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Viimeiselle partiomatkalle sotilaallisin kunnianosoituksin
Onni Henrik Määttänen siunattiin viimeiselle partiomatkalleen 28. päivänä kesäkuuta
sotilaallisin kunnianosoituksin.
Ilomantsin evankelisluterilainen kirkko oli lähes täynnä
saattoväkeä, ja ilomantsilaiset
olivat tulleet hyvästelemään
arvostamansa ritarin myös
hautajaiskulkueen varrelle
kirkosta Pötönkankaan hautausmaalle.
Siunaustilaisuudessa olivat
läsnä muun muassa liikenneministeri Anu Vehviläinen, ItäSuomen sotilasläänin komentaja, kenraaliluutnantti Jukka
Pennanen, Utin jääkärirykmentin komentaja, eversti Kim
Mattson, Pohjois-Karjalan
prikaatin komentaja, eversti
Jari Kytölä ja Pohjois-karjalan
rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Mikko
Karkia.
Siunauksen toimitti sotilaspastori Juha Eklund Ilomantsin
eläkkeellä olevan kirkkoherran, rovasti Martti Miettisen
avustamana. Siunaustilaisuus
alkoi Rakuunasoittokunnan
soittamalla Finlandialla ja
päättyi, kun Määttäsen Suomen lipulla peitetty arkku kannettiin kirkosta kunniavartiossa Narvan marssin soidessa.
- Onni oli harvinaislaatuinen
mies - ja samalla niin tuiki
tavallinen suomalainen mies.
Harvinaista on sotilaana
tehty työ. Harvinaista on
maanviljelijän saamat tehtävät
yhteisten asioiden hoitajana ja

Suurempi voima

Arvostettu sissiritari saatettiin suurella joukolla viimeiselle partiomatkalleen. Kuva: Mervi
Nevalainen.
tunnustukset näistä. Harvinaista oli tyyneys, vakaus, vastuuntunto ja varmasti meille lähes
jokaiselle tuttu, mieliin jäävä
huumori - tavallista suomalaisuutta koruttomuus ja vaatimattomuus, Eklund puhui.

Sotilaspastorille Onnin elämänviisauksista oli jäänyt eniten mieleen lause ”Mies vastaa
siitä, mitä hänelle vastattavaksi
annetaan!”
- Minulle hän sanoi sen silloin, kun tekemääni lehtihaas-

tattelua varten yritin onkia
esiin sankaruutta. Siinä hetkessä Onnin Roivaanpolun
kodissa, kiikkutuolin äärellä,
sankaruus sai tällaisen sanallisen muodon.

Eklundin mielessä säilyy
kallisarvoisena muistikuva
rivin päässä, kotikirkon jumalanpalveluksessa istuvasta
ritarista. Siitä Onni nousi ja
saapui alttarille polvistuakseen ehtoollispöytään, niin
kauan kuin suinkin jalkojen
heikentyvä voima antoi myötä.
Ritarilla, sankarilla, maamiehen ja soturin väkevän kouran
miehellä oli sydämen tarve
tulla vielä väkevämmän, Kaikkivaltiaan eteen.
- Tämä nöyrä tarve siirtyi
sitten ehtoollisen viettoon ensin Ilomantsin Roivaanpolun
kodissa ja sitten Urholan pienessä huoneessa vietettyihin
lyhyen koruttomiin hartaushetkiin. Kun kerran epähuomiossa aioin poistua ilman rukousta, tarttui Onnin vahva koura
käsivarteeni, pysäytti ja sitten
kuului ”Siunataan!”
Vuotta aikaisemmin – lippujuhlan päivänä Onni oli
sotilaspastorille sanonut, että
”Varroillaanhan suapi ihminen
olla, ei tiijä millon kutsutaan”.
- Pari kuukautta myöhemmin hän kertoi varuillaan
olemisestaan: ”Kyllä minä
sitä kuolemoo aattelen ja
siitä Taivaan Isälle juttelen”.
Mies vastaa siitä, mitä hänelle
vastattavaksi annetaan - myös
iankaikkisen sielunsa asiasta
Taivaan Isän edessä, toteaa
Juha Eklund.
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Kaatuneiden muistopäivä
Valkeavaarassa
Kiteen Valkeavaarassa vietettiin
perinteinen Kaatuneiden muistopäivän hartaushetki ja seppeleenlaskutilaisuus 16.5. Vuodenaikaan harvinainen ukkosmyrsky tuli päälle ennen
H-hetkeä ja hartaustilaisuus pidettiin
sisällä rukoushuoneen tiloissa ennen
seppeleenlaskua. Ilma selkeni ja
seppeleet saatiin laskettua raikkaassa säässä. Rukoushuoneen seinällä
on entiseltä Närsäkkälän koululta
siirretty marmoritaulu, jossa on 29
nimeä. Valkeavaaraan on haudattu 11
sankarivainajaa.
Rukoushuone on rakennettu vuon-

na 1936, ja vihitty 1937. Tarve rukoushuoneelle tuli, koska Närsäkkälästä
ja sen itäpuolella olevista kylistä oli
tarkoitus muodostaa oma seurakunta.
Tuli sota ja valtakunnanraja siirtyi
2,5 kilometrin päähän rukoushuoneesta ja aie raukesi. Hautausmaa on
rukoushuonetta vanhempi, perustettu
1926.
Tämä on Kiteen kolmas sankarihauta, Kiteen kirkonmäellä on
vapaussodan ja talvi- ja jatkosodan
sankarihaudat.
Mika Matikainen

Hautajaiset Kiteellä
Heinäkuun 3. päivänä saatettiin haudan
lepoon Kiteen Sotainvalidien jäsen Onni
Hannonen yhdessä puolisonsa Elman
kanssa, joka kuoli puolitoista viikkoa
aiemmin.
Kantajina toimivat veteraaniyhteistyön
merkeissä Kiteen reserviläiskerhot ja
LC/Kiteen leijonaveljet. Tämänlainen
veteraaniyhteistyö on yksi arvokkaimpia
kunnianosoituksia meiltä jälkipolvilta.

Väinö Hänninen ja Mika Matikainen vartiotehtävissä sankarihaudalla
Valkeavaarassa.

Muistohartaus Mustalammen muistomerkillä
19. Divisioonan muistomerkillä pidettiin 10.7. hartaushetki, jossa kirkkoherra
Mirva Lehtinen puhui. Tilaisuudessa oli
yleisöä reilut 70 henkeä. Rajavartioston
pojat ohjailivat liikennettä ja kaikki sujui
mallikkaasti. Muistohetken jälkeen oli
kuljetus Riihivalkeaan ”Kumurin Kukkuloilla”-muistokonserttiin.
Tekstit ja kuva: Reijo Kohonen

