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E.J. Raappana ja Rukajärven rintaman kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta 
Tenho Tikkanen Lieksan Rukajärvi-keskus 4.6.2022,  

E.J. Raappanan muistoseminaarin esitelmä 

Ennen kuin päästään varsinaiseen asiaan tulee lausua pari sanaa ihmisestä Erkki 

Johannes Raappanasta. 

Olisin halunnut tavata tämän valistuneen miehen. Ensikosketukseni komentaja E.J. 

Raappanaan omalta osaltani sain tavatessani Pentti Perttulin. Hän kertoi komentajansa 

joukkojaan arvostavasta käytöksestä. Komentaja Raappana asetti alaisensa viimeistä 

rivimiestä myöten kaikessa etusijalle, näin vielä sotien jälkeenkin. Sodassa Raappana 

huolehti joukkojensa turvallisuudesta, huolestui sydän juuriaan myöten eräissä taisteluissa 

suurista kaatuneitten määristä. Hän halusi olla tietoinen erityisesti hyökkäysvaiheen 

tappioista. Hän ei korostanut omia saavutuksiaan. Sen panivat merkille muut ja siihen oli 

erityinen syy sodan tavoitteiden vuoksi. Tässä yhteydessä on paikallaan tähdentää, miksi 

juuri Raappanasta tuli Rukajärven suunnan joukkojen komentaja. Kysymys täytyy asettaa 

Mannerheimin suuhun. Mannerheim luotti E.J. Raappanaan. 

Juuri tästäkin syystä – Mannerheimin luottomiehen paine Raappanaa kohtaan oli suuri 

myös saksalaisten puolelta. Lukemalla Pekka Visurin kirjan ”Saksan kenraali Suomen 

päämajassa vuonna 1941” sisältö paljastaa sen minkä painostuksen alaisena Raappana 

toimi, mutta siinä tehtävässä komentaja Raappanalla oli vahva tukimies – Ylipäällikkö 

Mannerheim. Saksalaisten operaatioista tietoja välittäneen ulkoministerin Wittingin 

mielipiteet Mannerheim torjui ja lausunto esikuntaväelle paljastaa koko totuuden: ”Suomen 

ulkoministeri ymmärsi sodankäynnistä yhtä vähän kuin Aleksanteri Suuren hevonen.”1 

Saksalaisten vaatimuksissa oli pitkälti kysymys Muurmannin radasta, mitä he itse eivät 

onnistuneet katkaisemaan, mutta siitäkin Ylipäällikön luottokomentaja antoi pian sodan 

alettua heti tammikuussa 1942 vahvan näytteen. 

Skannatessani Perttulilta saamaani Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan aineistoa 

kuulin Säkylässä Perttulin kodissa Perttulin itsensä pitkät esitelmät, mitkä on tallennettu 

videolle jo tuolloin 2006 aina sen jälkeenkin. Historiikkiaineiston veteraanien kertomukset 

pitävät sisällään 640 veteraanin haastattelut, 12.500 sivua. Tuossa yhteydessä jostain 

syystä pysähdyin lukemaan eversti Einari Kakon haastattelua. Se oli tehty 20.5.1987.  

Erityisesti huomioni kiintyi siihen yksityiskohtaan, miten tarkoin komentaja halusi selvittää 

”Kolvasjärven” taistelujen tietoja. Luen katkelman Kakon kertomuksesta, mikä kuvaa E.J. 

Raappanan ja 2./JR 31:n komppanianpäällikön kapteeni Einari Kakon tapaamista 

syyskuun puolenvälin tienoilla 1941. ”Komentajan ainutlaatuinen ystävällisyys ja 

hyväntahtoisuus liikutti mieltäni ja sai minut kysymään itseltäni, onko tämä ollenkaan totta 

vai näenkö vain unta?” Keskustelujen pääasiallinen sisältö kosketti ”Tappokukkulan” 

taistelua Kolvasjärvellä ja suuria kaatuneitten määriä. Repolasta Raappanan luota 

lähdettyään Kakko kuvaa tunnelmiaan seuraavasti: ”Muistiin piirtyi unohtumaton kuva 14 

D:n komentajasta, eversti Raappanasta, jonka vaatimaton mutta määrätietoisen 

ulkokuoren alla sykki harvinaisen lämmin sydän.” 2 

 
1 Pekka Visurin kirjan ”Saksan kenraali Suomen päämajassa vuonna 1941” s. 344 
2 Einari Kakko 20.5.1987, Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan haastattelut, skannattu 20.2.2006/TJT 
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Pasi Tuunainen kirjoittaa sotilasjohtajasta seuraavasti: ”Raappanan johtajantaitoihin 

luotettiin laajasti. Hän oli pidetty komentaja, ja hänen jälkimaineensa on muutenkin 

positiivinen. Joppe Karhunen muistuttaa Raappanan jatkosodan komentajakauden 

tunnettuudesta: ”Rukajärven suunta, Raappana ja hänen joukkonsa muodostuivat 

sotavuosina käsitteeksi.”3 

Siviilissä E.J. Raappana oli kansanmies. Se tuli vahvasti esille haastatellessani 29.8.2010 

maaherra Esa Timosta. Haastattelu tuo esille miten paljon E.J. Raappana piti yhteyttä 

aseveljiinsä. Kivivaaran suunnan Talvisodan aloittajaksi kutsumastaan sotamies Aarne 

Korpelaisesta tuli hänen kalakaverinsa. Timonen kertoo, ettei Raappana koskaan 

asettunut kalareissuilla peränpitäjäksi, vaan soutumiehen paikalle ja jätti peränpitäjän 

paikan arvostamilleen aseveljilleen. Tällä hän tahtoi osoittaa kunnioitustaan kaikilla 

käytöstavoillaan. 

Haastatellessani Aulis Lintusta, joka oli E.J. Raaapanan perhetuttu tulee esille vastaava 

välittömyys ja toisen ihmisen huomioiminen niin sodan aikana kuin myös sotien jälkeen. 

Aulis Lintusta olen päässyt haastattelemaan ja tallentanut haastattelut useampaan 

otteeseen. Aulis Lintunen lähetti terveisensä myös tähän tilaisuuteen. 

 

E. J. Raappanan erityisansiot 

Komentaja Raappanan ja hänen joukkojensa ansioluetteloon tulee lukea kaksi viimeistä 

taistelua. Ilomantsi 23.7. – 12.8.1944 ja Tahkokoski 12.-16.8.1944 missä käytiin 

Jatkosodan viimeisimmät taistelut. Ja tietysti se, että: 

1) Talvisodassa: Kaksi merkittävää saavutusta, Pohjois-Kajalan ryhmän komentajana. 

2) Jatkosodassa Rukajärven suunnan komentaja. 

Talvisodassa E. J. Raappanan johtaman Lieksan rintama oli ainut Suomen rintama missä 

ei ollut sodan lopussa joukkoja maamme vanhan rajan sisäpuolella. Jatkosodassa 

luonnollisesti tunnemme myös sen tosiasian, että Rukajärven suunta oli ainut rintama 

Mustaltamereltä Jäämerelle ulottuvalla alueella, mikä säilytti hyökkäysvaiheessa 

saavuttamansa asemat sodan loppuun saakka. 

Raappana ei ollut syypää sotaan, mutta hän huolehti viimeiseen asti hänelle annetuista 

tehtävistä ylikin. Sanon – ylikin, mikä johtuu siitä, että sodassa on kannettava huolta 

kotirintamasta ja sotilaitten mielialan huollosta. Se on tänään varsinainen esitelmäni 

sisältö. 

 

E.J. Raappana - taustaa 

Raappanan vanhemmat olivat asianajaja Juho Raappana ja Maria Lovisa Stenius. Hänen 
isänsä Juho Raappana oli sanomalehti Kalevan perustaja ja lehden ensimmäinen 
päätoimittaja. Hänet vihittiin avioliittoon vuonna 1920 Sylvia Margareta Ericssonin kanssa. 
Hän kävi kahdeksan luokkaa Oulun normaalilyseota ja sai päästötodistuksen samaisesta 
koulusta vuonna 1916. Lisäksi hän kävi Kemin yhteiskoulua ja Oulun reaalilyseota. Hän 
jatkoi opintojaan yliopistossa vuonna 1919 ja liittyi Pohjois-Pohjalaiseen osakuntaan. 

 
3 E.J. Raappana Rajan ja sodan kenraali, Sotilasjohtaja, Pasi Tuunainen s. 349 
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Sotilasoppinsa hän sai Saksan sotakoulun B-kurssilla Libaussa vuonna 1917 ja 
Sotakorkeakoulun komentajakurssilla vuonna 1926.  

Olen usein miettinyt sitä, mistä syystä Rukajärven rintamalla vapaa-aika ja 
kulttuuritoimintaan oli kiinnitetty suurta huomiota ja erityisesti, mistä syystä Rukajärven 
suunnalla ns. kulttuuritehtävissä toimineet henkilöt kohosivat sodan jälkeen merkittäviin 
asemiin siviilissä. Yksi syy tähän saattaa olla Raappanan ja 14. D:n erityisasema 
ylipäällikön alaisuudessa. Varmaa vastausta tähän ei ole saatavissa.  

Hänen sukutaustansa auttoi ymmärtämään kulttuurin merkityksen toimittaessa 
poikkeusoloissa kansakunnan käydessä taistelua olemassaolostaan. Raappana oli 
suurten joukkojen johtaja ja osasi antaa alaisilleen vastuuta. Jos joku petti häntä tai 
epäonnistui, tehtävä vaihtui mikä tuli Ilomantsissa esille jopa kolmen komentajan osalta. 
Raappanalla oli rohkeutta puuttua asioitten kulkuun tarvittaessa, vaikka mm. 
Ehrnrootheistakin hän sai ikuisen vihamiehen.  

 

Mistä Rukajärven suunta tunnetaan 

Mistä Rukajärven suunta tunnetaan? Siitä olen jo edellä kertonut, mutta se tunnetaan 
myös sodan jälkeen suoritetusta veteraanien toimesta käynnistyneestä 
sotahistoriatyöstään. Olen todennut, että oikealla sotahistoriatyöllä ja ns. perinnetyöllä on 
valovuosien ero. Juhlapuheita osaavat pitää koulutetut kansalaiset. Sotahistoriatyö ei ole 
yksinomaan eturivissä istumista ja kunniamerkkien keräämistä, jonkin nekin eturivin paikat 
on täytettävä ja Raappana kuuluu eturiviin tässäkin mielessä. Raappanan tavoin itse 
kunkin on pistettävä itsensä ns. likoon, koska se on osa koko maamme historiaa. 
Sotahistoriatyö on kuuntelemista ja asian tutkimista ja tiedon tallentamista lähteineen – 
avoimesti myös toisten jälkikäteen tarkasteltavaksi ja käytettäväksi. Tietysti sotahistoriatyö 
on tarinankerrontaa, ja siinä työssä esille tullut ei kaikkia miellytä, mutta silti työtä ei voi ja 
nimenomaan juuri sillä perusteella xcsivuuttaa. Jos jätät lähteen kertomatta, tai vieläpä 
tarinan arkaluonteisuuden vuoksi sivuutat asian esille tuonnin loukkaa se vakavaa 
historiantutkimusta. 

Olen edellä kertonut Erkki Johannes Raappanasta ihmisenä – ihmisestä, jonka olisin 
halunnut henkilökohtaisesti tavata. Parhaiten kunnioitamme komentaja Raappanan 
muistoa kertomalla hänestäkin totuuden. Mikäli sivuutamme totuuden siitä mitä todella 
myös Rukajärven rintamalla tapahtui, niin juuri se samalla loukkaa komentaja Erkki 
Johannes Raappanan muistoa ja kunniaa. Erkki Johannes Raappana ansaitsee juuri sen 
tasoista sotahistoriatyön tutkimista mistä parhaimmillaan voimme lukea mm. tohtorien Pasi 
Tuunaisen ja Pekka Visurin teoksista - asenteet on riisuttu – vain totuus jää. 

 

Valistustoimisto 

Ensiksikin organisaatiosta voidaan sanoa, että rintaman kulttuuri- ja vapaa-ajan toimia johti 

divisioonan valistustoimisto. Rukajärven suunnan Valistustoimisto (4200), 

Valistustoimiston sotapäivämerkintöjä on tehty 1.1.1942 – 25.11.1944 väliseltä ajalta. 

Valistustoimiston ensimmäisenä päällikkönä toimi kapt. Akseli Kaskela. Häntä seurasi 

14.5.1942 tehtävään valittu kulttuurimies Matti Viherjuuri. Kumpikin näistä henkilöistä 

lukeutui suomalaisen yhteiskunnan kulttuuriväen hyvin tuntemaan, voi sanoa aikansa 

yläluokkaan, joilla on pitkä ansioluettelo suomalaisessa yhteiskunnassa. Hyvät johtajat 
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valitsevat pystyvät alaiset, jotka osaavat antaa tunnustusta työntekijöilleen. Siksi 

Rukajärven rintama tunnetaan laadukkaasta kulttuurityöstään vielä sotien jälkeenkin. 

Mainittakoon vielä, että jokaisessa pataljoonassa oli nimetty valitusupseeri papin lisäksi. 

 

Matti Viherjuuri 

Valistustoimiston päällikkönä toiminut Matti Viherjuuri kertoo, että komentaja E.J. 

Raappana oli humaani jääkäriupseeri ja pystykorvien kasvattaja. Hän uskoi 

valistustoimistolle tehtävän toimia niiden miesten parhaaksi, joita sota pidätti kaukana 

Karjalan korvessa ilman erityisen takkoja ohjesääntöjä. Tehtävä oli valistusupseerille 

mahdollisimman mielenkiintoinen.  

Viherjuuri kertoo, että toimiston alaisuudessa ilmestyi sanomalehti Korven Kaiku, 

Rukajärven kylässä oli Korven Radion lähetysasema, jonka päällikkönä toimi Kauko 

Kokkonen. Meillä oli kiertäviä teattereita ja elokuvateattereita. Valistustoiminta pyöritti 

Korpisoturien Huoltorahastoa, jonka sanottiin olevan parhaiten toimivan. Viherjuuren 

mukaan heillä oli melko laajaksi paisunut puhdetyötoiminta ja kilpailutoiminta. Puhdetöinä 

lähetettiin mm. kymmeniä tuhansia kirveenvarsia kotirintamalle. 

 

Kilpailutoiminta 

Valitustoimiston tehtävänä oli huolehtia myös varsin laajasta kilpailutoiminnasta. 

Hiihtourheilun katsottiin edistävän myös sotatoimia. Rukajärven rintaman hiihtokilpailuista 

muodostui samalla myös sotien aikana Suomen mestaruuskilpailut. Teuvo Laukkanen 

voitti sekä Rukajärven mestaruudet, että myös sotien aikaiset Suomen mestaruudet. 

Ajankuluksi Rukajärvellä järjestettiin mäkikilpailut. Vanjärven taakse yhdistetyssä hyvin 

menestynyt Jussi Vainio rakennutti hyppyrimäen. Palloilulajit, paini ja nyrkkeily olivat myös 

varsin suosittuja. Kesäaikaan järjestettiin uinti ja uimahyppykilpailuja sekä kalakilpailuja, 

kilpailu jokaisen kalalajin kohdalla erikseen. 

Kulttuurin puolella kirjoituskilpailuja, puhdetyökilpailuja tulokset julkaistiin suunnalla 

ilmestyvässä Korven Kaiku-lehdessä. 

 

Rukajärven teatteri  

Rukajärven teatteri aloitti itsenäisenä teatterina 6.6.1943, johtajaksi oli valittu Kasse 

Salminen. Teatterissa näyttelivät Sakari Halonen, Toppo Nousiainen, Veikko Forsberg ja 

Kerttu Salmi.  

Teatterin ohjelmisoon kuuluivat ”Syntynyt terve tyttö, Olenko minä tullut haaremiin?, 

Sysmäläinen ja Palvelukseen halutaan. 

Liitän tähän esitelmääni aiemmin 2019 Lieksan Rukajärvi-keskuksessa pitämäni 

esitelmän. 
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Rukajärven suunnan Valistustoimisto (4200), Valistustoimiston sotapäivämerkintöjä 

on tehty 1.1.1942 – 25.11.1944 väliseltä ajalta. Puhtaaksikirjoitti Tenho Tikkanen 

26.12.2008. 

Valistustoimistoon kuului kaikkiaan n. 200 sotilasta ja esiintyjää. 

Seuraavassa on koottu otteita Valistustoimiston sotapäiväkirjoista. Kooste ei ole kattava ja 

otteet kuvaavat vain sitä miten laajaa Rukajärven suunnan joukkojen kulttuuri- ja 

harrastustoiminta sodanaikana on ollut.  

Sotapäiväkirjamerkinnöistä ilmenee kulttuuritoiminnan lisäksi myös joukkojen fyysisen 

kilpailu- ja harrastustoiminta pääpiirteittäin, samoin kuin myös puhdetöitten määrä ja myös 

se miten joukot osallistuivat menehtyneitten aseveljiensä perheiden elannon 

kohentamiseen keräämällä siihen varoja ja osallistumalla myös asevelitalojen 

rakennustöihin. 

Valistustoimisto järjesti kotiseutuvierailut, asevelitapahtumat ja erilaisia 

viihdytystilaisuuksia Rukajärven lisäksi myös suunnan joukkojen kotipaikkakunnilla. 

Rukajärvellä ilmestyi Korven Kaiku niminen lehti (yhteensä 1006 numeroa, ks. 7.11.44), 

siellä toimi Korven Radio, Rukajärven teatteri, orkesteri ja 100-jäseninen kuoro sekä lisäksi 

joukko-osastoissa toimi myös omia mieskuoroja ja pienempiä orkestereita ja 

esiintyjäryhmiä. 

Valistustoimisto oli organisoimassa varsin mittavaa tuotantotoimintaa. Rintamajoukot, 

valmistivat sotapäiväkirjan mukaan 17642 kirvesvartta ja 1070 sahanpääpuita (ks. 

22.2.43), valmistivat pärevasuja, lapionvarsia (ks. 2.9.43), keräsivät myytäväksi pihkaa (ks. 

14.7.43) ja polttivat tervaa (ks. 16.7.43). Rintamalla toimi kaksi voimalaitosta ja saha. 

Paraskaan sotapäiväkirja ei kerro kaikkea. Valistustoimisto ei tiedä mitään Eino Halosesta, 

koska kersantti Eino Halonen (Esik./II/JR 52) kaatui heti jatkosodan ensimmäisenä 

päivänä 4.7.1941 Kuhmon Sivakassa saamiinsa vammoihin 20.KS:ssa. Sotapäiväkirja ei 

tunne myöskään rintamalla tuotteliasta Halosen suvun jäsentä Kalle Halosta, mutta 

hänestä löytyy tietoa netistä (www.eemeli.fi), jonka mukaan: ” Kalle osallistui kolmeen 

sotaan, kansalaissotaan, talvisotaan ja lopulta jatkostaan. Näiltä vuosilta ovat peräisin 

lukuisat Rukajärvellä maalatut kylä- ja luonnonmaisemat.” Lisäksi Kalle Halosen töistä 

löytyy ansiokasta tietoa lapinlahtelainen tietokirjailija Minna Kettunen v. 2001 

ilmestyneestä teoksesta ”Halosen taiteilijasuku.” Yksi Halosen taitelijasuvun jäsenistä 

Erkki Halonen toimi III/JR 10 komentajana. Rukajärven rintamalla Halosen nimeä kantaa 

Ontajärven kylän kohdalla pohjoisesta työntyvä niemi. Halosen johtamat joukot III/JR 10 

sijoittuivat jatkosodan alussa Ontajärven ”Halosenniemeen” ennen kuin ne määrättiin 

muuttamaan Rukajärven päätien varren tukikohtia vartioimaan keväällä 1942. 

Sotapäiväkirjat eivät tunne matrikkelitaitelija kuvaamataidonopettaja Erkki Matilaista ja 

Kosti Ahosta lukuunottamatta myöskään taiteilija Toivo Jutilaa eikä Rukajärven suunnan 

komentajan lähettinä toiminutta Pentti Lehtistä. Lehtinen sai innostavan oppinsa 

nimenomaan v. 1906 syntyneeltä Toivo Jutilalta, joka olisi voinut luopua sotilasurastaan 

ikänsä perusteella jo 1.11.1941. Jutila toimi rintamalla sodan loppuun saakka. Jutila ja 

Lehtinen ovat sodan jälkeen tehneet mittavan kuvataitelijan uran, kuten myös Kalle 

Halonen, Erkki Matilainen ja Kosti Ahonen. 

http://www.eemeli.fi/
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Valistustoimiston sotapäiväkirjaan on tehty merkintöjä sodanjälkeisestä matrikkelitaiteilija 

Erkki Matilaisesta, Kosti Ahosesta, jotka menestyivät rintaman taitokilpailuissa kuten myös 

kaikista muista taiteilijoista, jotka osallistuivat Rukajärven suunnan em. puhdetyö- ja 

taitokilpailuihin, joista seuraavassa otteita (ks. spk. 8.6.42 ja 23.11.43). 

 

 

 


