluun kuitenkin siten, että muistomerkin etusivulle merkittäisiin vuosiluvut 1939 – 1944.
Muistomerkin paikan lopullinen määrääminen jätettiin myös arkkitehti Karvisen
tehtäväksi.
Keskustelun jälkeen päätettiin aloittaa varojen keräys syksyllä 1965 siten, että
keräys jatkuisi ohi muistomerkin paljastustilaisuuden, jotta tilaisuuteen osallistuvat voisivat myös antaa rahansa keräykseen. Rahankeräyslupa päätettiin hakea
reservin upseeri- ja reservin aliupseeriyhdistysten nimissä, mikäli antavat siihen
suostumuksen.
Samalla päätettiin panna sanomalehtiin vetoomus kaikille Rukajärven suunnan
miehille muistomerkkihankkeen eteenpäinviennistä.
Kokous nimesi yhdysmiehiä eri paikkakunnille keräyksen toimeenpanoa varten:
17.5.1965 Meriläinen Viljo, toimitusjohtaja

Kuhmon yhteyshenkilö

17.5.1965 Huovinen Reino, taloudenhoitaja

Kajaanin yhteyshenkilö

17.5.1965 Kärkkäinen Timo, sahanomistaja

Kiuruveden yhteyshenkilö

17.5.1965 Kaskela Akseli, johtaja		

Helsingin yhteyshenkilö

Kokous päätti muistomerkin paljastustilaisuuden pitoajaksi 5.6.1966 ja että virallinen tilaisuus kestää vain yhden päivän.
Kokous päätti valita toimikunnan työvaliokuntaan seuraavat jäsenet:
17.5.1965 Setälä Erkki, eversti
17.5.1965 Kilpeläinen Sakari, varatuomari
17.5.1965 Mauro Pauli, toimitusjohtaja
17.5.1965 Pitkänen Aulis, varatuomari, pankinjohtaja
17.5.1965 Karvonen Ilmari, ylimetsänhoitaja

Ministeriö myönsi rahankeräysluvan
Sisäministeriö antoi Lieksan-Pielisjärven Reserviupseerikerho ry:lle 11.9.1965 luvan toimeenpanna rahankeräys Lieksan suunnan ja jatkosodan Rukajärven suunnan yhteistä muistomerkkiä varten koko maassa. ”
Lupa tuli hakemuksen mukaan 11.9.1965 – 14.9.1966 väliseksi ajaksi. Lupa on
päivätty Helsingissä 1.9.1965.

Muistomerkkihankkeen markkinointi käynnistyy
Muistomerkkitoimikunta aloitti hankkeen tiedottamisen ensin toimittamalla kirjeitä aseveljille. Ensimmäinen muistomerkkitoimikunnan kirje on päivätty16.6.1965:
16

”Kenraalimajuri E. J. Raappanan johtamien talvisodan ja jatkosodan taistelujen
muistomerkki, jonka hankkimisesta aseveljet tekivät päätöksen kunnioitetun
esimiehemme hautamuistomerkin paljastustilaisuudessa, on tarkoitus pystyttää
Lieksaan.”
Varojen keräysesite on päivätty 15.9.1965 heti rahankeräysluvan tultua hyväksytyksi ”Kaikille talvisodan aikana Lieksan suunalla ja jatkosodassa Rukajärven
suunnalla 14 D:n joukoissa palvelleille aseveljille”. Esitteessä kerrotaan, että
”muistomerkki, jonka on suunnitellut Rukajärven suunnalla palvellut arkkitehti
Erkki Karvinen ja jonka toteuttaa kuvanveistäjä Heikki Häiväoja…”
Muistomerkkitoimikunta jätti Lieksan kauppalalle arkkitehti Erkki Karvisen
9.5.1966 laatiman suunnitelman ja rakennuslupahakemuksen: ”Lieksan muis
tomerkki” ympäristön järjestelyjä varten.”

Karjalainen -lehden 6.4.1966 julkaisema artikkeli: ”Rukajärven suunnan muistomerkkitoimikunta koolla torstaina”. Ilmeisesti muistiinpanoa koskeva merkintä on virheellinen, koska
6.4.1966 oli keskiviikko. Pielisen museolle ei ole toimitettu kokouksen pöytäkirjaa.
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Muistomerkin paljastustilaisuus Lieksassa 5.6.1966
Jotos-muistomerkin paljastaminen ja vihkimistilaisuus Lieksassa oli poikkeuksellisen juhlava tapahtuma. Lehtitietojen mukaan tilaisuuteen osallistui 400025 veteraania. Lisäksi juhlallisuuksia seurasi katujen varsilla suuri määrä yleisöä.
Setälän puhe 5.6.196626: Pienten kansojen merkitys ja arvonanto maailmassa
riippuu olennaisesti niiden moraalista, oikeamielisyydestä, kunniantunnosta ja
totuudellisuudesta. Näitä on meidän pidettävä korkealla säilyttääksemme itseluottamuksemme ja muiden arvonannon.
Jos me kumarramme väkivaltaa ja vääryyttä ja kiellämme parhaiden tekojemme
arvon, me kiellämme samalla itsemme ja kansamme olemassaolo on silloin rakennettu hiekalle.
Me olemme tänään hiljentyneet sankarivainajien kummuille kiitollisin ja siunaavin mielin. Meitä on lämmittänyt heidän uhrimielensä ja meitä on lämmittänyt se, että nuoremme, niin tämän kevään ylioppilaat kuin myös koululaiset
ovat laskeneet ruusunsa heidän ristiensä juurelle.
Eikö juuri nuortemme käynti sankarihaudoilla ole vakuutuksena siitä, että Suomi
tahtoo aina elää vapaana vapaiden kansojen joukossa.
Tämän vakuutuksen näkyvänä merkkinä kohta paljastamme muistopatsaan,
jonka jykevät piirteet viittaavat korkeuksia kohti. Patsas kuvaa metsää, jonka kätköissä juuri tämän rintamaosan sotilas vuotensa vietti. Tätä metsää halkoo jotos,
jota pitkin suomalainen sotilas taipaleensa kulki ja joka johti siihen, että Suomi säilytti toisen maailmansodan jälkeen itsenäisyytensä aikana, jolloin lukuisat pienet

Kuva Karjalan pojat -lehdestä 5 - 1966
25 Karjalainen 7.6.1966
26 Karjalan Pojat, nro 5 - 1966
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kansat menettivät kalleimpansa, vapautensa. Esitän patsaan luojille, aseveli Erkki
Karviselle ja taiteilija, kuvanveistäjä Heikki Häiväojalle parhaan kiitoksen. Teidän
työnne ja tukenne on aina säilyvä muistoissamme. Kiitämme patsastoimikunnan
puolesta kaikkia niitä, jotka ovat lahjoituksillaan ja työllään mahdollistaneet
muistopatsaan saamisen.”
Verho poistettiin.
Setälä jatkaa: ”Tämä muistomerkki olkoon muistutuksena jokaiselle, joka kulkee sen ohitse, siitä uhrimielestä, mikä tällä rintamaosalla, niin talvisodan kuin
jatkosodankin aikana oli, ja siitä horjumattomasta uskollisuudesta sitä maata ja
kansaa kohtaan, jonka meidän sydämemme kutsuu omakseen.
Kauppalan valtuuston herra puheenjohtaja, ottakaa tämä patsas vastaan Talvisodan Lieksan ja Jatkosodan Rukajärven jo harmaantuneilta aseveljiltä vakuutena
siitä, että meidän kaikkien suurimpana toiveena on se, ettei isänmaa enää koskaan joutuisi sodan pyörteisiin, vaan saisi kulkea rauhan jotostaan pitkin.”
Kauppalan puolesta otti patsaan vastaan valtuuston puheenjohtaja Väinö Lassander.
Veteraanien ryhdikkään, majuri Matti Ryynäsen johtaman ohimarssin ottivat
vastaan kenraaliluutnantti Olli Korhonen ja everstit Urho Tähtinen ja Osmo Karhunen.
Arvokasta päiväjuhlaa kunnioitti läsnäolollaan mm. kenraalimajuri Erkki J. Raappanan puoliso rouva Sylvia Raappana. Kenraaliluutnantti Olli Korhosen pitämä,
mieliinpainuva juhlapuhe valotti voimakkaasti Pohjois-Karjalaisen jääkärikenraalin
ja soturin E. J. Raappanan elämäntyötä kokonaisuutena, mutta varsinkin hänen
tehtäväänsä korpisodan johtajana ja mestarina.”
Puolustusvoimien lippuparaati suoritettiin Pohjois-Karjalan maakunnassa ensi
kerran Joensuun ulkopuolella 4.6.1966 Lieksassa. Paraatijoukkoja komensi Peltolan koulun pihalla järjestetyssä katselmustilaisuudessa P-KR:n komentaja evl O.
A. Kaakinen.

Jotos-lehtikirjoittelu
Jotos-muistomerkin paljastustilaisuus Lieksassa 4.-5.6.1966 oli valtakunnallinen
tapahtuma. Merkillepantavaa tuossa kirjoittelussa oli se, että vain Karjalan pojat-lehdessä mainittiin muistomerkin nimi: Jotos.27
Karjalainen julkaisi jo 4.6.1966 laajan artikkelin Lieksan ja Rukajärven suuntien
tulevasta asevelijuhlasta. Siinä kerrottiin myös, että juhlien yhteydessä paljastetaan ”kuvanveistäjä Heikki Häiväojan luoma karun kaunis muistomerkki Vapaudenpuistossa.
27 Karjalan pojat 5 – 1966, (https://karjalanpojat.fi/karjalan-pojat-lehdet-aikojen-alusta/karjalan-pojat-60-luvulta)
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Karjalaisen 6.6.1966 julkaistu artikkelin otsikko: ”Lieksan ja Rukajärven soturien
muistopatsaan paljastus Lieksassa.”
Lieksalainen julkaisi jutut 3.6.1966 ja jälkiartikkeli 7.6.1966. Artikkelin ingressissä todetaan mm.: ”Päivän kohokohdat olivat kuvanveistäjä Heikki Häiväojan luoman arvokkaan muistomerkin paljastus sekä sotilaallisen ryhdikäs ja
täsmällinen ohimarssi…”
Helsingin Sanomissa 7.6.1966 oli julkaistu kuva ja kuvateksti: ”Lieksan – Rukajärven suunnan taisteluiden muistomerkki paljastettiin asevelijuhlassa Lieksassa.
Kunniavartiosto muodostui Raappanan divisioonan harmaantuneista rintamamiehistä. Paljastuspuheen piti eversti Erkki Setälä. – Teoksen on tehnyt kuvanveistäjä
Heikki Häiväoja.”28

Muistomerkkitoimikunta julkaisi oheisen lehtimainoksen heti,
kun Sisäasiainministeriö myönsi Lieksan-Pielisjärven Reserviupseerikerho ry:lle luvan
Lieksan kauppalaan pystytettävän talvisodan Lieksan suunnan ja jatkosodan Rukajärven
suunnan muistomerkkiä varten
toimeenpanna koko maassa
rahankeräys. Rahankeräyslupa on päivätty 1.9.1965.

Myöhemmin muistomerkkiasiaa on käsittely lukuisissa lehdissä, useimmiten
suunnittelijaksi on mainittu taiteilija Heikki Häiväoja ja välillä arkkitehti Erkki
Karvinen, välillä lehtiartikkelissa on mainittu kumpikin. Muistomerkkitoimikunnan pöytäkirjoihin ja veteraaneille toimitettuihin kirjeisiin suunnittelijaksi on
merkitty arkkitehti Erkki Karvinen. Näin mm. Brahea-lehdessä Ilmari Karvosen
13.9.1986 artikkelissa Lieksan muistomerkit ja samoin kuin Karjalan Maa -lehdessä 3.6.1966.
28 HS. 7.6.1966 s. 4. (https://nakoislehti.hs.fi/00dacdb9-6f27-47aa-888f-0e1a4392c4a8/4)
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Tästäkin laatasta muistomerkin
nimi ”Jotos” jäi pois. Tärkein
asia, eli se mistä Jotos-muistomerkki oli peräisin, se asia
jäi lopulta nimeä myöten epäselväksi. Kuva Kimmo Vitri
14.11.2020.

Kuten edellä esitetystä ilmenee muistomerkin nimi ”Jotos” esiintyy vain Karjalan pojat-lehdessä ja muistomerkkiä kuvataan yleensä varsin vähän. Niinpä
muistomerkistä ei ollut saatavilla oikeaa tietoa siitä, mistä oli kysymys. Tätä pyrittiin paikkaamaan jälkikäteen muistomerkkiin kiinnitetyllä lisäkilvellä. Asiasta
Karjalainen julkaisi artikkelin 28.5.1978: Muistomerkin kupeeseen tullaan Lieksan
asevelijuhlien aikana (1978) kiinnittämään kuparilaatta, jossa on seuraava teksti:
Vuosien 1939–1944 aseveljeydelle 5.6.1966 Lieksan-Rukajärven aseveljet”.
Vuonna 2010 kokosin taustatietoja Pentti Perttulin kirjoittamaa teosta ”Kirjoituksia Rukajärven suunnan perinnetyöstä” varten. Pielisen museon johtaja Liisa
Eskelinen, Rukajärven veteraanin tytär, auttoi kokoamaan aineistoa, mikä on
pitkälti myös tämän historiikin lähdeaineistona. Pielisen museosta vapauduttuani halusin testata lieksalaisten tietämystä muistomerkistä. Suuntasin Vapaudenpuiston polulle vain parinkymmenen metrin päähän Jotos-muistomerkistä.
Tiedustelin ohikulkevilta sitä, mistä Jotos-muistomerkki löytyisi. Havaitsin, että
tietämyksessä oli aukkoja. Tämän kokeen uusin vuonna 2018, jolloin olimme tehneet Lieksassa monia projekteja. Kyselyjen jälkeen minulle tuli asiaa Lieksan lukion rehtorille ja historianopettajalle. Ehdotin, että oppilaille varattaisiin maksuton
esittely Lieksan Rukajärvi-keskukseen, mikä toteutuikin. Lieksan Matkailuoppaat
lupautuivat Rukajärvi-keskuksessa suorittamaan tarpeelliset esittelyt.
Pielisen museosta saimme valtavan määrän tietoa siitä, millä perusteilla Rukapirtti oli sijoitettu Suomujärven rannalle 1945. Siitä aineistosta löytyi myös Raappanan todellinen tahto, missä käytössä Raappana itse halusi komentokorsunsa
Rukapirtin olevan. Näin Raappana oli kirjoittanut 10.11.1945 majan vieraskirjaan:
”Tämän majan ovat rakentaneet 14 D:n pioneerit Rukajärvellä v. 1941 – 1944.
Majan on piirtänyt arkkitehti Eino Pitkänen Kajaanista. Maja rakennettiin kolmessa
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osassa. Ensimmäisenä rakennettiin 1941 päätupa, kamari ja keittiö, 1942 rakennettiin keittiön taakse kamarit ja 1944 rakennettiin toinen tupakylkeinen.
Kesällä 1944 siirrettiin maja Suomen puolelle ja 1945 ja 1946 tänne Suomuun Suomunniemen Metsästysyhdistyksen metsästysmajaksi.
Tämä Rukapirtti oli sodan pauhujen keskellä rauhan maja, jossa moni sai virkistyksen ja levon, sellaisena se säilyköön kautta aikojen näillä suuren luonnon valtamailla.”
Saatuani nähdä tämän tiedon, tulin suunnattoman surulliseksi. Muistiini palautuivat tapahtumat, jotka liittyivät 14. D:n perinneyhdistyksen vuosikokouksessa
käsiteltyyn yhdistyksen nimikiistaan vuosina 2008 - 2009.

Jotos-muistomerkistä apu Lieksan Rukapirtin
rakentamisessa
Edellä kerrotuilla tapahtumilla on merkitystä niin Rukajärven suunnan historiayhdistyksen perustamiseen kuin itse sotahistoriatyön jatkamiseen yleensä, samoin
kuin Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan, Martti Soikkelin, Antti Tuurin ja
allekirjoittaneen sekä Rukajärven suunnan historiayhdistyksen käynnistämään Rukapirtin palauttamiseen Lieksaan. Jotos-muistomerkki näyttelee siinä jälleen kerran suurta osaa. Tästä Jotos-muistomerkin historiikista ilmenee, että Jotos-muistomerkin vihkiäiset Lieksassa olivat ensimmäinen Rukajärven suunnan veteraanien
yhteinen tapaaminen. Tietysti tapaamisia oli järjestetty Helsingissä Katajanokan
Kasinolla jo vuodesta 1953 lähtien ja mm. E. J. Raappanan hautajaiset 21.9.1962
sekä hänen muistomerkkinsä vihkiäiset 2.6.1963 muodostuivat huomattaviksi veteraanien yhteistapaamisiksi.
Rukajärvi-keskuksen perustaminen ylipäätään sai alkusysäyksensä 6.9.2008 Kajaanin veteraanitapaamisesta, ja veteraanien Ermei Kannisen ja Pentti Perttulin
siellä käyttämien puheiden jälkeen. Ilomantsin 5.4.2009 kokouksen voidaan sanoa käynnistäneen Rukapirtin palauttamisen Lieksaan. Suunnitelmissa on rakentaa E.J. Raappanan komentokorsun kopio Lieksan Rukajärvi-keskuksen yhteyteen.
Toivomme, että hankkeen rahoituksessa onnistuisimme.
Rakennusmateriaalina tulemme käyttämään kelopuujäljitelmäbetonielementtejä. Vastaamme etukäteen meille esitettyyn kolmeen kysymykseen kymmenellä eri
perusteella:
A) Miksi Rukapirtin kopio valmistetaan kelopuujäljitelmäbetonielementeistä?
B) Miksi Rukapirtin kopio rakennetaan Lieksaan?
C) Miksi Rukapirtti rakennetaan Lieksan asemalle?
1) Siksi, että haluamme kokoamallemme arvokkaalle materiaalille paloturvallisen säilytyspaikan.
2) Siksi, että komentaja E. J. Raappana halusi sodan jälkeen Rukapirtin pysyvän
Lieksassa. ”Tämä Rukapirtti oli sodan pauhujen keskellä rauhan maja, jossa moni
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sai virkistyksen ja levon, sellaisena se säilyköön kautta aikojen näillä suuren luonnon valtamailla.” E. J. Raappana päiväkirjamerkintä 10.11.1945 Lieksan Suomulla.
3) Lieksan rautatieasemalle siksi, että Lieksan asemalta alkaa maassamme ainoa Jatkosodan auktorisoitu sotatie – Rukajärven tie. Se vihittiin Jukolan Motissa
2.7.2011 pidetyssä kansalaisjuhlassa. Ja siksi, että sitä kautta veteraanit matkustivat rintamalta kotiin lomille ja sitä kautta he palasivat jalan sodan jälkeen kotiinsa
ja rakensivat maansa vaurauden.
4) Siksi, että Rukajärven suunnan historiayhdistys ry omistaa vuodesta 2016 lähtien Lieksan asemamakasiinin ja sen ympäriltä 0,8 ha maata. Haluamme rakentaa
Rukapirtin omalle maalle!
5) Siksi rakennamme Lieksan rautatieaseman läheisyyteen, koska sinne olemme
hankkineet ja avanneet Rukajärvi-keskuksen, mikä on todettu onnistuneeksi sotahistoriatyön muodoksi.
6) Siksi, että Lieksassa on paljon muutakin kulttuuria tarjolla. Maamme paras
ulkomuseo, Pielisen museo, taiteilija Ryynäsen taiteilijakoti Paateri, kansallissäveltäjämme Jean Sibeliuksen häämatkakohde Monola.
7) Siksi, että Lieksassa on kaunis ympäristö, Koli ja Lieksan luontoon voi tutustua
mm. yhden Suomen kauneimman sisävesireitin avulla, Lieksasta Kolille.
8) Siksi, että Lieksassa on Ruunaan kosket ja maamme laajimmat erämaamelontareitit.
9) Siksi, että E. J. Raappanan johtamien joukkojen Jotos-muistomerkki on pystytetty Lieksaan, mitä haluamme muistaa tässä yhteydessä.
10) Siksi, että haluamme omalta osaltamme tukea maamme kansantaloutta ja
kotimaan matkailua tämän hankkeen myötä.

Ari Saastamoisen valmistama Rukapirtin pienoismalli on esillä Lieksan
Rukajärvi-keskuksessa.
Marsalkka Mannerheim vieraili Rukapirtillä 9.-12.9.1942.
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Rukapirtti Lieksaan
Vuoden 2015 - 2016 välisenä aikana Rukajärven suunnan historiayhdistys hankki Lieksan Rukajärvi-keskuksen tilat omistukseensa. Rukajärvi-keskuksen hankinta käsiteltiin RSHY ry:n hallituksessa 30.5.2016.29 Kävimme pitkään neuvotteluja
koko Lieksan rautatieaseman alueen hankkimisesta yhdistyksen omistukseen, ja
se oli vähällä toteutua. Myöhemmin Rukajärven suunnan historiayhdistys hankki
Lieksan asemaravintolan n. 2400 neliömetrin tontin omistukseensa. Tontille on sijoitettu kaksinkertaisen Marskin ritari Ilmari Juutilaisen muistomerkki.
Vuonna 2020 Rukajärven suunnan historiayhdistys käynnisti Rukapirtin rakentamishankkeen hyväksyessään toimintasuunnitelmassa alustavan hankesuunnitelman.
Vuoden aikana on hankkeesta käyty neuvotteluja Lieksan kaupungin johdon
kanssa. Rukajärven suunnan historiikkitoimikunta esitti, että hanke rahoitettaisiin
Jotos-muistomerkistä valmistettavien pienoismallien myyntitulolla. Historiikkitoimikuntaan kuuluvat 26.4.2007 lähtien kirjailija Antti Tuuri, professori Martti
Soikkeli ja allekirjoittanut verotarkastaja Tenho Tikkanen. Historiikkitoimikunta on
lupautunut lainaamaan pienoismallien hankkimisesta aiheutuvat varat. Historiikkitoimikunta on valtuutettu hankkimaan tarvittavat luvat ja sitä varten tarpeelliset käyttöoikeusluvat.
Jotos-muistomerkin pienoismallin suunnittelijan arkkitehti Erkki Karvisen ja
kuvanveistäjä Heikki Häiväojan perikuntien kanssa on solmittu kirjallinen sopimus Jotos-muistomerkin käyttöoikeudesta. Pienoismallin pronssista valmistetut
kappaleet on valmistanut kuvanveistäjä Heikki Häiväojan tytär, kuvanveistäjä Johanna Häiväoja. Myös Rukapirtin suunnitelleen arkkitehti Eino Pitkäsen
perikunnalta on saatu kirjallinen lupa Rukapirtin rakentamisesta. Erkki Setälän
omistaman Jotos-muistomerkin pienoismallin omistaja Paavo Setälä on alusta
alkaen tukenut hanketta ja antanut hallussaan olevan pienoismallin kuvanveistäjä
Johanna Häiväojan käyttöön nyt valmistuneita pienoismalleja valmistettaessa.
Tekijänoikeutta koskevat luvat on saatu, joten pienoismallien markkinointi Rukapirtti-hankkeen toteuttamiseksi voi alkaa.
Tämä historiikki on päivätty ystävänpäivänä 14.2.2021. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta Jatkosodan syttymisestä. Toivomme, että tätä hanketta tuettaisiin siten, että Rukapirtti voitaisiin vihkiä käyttöön Lieksassa 4. – 5.9.2024,
jolloin tulee kuluneeksi 80 vuotta Jatkosodan päättymisestä.

Jotos-muistomerkin pienoismallin jalustan kilpi
Kuten edellä kirjoitetusta selvityksestä ilmenee, muistomerkistä on käytetty jopa
muistomerkkitoimikunnan laatimissa asiakirjoissa kahtatoista (12) eri sanamuotoista kuvausta. Jotos-nimeä ei esiinny missään. Karjalan pojat -lehden 5–1966
lehden otsikossa sana Jotos on ainut muistomerkkitilaisuuden julkistamistilaisuudesta laadituissa kirjoituksissa oleva maininta. Rukajärven suunnan sotahistoria29 Kauppakirja on allekirjoitettu 30.5.2016
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Muistomerkkien numeroinnin, laattakaiverrukset ja pakkausten valmistamisen
on tehnyt Hannu Lappalaisen Kellopuoti
Vieremältä (ylin). Kuvanveistäjä Johanna
Häiväojan valmistamat Jotos-muistomerkin pronssiset pienoismallit (alla). Hopea/
pronssi Jotos-riipus (keskentek. vas.).
3D-Jotos (yllä)
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työhön osallistuneet veteraanit kuten Pentti Perttuli on useissa veteraanitilaisuuksissa puhunut Jotos-muistomerkistä mainiten sen nimeltä ja kertonut myös siitä,
mitä muistomerkki oikeasti kuvaa.
Muistomerkin pienoismallin jalustaan tarvittiin yksiselitteinen teksti ja otimme
siihen Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan kokoaman tiedon ja ehdotuksen mukaisesti tekstin mikä kuvaa parhaiten Jotos-muistomerkkiä. Teksti kuvaa
myös Jotos-muistomerkin vihkiäistilaisuudessa 5.6.1966 pidettyjä puheenvuoroja. Voidaan sanoa, että Rukajärven miehet eivät unohtaneet komentajaansa, vaan
lopulta tässä vaiheessa komentajan nimi tulee merkkiin liitetyksi pysyvästi Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti: ”Kenraalimajuri E.
J. Raappanan johtamien Talvisodan ja Jatkosodan taistelujen muistomerkki.”
Muistomerkkitoimikunnan asiakirjoista on koottu erikseen 51-sivuinen muistio.
Seuraavassa oheisesta muistiosta kerättyjä muistomerkkiä koskevia ilmaisuja.
1. E. J. Raappanan muistotilaisuuden yhteydessä pidetty kokous päätti:
Käynnistää Rukajärven suunnan veteraanitapaamisten järjestämisen. Tämän
jälkeen E. J. Raappanan hautamuistomerkin pystyttämisen jälkeen pidetyssä
kokouksessa veteraanit päättivät Rukajärven suunnan muistomerkkihankkeen
käynnistämisestä ja sen pystyttämisestä Lieksan kauppalaan.
2. Lieksan kauppalan rakennuslupa 4.6.1964: Rukajärven suunnan muistomerkki.
3. Kirje 16.6.1965 aseveljille: Kenraalimajuri E. J. Raappanan johtamien talvisodan ja jatkosodan taistelujen muistomerkki.
4. Sisäministeriö rahankeräyslupa 1.9.1965: Lieksan suunnan ja Jatkosodan Rukajärven suunnan muistomerkki.
5. Kirje aseveljille 2.11.1965: Talvisodan Lieksan suunnan ja Jatkosodan Rukajärven suunnan yhteinen muistomerkki.
6. Lehdissä julkaistu päiväämätön ilmoitus: Talvisodan aikana Lieksan suunnalla
ja Jatkosodassa Rukajärven suunnalla 14.D:n joukoissa palvelleille aseveljille.
7. Lehdissä julkaistu päiväämätön ilmoitus: Viime sotiemme muistomerkki Lieksan ja Rukajärven suunnan taistelujen muistoksi.
8. Kirje tiedotusvälineille 4.4.1966: Viime sotiemme muistomerkki Lieksan ja
Rukajärven taistelijoiden muistoksi.
9. Ohjelma 5.6.1966: Lieksan ja Rukajärven suuntien muistomerkki.
10. Rahankeräysluvan mukainen tilitys 30.12.1966: Rukajärven suunnan muistomerkki.
11. Toimikunta kutsui itse itseään: Rukajärven suunnan taisteluiden muistomerkkitoimikunnaksi.
12. Muistomerkin kupeeseen on kiinnitetty 28.5.1978 laatta: Vuosien 1939 –
1944 aseveljeydelle 4.6.1966 Lieksan-Rukajärven aseveljet.
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Rukapirtti – kolme nimeä
Rukapirtti – Raappanan Maja – Rajakenraalin Maja
E. J. Raappana kirjoitti Suomulla 10.11.1945 vieraskirjaan historiaan jäävän viestin. Rukapirttinä Maja palveli komentajaansa ja sodan jälkeen sen tuli olla ”Rauhan Maja”, Raappanan Maja, toisin kävi. Siitä tuli kiistakapula ja Maja siirrettiin
sen synnyinsijoiltaan pois. Uudessa paikassa Ilomantsissa sen nimeksi tuli Rajakenraalin Maja. Lieksaan tullaan tämän hankkeen myötä rakentamaan Rukapirtti.
Muistomerkkitoimikunta luovutti puheenjohtajalleen kenraali Erkki Setälälle
muistomerkin pienoismallin, mistä on nyt valmistettu pronssiset pienoismallit ja
3D-tulosteet.
Lieksan Jotos-muistomerkin numeroidut, pronssiset pienoismallit on valmistanut
kuvanveistäjä Heikki Häiväojan tytär, kuvanveistäjä Johanna Häiväoja. Prossista on
valmistettu 8 numeroitua, suurempikokoista (paino 7,55 kg) ja 8 pienempikokoista
muistomerkkiä (paino 1,35 kg). Tämän lisäksi pienoismallista on valmistettu 3D-tulosteena 300 numeroitua keskikokoista Jotos-muistomerkkiä (paino 1,35 kg). Lisäksi
tullaan valmistamaan hopeinen ja messinkinen Jotos-riipus.
Rukajärven suunnan Jotos-muistomerkin pienoismallin tuotto käytetään lyhentämättömänä Lieksaan rakennettavan uuden Rukapirtin rakentamisesta aiheutuviin kuluihin. Avajaiset pidetään 4. - 5.9.2024, jolloin tulee kuluneeksi 80
vuotta Jatkosodan päättymisestä.

***

Korven Kaiku v. 1996.
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Rukapirtti on Rukajärven suunnan komentajan komentokorsu. Se siirrettiin rintamalta Lieksaan Suomujärven rannalle. Raappana kirjoitti Suomun vieraskirjaan
10.11.1945: ”Tämä Rukapirtti oli sodan pauhujen keskellä rauhan maja, jossa
moni sai virkistyksen ja levon, sellaisena se säilyköön kautta aikojen näillä suuren
luonnon valtamailla.”
Raappanan kuoleman jälkeen vuonna 1984 Rukapirtti kuitenkin siirrettiin Ilomantsiin Parppeinvaaralle. Rukajärven suunnan historiayhdistyksen tavoitteena
on palauttaa Rukapirtti Lieksaan. Käynnistetyn hankkeen avulla vuosien 2020
– 2024 aikana Rukapirtti rakennetaan paikalle, missä se parhaiten palvelee Rukajärven suunnan miesten ja naisten sotahistoriallista kunniaa ja työtä tulevina
vuosina.

Rukajärven suunnan historiikkitoimikunta tukee hanketta
Rukajärven suunnan historiikkitoimikunta on perustettu 15.6.1986 Nurmeksessa
pidetyssä Rukajärven suunnan veteraanijuhlassa.
Historiikkitoimikuntaa täydennettiin veteraanien toimesta 26.4.2007.

Kuva vuodelta 1993. Rukajärven suunnan historiikkitoimikunta: edessä Antti Tuuri ja puheenjohtaja Erkki Setälä, takana Erkki Koivisto, Pentti Perttuli ja Toimi Lukkarinen. Kuvasta
puuttuu Toivo Rissanen. Takana haastatteluaineisto ääninauhoineen.

Kirjailija Antti Tuuri on kirjoittanut kaikkiaan viisi Rukajärvi-aihetta käsittele
vää teosta: Rukajärven tiellä 1990, Rukajärven aika 1991, Rukajärven linja
1992, Elämä isänmaalle 1998 ja Tuurin viimeisin kirja Rukajärven suunnalta,
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Rata ilmestyi 2010. Lisäksi hän on käsikirjoittanut elokuvan Rukajärven tie. Rukajärven suunnan veteraanien kokous kutsui Antti Tuurin aseveljeksi - Rukajärven
veteraani honoris causa -arvonimellä, kun kirjasarja oli 1992 valmistunut.

Kuva 26.4.2007. Vasemmalta Meri Puranen sota-arkistosta, Martti Soikkeli, Pentti Perttuli ja
Tenho Tikkanen luovuttivat veteraanihaastattelut digitoituna sota-arkistolle. 640 veteraanin
(heistä oli 35 lottaa) haastattelut käsittävät yhteensä 12400 sivua.

Asiakirjaluettelo:
Pvm

Asiakirja 				

Allekirjoittaja/selite

2.6.1963

Rukajärven suunnan aseveljien kokouspöytäk

s. 1

2.6.1963

Rukajärven suunnan aseveljien kokouspöytäk

s. 2

2.6.1963

Rukajärven suunnan aseveljien kokouspöytäk

s. 3

14.11.1963 Muistomerkkitoimikunnan kokouspöytäkirja

s. 1

14.11.1963 Muistomerkkitoimikunnan kokouspöytäkirja

s. 2

24.4.1964 Muistomerkkitoimikunnan kokouspöytäkirja

s.2

4.6.1964

Lieksan kauppalanvaltuuston päätös		

päätös

4.6.1964

Lieksan kauppalanvaltuuston päätös		

Valitusosoite

1.12.1964 Muistomerkkitoimikunnan kokouspöytäkirja
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s.1

1.12.1964 Muistomerkkitoimikunnan kokouspöytäkirja
1965

Varojen keruu, Sakari Kilpeläinen, Pauli Mauro

9.2.1965

E. Karvisen muistio muistomerkin valmistamisesta

s.2

19.3.1965 Heikki Häiväojalle 					

2000 mk, 2. erä

17.5.1965 Muistomerkkitoimikunnan kokouspöytäkirja

s. 1

17.5.1965 Muistomerkkitoimikunnan kokouspöytäkirja

s. 2

16.6.1965 Kirje aseveljille, rahankeräys, allekirjoittajat

Erkki Setälä

16.6.1965 Muistomerkkitoimikunnan kirje aseveljille
1.9.1965

Sisäministeriön päätös rahankeräyslupa

15.9.1965 Rahankeräysilmoitus painettu esite
9.10.1965 Rukajärven miesten osoitteita

33 allekirjoittajaa
Pauli Mauron kirje aseveljille

11.10.1965 Heikki Häiväojalle 					

4000 mk 1. erä

2.11.1965 Kirje aseveljille, rahankeräys muistomerkkitoim., P. Mauro,
S. Kilpeläinen
24.1.1966 Sopimus taidevalimo Väinö Kärkkäinen

Maksuohjelma 12.000 mk

31.1.1966 Väinö Kärkkäiselle 24.1.1966 sop. Suoritus

4.000 mk 1. erä

19.3.1966 Väinö Kärkkäiselle 24.1.1966 sop. Suoritus

4000 mk, 2. erä

30.3.1966 Rahankeräyslista
4.4.1966

Kirje aseveljille, kutsu ja rahankeräys

Muistomerkkitoimikunta

4.4.1966

Kirje Yleisradiolle 				

Erkki Setälä

23.4.1966 Kirje puolustusvoimille osallistum. 5.6.1966 M. Helajoki,
S. Kilpeläinen, Pauli Mauro
29.4.1966 Kirje kenrl. Jorma Järventaukselle Pauli Mauro, Mainio Helajoki,
Sakari Kilpeläinen
2.5.1966

3. Divisioonan komentaja J. Järventaus Ilmoitus osallistumisesta
4.6.1966 tilaisuuteen

7.5.1966

Pääesikunnan ilmoitus 4.-5.6.66 til. Kuvaaminen

Lähdeaineistosta on koottu erillinen 50-sivua käsittävä liiteasiakirja. Lisäksi Jotos-muistomerkkitilaisuus 4.-5.6.1966 on tallennettu. Tallenteen 16 mm filmikopiosta on KAVI:lta hankittu ääninauhat Rukajärven suunnan historiayhdistyksen
käyttöön.
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