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Hyvää puolustusvoimien lippujuhlapäivää arvoisat seminaariin osallistujat! 

 
Kiitokset kutsusta lausua Lieksan kaupungin tervehdys tässä Rukajärven 

suunnan historiayhdistys ry:n järjestämässä Raappana seminaariin. Minulla 
on ilo ja kunnia saada lausua tässä tilaisuudessa Lieksan kaupungin terveh-

dys teille seminaariin osallistujille. 
 

Jatkosodan Rukajärven suunnan perinnön vaaliminen ja sen siirtäminen tu-
leville sukupolville on tärkeä ja arvokas tehtävä. Rukajärven suunnan histo-
riayhdistys tekee merkittävää työtä ylläpitäessään tietoisuuttamme toisen 

maailmansodan tapahtumista. Ukrainan sota on osoittanut, että meidän on 
syytä edelleen muistaa toisen maailmansodan opetukset arvaamattomasti 

ja häikäilemättömästi käyttäytyvästä itäisestä naapuristamme. Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan sisältää hyvin samanlaisia elementtejä kuin Neuvosto-
liiton hyökkäys Suomeen loppuvuonna 1939. Ukrainan esimerkki osoittaa, 

että edelleen vahvalla maanpuolustustahdolla ja -kyvyllä on suuri merkitys 
maamme itsenäisyyden turvaamisessa. Tätä maanpuolustustahtoa ja -ky-

kyä meidän on ylläpidettävä. Toisaalta sodan julmuus, ihmishenkien mene-
tykset ja taloudelliset tappiot ovat niin suuria, että sotaa tulee välttää vii-
meiseen asti ja pyrkiä löytämään keinoja asioiden ratkaisemiseksi neuvo-

tellen. Aina se ei, kuten Ukrainassa näemme, ole mahdollista ja silloin mei-
dän on oltava varautuneita puolustamaan maatamme ulkopuolista uhkaa 

vastaan. 
 
Toisen maailmansodan tunnetuimpia henkilöitä oli korpikenraali Erkki Raap-

pana. Jatkosodan aikana kenraali Erkki Raappana nousi kuuluisuuteen suo-
raan Päämajan alaisuudessa Rukajärven suuntaan hyökänneen 14. Divisi-

oonan komentajana. Lieksa toimi Raappanan miesten, arvostettujen korpi-
soturien, tukialueena ja pääasiallisena huoltokeskuksena. Jatkosodan lop-
puvaiheissa kenraalimajuri Raappana toi Raappana-ryhmän miehineen Ilo-

mantsin taisteluissa viimeisen suuren torjuntavoiton Neuvostoliiton jou-
koista elokuussa 1944 tuhoten kaksi neuvostodivisionaa. Ansioistaan taiste-

luissa Raappanalle myönnettiin Mannerheim-ristin ritarin arvo ja esitettiin 
myös toista Mannerheim-ristiä. Tätä ehdotusta ei kuitenkaan hyväksytty. 
 

Kenraalimajuri Raappana oli tunnettujen taistelujen lisäksi moniulotteinen 
henkilö. Palvellessaan Rajavartiolaitoksella hänen johdollaan kehitettiin so-

dankäynnissä tarvittavaa välineistöä muun muassa ahkiota ja kamiinaa tal-
violosuhteissa toimittaessa. Intohimoisena eränkävijänä Raappana tunsi 
itäsuomalaiset maastot ja niiden erityispiirteet ja pystyi hyvin hyödyntä-

mään tietotaitoaan. Myöhemmässä vaiheessa valvontakomissio painosti 
Suomea ohjaamaan kenraalimajuri Raappanan eläkkeelle, mikä oli hänelle 

henkisesti raskas asia. 
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Hyvä yleisö, 
 

meillä on edessä mielenkiintoinen seminaari, jonka keskeinen henkilö on 
kenraalimajuri Erkki Raappana. Seminaarin päiväksi valittu Puolustusvoi-
mien lippujuhlapäivä on erinomainen valinta. Kiitokset jo näin etukäteen ti-

laisuuden järjestelyissä mukana olleille henkilöille ja seminaarin esiintyjille 
panoksestanne tämän tilaisuuden järjestämisessä. 

 
Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi Raappana seminaariin omasta ja Liek-

san kaupungin puolesta! 
 
 

Jarkko Määttänen 

Lieksan kaupunginjohtaja 
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