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1 Yleistä
Toiminta perustuu yhdistyksen jo aikaisempien vuosien jäsenkokousten tekemiin päätöksiin.
Yhdistyksemme toiminta on vakiintunut. Rukajärvi-keskukset ja niissä järjestettävät Perttulin Jotos, E. J.
Raappaan ja Ermei Kannisen muistoseminaarit muodostavat toiminnan rungon.
Salpalinja on maamme suurin yksittäinen rakennushanke. Yhdistyksemme sai toimintavuonna 2018
päätökseen Rukajärven tien Änäkäisen Salpaetuaseman kunnostushankkeen. Se toteutettiin
yhteistyössä Jongunjoen kyläseura ry:n kanssa. Toimintavuonna siirrettiin Rukajärven tien varteen
yhdistyksen omistama tykki, ja sille tehtiin katos. Samaten Lieksan Rukajärvi-keskuksen mittava
uudisrakennus viimeisteltiin ja Rukajärvi-keskuksen pihapiiriin rakennettiin tykkikatos.
Lieksan Rukajärvi-keskuksessa uudistettiin myös kansallissäveltäjämme Jean Sibeliuksen (8.12.186520.9.1957) häämatkakohdetta Monola-näyttelyllä.
Toimintavuoden tilaisuudet kokonaisuutena olivat onnistuneita. Edellisen kesän matkailutilastoja
alensivat poikkeuksellisen kylmät sääolot ja toimintavuonna oli puolestaan kova hellekesä. Lämpötilan
noustessa pitkiksi ajoiksi yli 30 asteen. Rukajärvi-keskusten kävijämäärät kohosivat silti ennätystasolle.
Erityisesti Rukajärven tien ja Lieksan Rukajärvi-keskuksen kävijätavoite ylittyi.

2 Hallinto
Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtaja Tenho Tikkanen, hallituksen varapuheenjohtaja
Seppo Räihä, sihteeri Aila Elo, taloudenhoitaja Jari Kärkkäinen, Kari Vepsäläinen, Antero Huttunen, Ossi
Laine ja Tauno Oksanen. Aila Elo luopui sihteerin tehtävistä toukokuussa ja sihteerin tehtäviä
loppuvuoden hoiti taloudenhoitaja Jari Kärkkäinen.
Yhdistyksen toiminnantarkastajana ja varatoiminnantarkastajana ovat toimineet jo 27.9.2014 pidetystä
yhdistyksen vuosikokouksesta lähtien Matti Yrjänä ja Isto Turpeinen. He ovat toimineet perustamisesta
alkaen ensin tilintarkastajina ja sitten uusien sääntöjen mukaisina toiminnantarkastajina.

3 Jäsenet
Yhdistyksellä oli toimintavuonna maksanutta 129 jäsentä, lisäksi 8 veteraanijäsentä, jotka on
vapautettu jäsenmaksusta. Yhdistyksen toimintavuoden jäsenmaksun suuruus oli 30 €. Toimintavuoden
aikana kuoli 3 ja erosi 2 jäsentä. Yhdistyksen jäseneksi liittyi Lottaperinne Iisalmi ry, mikä oli
ensimmäinen yhteisöjäsen. Uusia henkilöjäseniä liittyi 12.

4 Jäsenyydet
Rukajärven suunnan historiayhdistys on Suomen Sotahistoriallisen seuran jäsen vuodesta 2015 alkaen.
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5 Yhteistyötahot
Iisalmen Rukajärvi-keskuksen toiminnasta yhdistys on solminut vuonna 2014 yhteistyösopimuksen
Hotelli Seurahuoneen liiketoimintaa hoitavan Haapaniemen Matkailu Oy:n kanssa. Rukajärvi-keskuksen
opastuksesta on huolehtinut Seurahuoneen henkilökunnan lisäksi Iisalmen Matkailuoppaat ry:n
ammattioppaat.
Lieksan Rukajärvi-keskuksen toiminnasta yhdistys on solminut v. 2015 yhteistyösopimuksen Lieksan
Tukipiste ry:n kanssa. Opastuksesta Lieksan Tukipiste ry:n henkilökunnan lisäksi on huolehtinut Lieksan
Matkailuoppaat ry:n ammattioppaat. Matkailuoppaat ovat myös oma-aloitteisesti järjestäneet Lieksan
Rukajärvi-keskuksessa erilaisia tilaisuuksia ja ovat pitäneet näyttelytilaa avoimena. Lieksan
Matkailuoppaat ovat järjestäneet Lieksan Rukajärvi-keskuksessa myös konsertteja ja erilaisia
esittelytilaisuuksia.
Yhdistyksellä on ollut yhteistyösopimus Monola Seura ry:n kanssa. Alussa yhteistyö käynnistyi Sibeliusmuusikko Jussi Makkosen kanssa. Jussi Makkosen tuki on ollut yhdistyksellemme arvokasta.
Rukajärven tien kohteissa yhteistyötä on merkittävässä määrin tehty Nurmijärvellä toimivan
Jongunjoen Kyläyhdistys ry:n kanssa sekä Kahvila Annukan omistajan Annukka Kaltiaisen kanssa.
Yhteistyö Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n ja Suomen Sotahistoriallisen Seura ry:n kanssa on jatkunut.
Suomen Sotaveteraaniliitto ry on merkittävässä määrin suorittanut erilaisten tapahtumien
markkinointia. Vastavuoroisesti RSHY ry on julkaissut omilla nettisivuillaan yhteistyökumppaneittensa
tapahtumailmoituksia.
Vuonna 2017 käynnistyi yhteistyö Kaakkois-Suomen Viestikilta ry:n kanssa, joka pystytti Lieksan
Rukajärvi-keskuksen laajan viestinäyttelyn sekä julkaisi VP 30 joukko-osaston historiateoksen
"Viestisotaa Rukajärvellä". Yhteistyö on edelleen jatkunut.
Lieksan kaupungin tuki on ollut merkittävää. Kaupungin toiminta-avustuksen turvin on voitu Lieksan
Rukajärvi-keskuksen aukioloa entisestään lisätä ja erityisesti matkailukautena keskus oli avoimena
myös viikonloppuisin.

6 Toiminta
6.1 Aineiston kerääminen ja tallentaminen
Sääntöjensä mukaisesti yhdistys on jatkanut Rukajärven suunnan sotahistoriaan liittyvien
veteraanihaastattelujen tekemistä, valokuvien ja erilaisen materiaalin keräystä ja aineiston
tallentamista. Veteraanien perilliset ovat luovuttaneet yhdistykselle valokuva- ja muuta aineistoaan,
joka on digitoitu ja sen jälkeen materiaali on pääosin palautettu takaisin veteraaneille tai aineiston
luovuttajille.
Lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat hankkineet omistukseensa vastaavaa yleisesti myynnissä olevaa
sotahistoria- ja perinneaineistoa, joka sekin aineisto on valokuvattu ja tallennettu Rukajärven suunnan
historiayhdistyksen kokoelmaan.
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Kuluvan vuoden aikana on tallennettu erilaista aineistoa yhteensä 12,3 Gt, mikä käsittää kaikkiaan 4
977 asiakirjaa. Tämän lisäksi toimintavuoden aikana on haastateltu 8 veteraania ja yhtä lottaa sekä
nauhoitettu kaikkiaan 12 eri sotahistorialuentoa ja tilaisuutta.

6.2 Veteraanihaastattelut
Yhdistys on jatkanut veteraanihaastatteluja. Seuraavat henkilöt on haastateltu kuluvan toimintavuoden
aikana: Ilmari Koppinen, Veli Merentie, Hilja Viljanen, Eino Syrjäniemi, Maunu Kankaanpää, Heimo
Vartiainen, Ritva Liljankoski, Matti Väisänen, Heikki Turunen ja Tauno Tikkanen. Haastateltavien
joukossa oli 8 veteraania, yksi lotta sekä kahden veteraanin omaiset, mitä voitaneen pitää
haastattelujen osalta uutena toimintamuotona.

6.3 Kenttävartioitten aineistokeräys
Jari Kärkkäinen on jatkanut kuluvan vuoden aikana aiemmin Joen kenttävartiota koskevia selvityksiä.
Hän on koonnut aineistoa myös Rukajärven alueen museoista ja historianopettajien kautta eri
arkistoista. Tämän Jari Kärkkäisen aloittaman työn tuloksena löytyi viimeiseksi jääneen Suomen ja
neuvostoarmeijan välillä Jatkosodassa käydyn taistelun taistelupaikka ja samalla löytyivät 9./JR 10
komppanianpäällikkö Seppo Hännisen jäänteet. Yhdistys teki Seppo Hännisen sukututkimuksen ja
toimitti tiedot Suomessa toimivaltaiselle Sotavainajat ry:lle. Tämän perusteella dna-tutkimus voitiin
suorittaa ja varmistua löytyneen vainajan henkilöstä. Seppo Hänninen haudattiin 19.5.2018 sotilaallisin
menoin Sukevan Lahnakankaalla sijaitsevaan sankarihautaan. Paikalle oli aiemmin asetettu luutnantti
Seppo Hännisen muistokivi.
Antti Haapalainen ja Reijo Pulkkinen ovat koonneet kattavan aineiston Rukajärven suunnan
kenttävartiosta. Tämä työ jatkuu edelleen ja tutkimuksen tulokset julkaistaan erillisenä teoksena.

6.4 Merkittävimmät aineistolahjoitukset
Viggo Wallensköld lahjoitti omistamansa Helga ja Arnold Majewskin Rukajärven rintamaan liittyvän
aineiston kokonaisuudessaan. Lahjakirjassa edellytettiin, että aineisto tulee asettaa esille Lieksan
Rukajärvi-keskuksessa. Lahjoitettu aineisto käsittää mm. Majewskin häälahjakaluston, muita
huonekaluja, sotilasasuja ja -varusteita, kuten miekan, lahjaesineitä, asiakirjoja sekä huomattavan
määrä ennen julkaisemattomia valokuvia. Aineisto on digitoitu kokonaisuudessaan, minkä suoritti
Tenho Tikkanen. Koko aineisto asetettiin esille Lieksan Rukajärvi-keskukseen. Aineistosta laadittiin
näyttelyesittelyä kuvaava kirja "Legendaarinen Majewski". Kirjan ensimmäinen 200 kappaleen painos
on loppuunmyyty.
Ari Saastamoinen lahjoitti vuonna 2017 kaksi Rukajärven suunnan tunnuksella varustettua kelloa
sijoitettavaksi toisen Iisalmen ja toisen Lieksan Rukajärvi-keskukseen. Ari Saastamoisen lahjoitustyö sai
jatkoa toimintavuonna kun hän lahjoitti tekemänsä Rukapirtin pienoismallin.
Lisäksi Rukajärvi-keskuksiin on toimitettu huomattava määrä erilaista kirjallista materiaalia ja Rukajärvikirjallisuutta. Seuraavilta henkilöiltä on saatu muuta aineistoa:
Hillevi Laukkanen lahjoitti 14.1.2018 isänsä Paavo Lonkilan aineiston, mikä asetettiin esille Iisalmen
Rukajärvi-keskukseen.
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6.5 Seminaarit
Vuosikokouksessaan 30.9.2015 Rukajärven suunnan historiayhdistys päätti seuraavaa:
Rukajärven suunnan historiayhdistys tulee järjestämään suunnan komentajan, kenraali
E.J. Raappanan muistoseminaarin (2.6.), kenraali Ermei Kannisen (19.10.) ja
maanviljelysneuvos Pentti Perttulin (13.3.) syntymäpäivien läheisyydessä
seminaarityyppisen tilaisuuden vuorovuosin Iisalmen ja Lieksan Rukajärvi-keskuksissa.
6.5.1

Perttulin jotos - seminaari 9.3.2018

Perttulin Jotos-seminaari olikin vuosikokouksen päättämistä tapahtumista ensimmäinen.
Kaukaisimmat kuulijat tulivat Espoosta, Keravalta, Oulusta, Kalajoelta ja Ylivieskasta saakka.
Seminaarissa kuultiin kattava luentopaketti Pentti Perttulille kovin läheisestä ja tärkeästä
erämaasotaan keskeisesti liittyvästä kenttävartiopuolustusjärjestelmästä Rukajärven suunnalta.
–

–
–

”Matka Rukajärven suunnan kenttävartioihin Historia – Nykyaika” on kattava selvitys
erämaasodan kenttävartioista. Esitelmä perustuu kuopiolaisen Antti Haapalaisen ja
iisalmelaisen Reijo Pulkkisen mittavaan selvitystyöhön.
Sotahistorioitsija Tauno Oksanen luento: Taisteluista kenttävartioissa ja
Jari Kärkkäisen luento keskittyi Joen kenttävartiota koskeviin tutkimuksiin.

Iisalmen Rukajärvi-keskus oli lähes täynnä ja ruokailuunkin osallistui n. 40 ruokailijaa.
6.5.2

Raappana 9.6.2018

Lieksassa järjestettyyn E.J. Raappanan muistoseminaari oli samalla Lieksan Rukajärvi-keskuksen
avajaistilaisuus. Ennen seminaaritilaisuuden alkamista laskettiin seppele Joensuussa E. J. Raappanan
haudalle.
Varsinaisessa seminaarissa Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen toi kaupungin tervehdyksen.
Seminaarissa kuultiin Aila Elon koskettava esitelmä "Komentajan karhunpennut. Tauno Oksanen
luennoi aiheenaan "Korpikenraali sotiemme suurissa ratkaisuissa.
Seminaarin lopuksi esiteltiin ja avattiin Helga ja Arnold Majewskin sekä esiteltiin myös näyttelyesite
kirja "Legendaarinen Majewski". Kirjan esittelivät kirjan tekijät, Ossi Laine, Erkki Ylisippola ja Tenho
Tikkanen.
Seminaarin jälkeen tehtiin linja-autolla opastettu tutustumismatka Rukajärven tien kohteisiin Tauno
Oksasen opastuksella.
6.5.3

Ermei Kannisen muistoseminaari 20.10.2018

Kenraaliluutnantti Ermei Kanninen on yhdistyksemme perustajajäsen. Hän menehtyi 12.11.2015.
Kannisen nimeä kantava muistoseminaarissa kuultiin tällä kertaa esitelmät
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-

-

-

Marskin viestiyhteydet 1918, Kyläkaupan seinäpuhelimesta itsenäisen Suomen viestijoukkojen
syntyyn sekä esitelmä "Tarinaa salaisista viestiyhteyksistä ja Marskin esikuntajunasta, jonka
esitelmän piti insinöörimajuri (evp.) Tapio Teittinen"
Viestisotaa Rukajärvellä 14. Divisioonan viestitoimintaa Rukajärven laajalla korpialueella
Jatkosodan aikana. Esitelmässä käsiteltiin myös tykistön ja partioiden viestitoimintaa.
Esitykseen liittyy TK-filmimateriaalista tehty lyhytfilmi Viestipataljoona 30:n toiminnasta
Rukajärven suunnalla. Esitelmän piti DI Martti Susitaival.
Tutkimusmatka Rukajärven suunnan etulinjan kenttävartioihin esitelmän piti luontokuvaaja,
kirjailija Ari Komulainen, joka kertoo 12.–23.8.2018 välisenä aikana suorittamastaan
tutkimusmatkasta E.J. Raappanan askelissa Rukajärven suunnan etulinjan kenttävartioihin. Ari
Komulainen, Kari Junnikkala ja Kalle Martikainen suorittivat saman kenttävartiolinjan matkan
minkä komentaja E.J. Raappana teki kesällä 1943 eli lähes päivälleen 75 vuotta sitten.
Raappana kävi kaikissa kenttä- ja aliupseerivartioissa koko divisioonan laajalla vastuualueella.
Tällä tarkastusmatkalla Raappana vaelsi koko kenttävartiolinjan lävitse, kenttävartiosta toiseen
samaa reittiä, jota kenttävartioiden väliset yhdyspartiot käyttivät. Matkaa tälle Raappanan
suorittamalle tarkastusmatkalle kertyi yhteensä noin 220 kilometriä, kun kartalta mitattuna
koko kenttävartiolinjan pituus oli 204 kilometriä.

Seminaarin lopuksi Rukajärvi-sali täyttyi "Liljankukka-konsertti" yleisöstä. Konsertissa esiintyivät
Lieksasta kotoisin olevat yhteistyökumppanimme Jatta ja Teuvo Kettunen sekä Ritva Kilpeläinen.

6.6 Muut sotahistorialuennot ja esitelmät
Yhdistyksemme jäsen Raine Narvan luento Muurmannin radan partioretkestä on maassamme yksi
tasokkaimmista sotahistorialuennoista. Esitelmä on erittäin suosittu, sen on nähnyt tähän saakka yli
4.000 kuulijaa. Luento on rakennettu Raine Narvan isän tk-upseeri Toivo V. Narvan muistiinpanoihin.
Muutamia vuosia sitten Raine Narva löysi isänsä sotahistoria-arkun, minkä sisältö osoittautuikin
varsinaiseksi aarteeksi.
Antti Rasilon luentosarja isänsä Osmo Rasilon sotakokemuksista on kohonnut vastaavasti erittäin
suosituksi, myös tämän luennon on voinut nähdä pitkälti yli tuhat sotahistoriasta kiinnostunutta
kuulijaa.
Narvan ja Rasilon luennot on esitetty kummassakin sekä Iisalmen että Lieksan Rukajärvi-keskuksessa.
Paavo Lonkila muistoissamme -tapahtuma järjestettiin Iisalmen Rukajärvi-keskuksessa 14.1.2018.
Paavo Lonkilan läheinen naapuri Matti Tikka piti esitelmän mestarihiihtäjä Paavo Lonkilasta. “Sinnikäs
ladunaukaisija Rukajärven veteraani, olympiavoittaja Paavo Lonkila muistoissamme”.

6.7 Seppo Hänninen muistotilaisuus 19.5.2018 Iisalmen Rukajärvi-keskuksessa
Seppo Hännisen hautajaiset pidettiin Sonkajärven Lahnakankaan hautausmaalla sotilaallisin menoin
19.5.2018. Asiasta ovat päättäneet Seppo Hännisen isän Väinö veljen lapset yhdessä Sonkajärven
seurakunnan ja Sotavainajat ry:n edustajat. Iisalmen Rukajärvi-keskuksessa pidetyssä
muistotilaisuudessa puhui Seppo Hännisen lähetti todeten mm., että Seppo Hänninen oli rohkea sotilas,
joka osoittautui myös inhimilliseksi ja lämminhenkiseksi ihmiseksi.
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Muistotilaisuudessa kuultiin myös Kainuun prikaatin komentajan prikaatinkenraali Tuomo Revon
muistosanat. RSHY ry:n puheenjohtaja Tenho Tikkanen piti tilaisuudessa esitelmän "Seppo Hännisen
sotatien loppuvaiheet". Muistotilaisuudessa nähtiin myös Seppo Hännisen komppaniassa taistelleen
Väinö Lappalaisen videohaastattelu "Tukkijoelta Jatkosodan viimeiseen taisteluun". Mainittakoon, että
Seppo Hänninen kaatui juuri tuossa Suomen ja Neuvostoliiton välillä käydyssä Jatkosodan viimeiseksi
jääneessä Tahkokosken taistelussa 16.8.1944. Hänen ruumiinsa jäi kentälle ja se löytyi vasta v. 2012.
Hautajaiset voitiin pitää vasta dna-tunnistusten jälkeen.
Yhdistyksen seminaareissa ja tilaisuuksissa pidetyt esitelmät on tallennettu videokuvaamalla ja ne on
tallennettu myös yhdistyksen digiarkistoon.

6.8 Muistamiset
Toimintavuoden aikana on poistunut keskuudestamme moni Rukajärven suunnan historiayhdistyksen
jäsen. Yhdistyksemme edustajat ovat osallistuneet seuraavien yhdistyksemme veteraanijäsenten
hautajaisiin ja muistotilaisuuksiin:
–
–
–
–
–

Pentti Kärkkäinen (17.6.1918 - 12.12.2017), hautajaiset 8.1.2018
Seppo Hännisen hautajaiset 19.5.2018
Toivo Pekkalan hautajaiset 26.2.2018
Kaakkois-Suomen Viestikilta ry 15.4.2018
Olavi Tiittanen hautajaiset 2.7.2018

Veteraanien syntymäpäivinä yhdistyksen hallitus on muistanut määrävuosia täyttäneitä veteraaneja ja
niitä veteraaneja, jotka on haastateltu. Lisäksi em. veteraaneja on tervehditty aina joulun alla.
–
–
–
–
–

Ilmari Koppinen 100 vuotta 8.1.2018, Salo
Yrjö Savola 95 vuotta, 14.2.2018, Vaasa
Hilja Viljanen 100 vuotta 28.1.2018, Nurmes
Uuno Kananen 95 vuotta 18.3.2018, Kiuruvesi
Eino Syrjäniemi 100 vuotta 28.4.2018, Haapajärvi

RSHY ry:n perustajajäsenten merkkipäivät:
–
–

Maunu Kankaanpää 95 vuotta, 11.5.2018
Arvi Martikainen 70 vuotta 11.12.2018

Rukajärven suunnan historiayhdistys on onnitellut 60 -vuotta täyttänyttä Suomen Sotaveteraaniliittoa
sekä 80 -vuotta täyttänyttä Iisalmen Reserviläisjärjestöä.
Yhdistyksemme yhteistyöjärjestö Kaakkois-Suomen Viestikilta ry täytti toimintavuonna 60 vuotta.

6.9 Lieksan Rukajärvi-keskuksen näyttelyt
Lieksan Rukajärvi-keskuksen näyttelyt uusittiin. Kaakkois-Suomen Viestikilta ry. teki suuriarvoisen työn
ja pystytti Rukajärven rintaman viestitoimintaa esittelevän näyttelyn jo vuonna 2017. Tätä näyttelyä
täydennettiin. Koskaan aikaisemmin Suomessa ei ole ollut esillä viestinäyttelyä, jossa on ollut esillä
koko rintama-alueen kaikki viestikalustot, puhelinkeskukset, radiot sekä viestiyhteyksien rakentamista
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ja korjaamista esittelevät viestivälineet. Lieksaan rakennettiin sodanaikainen toimiva radioasema,
avojohto, jota näyttelyvieraat ovat voineet käytännössä kokeilla. Lieksan Rukajärvi-keskuksen
perinneradioasemaan kutsu on OI7AX.
Lieksan Rukajärvi-keskuksen toimintavuoden täysin uutena näyttelykokonaisuutena tuli Majewskin
aineisto ja Helga ja Arnold Majewskin alaisiltaan saama häälahjakalusto.
Lieksan Rukajärvi-keskus oli avoinna 1.1–31.5 ja 1.9–31.12.2018 arkipäivinä klo 9.00 - 15.00 välisen ajan.
Kesäkaudella Lieksan Rukajärvi-keskus oli auki viikonloppuisin ja siirtyi 3.9.2018 talviaikaan. Monolagaala viikkojen (30.6. - 8.7.2018) ja Vaskiviikkojen (20. - 28.7.2018) aikana oli ilmainen opastus.
Todettiin, että tuotto lisäaukioloajan johdosta kohosi huomattavasti. Näyttelyvierailujen määrää
selvästi aleni kuluvan kesän kovat hellejaksot. Lämpötila kohosi näyttelytilassakin yli +35 asteen.
Lieksan Matkailuoppaat pitivät Lieksan Rukajärvi-keskusta avoinna myös satunnaisesti eräiden
tapahtumien aikana mm. Lieksan Pimeänkaupan illassa.

6.10 Tiedottaminen
Yhdistyksen tiedottaminen tapahtuu pääosin yhdistyksen ja Rukajärvi-keskuksen nettisivujen
välityksellä. Jäsenille toimitetaan toiminnasta tietoa myös sähköpostin ja kirjeitten kautta.
Yhdistyksen nettisivuille tallennetaan kaikki yhdistyksen tilaisuuksissa pidetyt esitelmät ja
toimintavuonna uutena otettiin käyttöön kohta "Tapahtumat" sekä kohta "Kenttävartiotutkimukset".
Tästä osiosta löytyvät mm. Antti Haapalaisen ja Reijo Pulkkisen matkakertomukset ja
Kenttävartiotutkimukset. Heiltä valmistui 2018 seuraavat kenttävartiolinjan selvitykset:
–
–

Haapalainen ja Pulkkinen – Kellovaaran ja Kypäräjärven lohkot
Ryhmä Pieningän partio vaelsi Rukajärven kenttävartiolinjan

Lisäksi Antti Koskisen matkakertomus kaatuneitten etsintää koskevasta matkasta.

6.11 Tietojärjestelmät
Yhdistyksen hankkiman tietojärjestelmän käyttöoikeudet on myönnetty hakemuksesta 30 jäsenelle.
Lieksan Rukajärven tien kohteissa on käytössä edelleen "HeiJoe"-matkailun opasjärjestelmä, jonka
reittikohteita on päivitetty.

6.12 Matkat Rukajärvelle
Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet eri matkanjärjestäjien Rukajärvelle suuntautuville matkoille.
Yhdistys päätti järjestää myös itse Rukajärven taistelupaikoille suuntautuneen matkan. Matkan
johtajana toimi Jari Kärkkäinen. Matka saavutti suuren suosion ja matka myytiin loppuun erittäin
lyhyessä ajassa.

6.13 Yhdistyksen talous
Yhdistyksen tulos oli 6 464,18 €.
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Toimintakertomus 2018

Yhdistyksen mittavat edellisenä toimintavuonna käynnistyneet rakennuskohteet valmistuivat. Lieksan
Rukajärvi-keskuksessa parannettiin näyttelytiloja ja sinne rakennettiin lisää talvilämmintä näyttelytilaa
n. 40 k-m2. Hanke on todettu erittäin käyttökelpoiseksi
Änäkäisen salpaetuaseman kunnostus valmistui jo edellisenä vuonna ja viimeistely toteutettiin
toimintavuonna. Kohteeseen saatiin Vaara-Karjalan Leader ry:n kautta tukea 16. 340 €. Yhdistyksen
rahallinen panos kohteessa oli yhteensä 28 058 € vuoden 2015 jälkeen. Tästä vähennetään Leader-tuki,
jolloin kustannukseksi jää 11 718 €. Änäkäisen kohteesta yhdessä muiden Rukajärven tien kohteitten
kanssa on muodostunut erittäin suosittu käyntikohde.
Yhdistyksellä on ollut sen perustamisesta alkaen rahankeräyslupa. Yleisavustuksia saatiin 9 250 €.
Lieksan kaupunki myönsi toiminta-avustusta 3 000 €. Lahjoituksia saatiin 4 575 €.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne ilmenee tilinpäätösasiakirjoista.

7 Majewskin aineisto esille Lieksan Rukajärvi-keskukseen
Viggo Wallensköld lahjoitti yhdistyksellemme omistamansa Helga ja Arnold Majewskin Rukajärven
rintamaan liittyvän aineiston kokonaisuudessaan. Lahjakirjassa edellytetään, että aineisto asetetaan
esille Lieksan Rukajärvi-keskuksessa.
Aineisto asetettiin vuonna 2018 esille Lieksan Rukajärvi-keskukseen ja se esiteltiin ensikertaa
kokonaisuudessaan Lieksan Rukajärvi-keskuksen avajaisissa komentaja E.J. Raappanan
muistoseminaarin yhteydessä 9.6.2018. Samalla julkistettiin Majewskin aineistoa käsittelevä kirja
"Legedaarinen Majewski". Kirja on loppuunmyyty.

8 Ryhmä Pieningän partio vaelsi Rukajärven kenttävartiolinjan
Ryhmä Pieninkä vaelsi elokuussa 2018 14. Divisioonan vuoden 1943 etulinjan kenttävartiolinjan
Ontajärveltä Nuokkijärvelle. Saman reitin oli 75 vuotta aiemmin, kesällä 1943, kulkenut 14. Divisioonan
komentaja, kenraalimajuri Erkki Raappana.

9 Huomionosoitus Tenho Tikkasesta vuoden lieksalainen 2018
Lieksan yrittäjät valitsivat yhdennentoista kerran vuoden lieksalaisen. Tällä kertaa valituksi tuli
Rukajärven suunnan historiayhdistyksen puheenjohtaja Tenho Tikkanen. Lieksassa järjestetyssä
tapahtumassa Lieksan Yrittäjät luovuttivat Vuoden 2018 lieksalainen kunniakirjan Rukajärven suunnan
historiayhdistys.
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