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Suomalainen Klubi 21.10.2017 Tenho Tikkanen Muistoseminaarin avaus 

Arvoisat veteraanit, lotta, Leena ja Heikki Kanninen, hyvät naiset ja herrat. 

Toivotan Teidät tervetulleeksi kenraaliluutnantti Ermei Kannisen muistoseminaariin.  Pieni 
esittely siitä, miten kenraaliluutnantti Kanninen liittyy yhdistyksemme toimintaan ja siitä, 
miksi tämä tilaisuus on järjestetty. 

Kenraaliluutnantti Ermei Kanninen on yhdistyksemme perustajajäsen. Hän oli yhdessä 
veteraani Pentti Perttulin kanssa keskeinen tekijä luotaessa Rukajärven suunnan 
sotahistoriantyön nykyistä pohjaa. Yhdistys perustettiin 19.9.2009 Marskin Majalla. Ermei 
Kannisen johdolla laadittiin yhdistykselle säännöt. Ermei Kanninen johti yhdistyksen 
ensimmäisessä kokouksessa puhetta. Yhdistys nimettiin Rukajärven suunnan 
historiayhdistykseksi. Miksi yhdistyksen nimessä ei ole sanaa perinneyhdistys? 
Perinneyhdistys voi jättää varsinaisen sääntöjensä mukaisen perinteen tallentamistyön 
tekemättä, mutta sana historiayhdistys velvoittaa historiatyön tekemistä. Siinä näiden 
sanojen välinen ero, vaikka asia ratkaistaan tietenkin käytännön työllä. 

Ermei Kannisella oli päämäärä selvillä alusta pitäen. Se miten historiatyö tuli organisoida 
ja millä tavoin päästään parhaaseen tulokseen, näistä asioista puhumme tässä 
seminaaritilaisuudessa tuonnempana. 

Ermei Kanninen menehtyi 12.11.2015. Yhdistys oli tuolloin valmistautumassa 
vuosikokoukseensa, joka pidettiin 30.11.2015. Vuosikokous teki päätöksen 
kenraaliluutnantti Ermei Kannisen vuosittain pidettävästä muistoseminaarista. Tämä on 
ensimmäinen muistoseminaari. Tämän tilaisuuden jälkeen tulemme vastaavat seminaarit 
pitämään hallinnoimissamme Rukajärvi-keskuksissa joko Iisalmessa tai Lieksan 
keskuksessa.  

Kiitämme Seminaarin järjestämiseen osallistunutta yhteistyökumppaniamme Helsingin 
Suomalaista Klubia. Tämä arvokas ympäristö muodostui Ermei Kanniselle erityisen 
merkittäväksi paikaksi. Tänne liittyy paljon hänen sotahistoriatyöhönsä kuuluvia 
muistoja ja täällä hän vietti myös 90-vuotispäivänsä 19.10.2012. 

Kiitän Ermei Kannisen läheisiä, omaisia ja ystäviä, erityisesti kenraali Jaakko Valtasta, 
oikeustieteen tohtori Pekka Hallbergia, professori  Heikki A. Reenpäätä sekä teatteritaiteen 
maisteri Timo Närhinsaloa siitä, että olette lupautuneet pitämään seminaariesitelmät.  

Seminaarin käytännön järjestelyistä on huolehtinut työryhmä, jonka jäseninä on ollut 
todellista valtion korkean tason ammattitaitoa omaavia henkilöitä, suurlähettiläs emerita 
Eva-Cristina Mäkeläinen, kenraaliluutnantti Sami Sihvo, eversti Heikki Hult, klubin 
hallituksen jäsen, tv-tuottaja Aarno Cronvall, Leena ja Heikki Kanninen sekä 
yhdistyksemme sihteeri Aila Elo. Kiitämme työstänne. He tuntevat myös sen, mikä sopii 
tämän juhlatilaisuuden ruokailuun, ainakin silloin kun Suomen Marsalkka Mannerheim 
vieraili Jatkosodan päivinä v. 1942  Rukajärvellä. Kiitän myös esiintyjiä, Tuula Saarensolaa 
ja Risto Laurialaa.  

Tämänpäiväiseen seminaaritapahtumaan liittyi myös käyntimme Ermei Kannisen haudalla.  



Laskiessamme tänään (21.10.2017) Helsingin Hietaniemen ortodoksisella hautausmaalla 
Ermei Kannisen haudalle seppeleen, lainasimme komentaja E.J. Raappanan sotilailleen 
Repolassa pitämää jäähyväispuhetta ja kirjasimme seppeleen nauhalle komentajan 
velvoittavat sanat, mitä Ermei Kanninen kirjaimellisesti noudatti:  ”Minä uskallan toivoa, 
että säilytätte saman kunniakkaan nimen, jonka joukkomme täällä ovat 
saavuttaneet. 20.9.1944 E. J. Raappana.”  

Kahdelle muulle nauhalle tuli teksti: * Kunnioitetun Rukajärven suunnan 
historiayhdistyksen perustajajäsenen, kenraali Ermei Kannisen muistoa 
kunnioittaen.  

*Rukajärven suunnan veteraaniveljet, Rukajärven suunnan historiikkitoimikunta, 
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. 

Toivotan Teille kaikille antoisaa seminaaripäivää.  

Tervetuloa. 


