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Rukajärven rintaman taidetta esitelmä 
Tenho Tikkanen 
Lieksan Rukajärvi-keskus 9.6.2019  

Esitelmän aiheeksi on annettu Rukajärven rintaman taidetta, mikä on hyvin laaja ja tämän 
otsikon alle mahtuvat rintaman kuvataide, musiikki, teatteri kuin myös kirjallisuus. Tässä 
yhteydessä emme voi unohtaa rintaman rakennustoimintaa emmekä vireää jokaista 
sotilasta koskettavaa puhdetöitten tekemistä. Puhdetyöt olivat laajin rintamataiteen osa. 
Se koski melkein jokaista rintaman sotilasta ja lottaa.  

Rukajärven rintaman tunnusta voitaneen pitää tunnetuimpana Jatkosodan taideteoksista. 
Rintamatunnus vahvisti Rukajärven rintaman yhteenkuuluvuuden tunnetta pitkälti vielä 
sotien jälkeenkin. 

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 
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. 

Akseli Kaskela, (Valistustoimiston päällikkö 14.5.42 saakka) 

 

SVUL:n 2. Suomen Suurkisat 
1956 – SVUL:n silloiset 
urheilujohtajat vasemmalta 
Liisa Orko, J.W. Rangell, 
Kauno Kleemola, Akseli 
Kaskela ja Yrjö Valkama 
vastaanottamassa 
urheilijoiden paraatia Töölön 
Pallokentällä kesäkuun 
lopulla 1956 sateisen sään 
vallitessa. 
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Akseli Kaskela (vuoteen 1927 Akseli Caselius 26. maaliskuuta1900 Varkaus – 27. 
toukokuuta 1979 Helsinki) oli suomalaisen liikuntakulttuurin voimahahmo. Hän oli SVUL:n 
ja Suomen Hiihtoliiton puheenjohtaja sekä sosiaalineuvos. 

 

Viherjuuri Matti (Valistustoimiston päällikkö, 14.5.1942 lähtien) 

 

 

Matti (Mauritsi) Viherjuuri (19. toukokuuta 1912 Helsinki – 8. maaliskuuta 1987 Helsinki) 
oli suomalainen kamarineuvos ja mainostoimisto Markkinointi Viherjuuri Oy:n (sittemmin 
Evia Oyj) perustaja ja toimitusjohtaja. 
Viherjuuren vanhemmat olivat päätoimittaja Leonard Maurits Viherjuuri ja Kaisu Aarnio. 
Hän pääsi ylioppilaaksi 1929 ja valmistui filosofian maisteriksi 1934. 
Viherjuuri työskenteli aluksi Helsingin Sanomien toimittajana ja Kuusinen Oy:n 
mainospäällikkönä. Vuonna 1955 hän perusti yhdessä vaimonsa Kaija Viherjuuren kanssa 
Markkinointi Viherjuuri-nimisen mainostoimiston. Viherjuuri oli Markkinointi Viherjuuren 
toimitusjohtajana 1955–1971 sekä vuodesta 1972 yhtiön hallituksen puheenjohtajana. 
Matti Viherjuuri oli perustamassa MTV3 yhtiötä ja hänen toimistonsa kehitti mm. yhtiön 
"pöllö-tunnuksen". 
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Kauko Kokkonen, (Korven radion päällikkö, 24.4.1942 lähtien) 

 
Korven Radion toimittajana ja kuuluttajana toimi tunnettu kulttuurivaikuttaja näyttelijä 
Kauko Arvid Kokkonen (31. maaliskuuta 1916 Nurmijärvi – 7. lokakuuta 1992 Helsinki). 
Hän oli näyttelijä. Kokkonen esiintyi sotien jälkeen mm. useissa Spede Pasasen 
elokuvissa. 
Kokkosella oli pitkä ura, joka kesti yli 50 vuotta. Hän esiintyi myös Komisario Palmu -
elokuvissa, Kaasua, komisario Palmu! ja Tähdet kertovat, komisario Palmu. Kokkonen 
esiintyi myös elokuvissa Täällä Pohjantähden alla, Kankkulan kaivolla, Pieni luutatyttö, 
Pekka Puupää, Villin Pohjolan salattu laakso, Pekka ja Pätkä Suezilla, Pekka ja Pätkä 
mestarimaalareina, Radio tekee murron ja SF-paraati. Isokokoinen ja roteva Kokkonen 
nähtiin usein poliisin sivuroolissa. 
Kokkonen muistetaan myös teatterinäyttelijänä. Hän esiintyi pitkään myös 
Radioteatterissa.  
Kokkonen oli Korven radion päällikkö ja toimi juontajana monissa varsin taidokkaasti 
rakennetuissa Rukajärven rintamalla järjestetyissä juhlatilaisuuksissa.  
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Rakennustaide 

Rukajärven rintaman rakennuksia emme voi unohtaa tässä yhteydessä. Tunnetuimmat 
rakennukset olivat arkkitehti Eino Pitkänen (9.1.1904-11.8.1955) käsialaa. Rukajärveltä 
tuotiin sodan jälkeen Suomeen useita rakennuksia, joista tunnetuimmat ovat Marskin Maja 
ja Rukapirtti. Marskin Maja oli Rukajärven rintaman 75-vuotislahja ylipäällikölle ja 
Rukapirtti puolestaan 14. divisioonan komentaja E.J. Raappanan komentopaikka. Marskin 
Maja pystytettiin Lopelle, Puneliajärven rannalle ja Rukapirtti Lieksan Suomujärven 
rannalle, mistä se siirtyi nykyiselle paikalleen Ilomantsin Parppeinvaaralle. 

 

Pitkänen valmistui diplomiarkkitehdiksi huhtikuussa 1931. 1930-luku oli rakentamisessa 
hiljaista aikaa, mikä lienee ollut syynä siihen, että Pitkänen opiskeli myös opettajaksi 
Rauman seminaarissa. Hän valmistui opettajaksi toukokuussa 1932 ja valittiin jo samana 
kesänä Kajaanin seminaariin piirustuksen, veiston ja kaunokirjallisuuden opettajaksi.  

Opettajan työn ohella Eino Pitkänen osallistui suunnittelukilpailuihin, josta mainittakoon 
Iisalmen kirkon suunnittelukilpailu, jonka Pitkänen voitti. Samoihin aikoihin hän alkoi 
suunnitella ensimmäisiä rakennuksiaan Kajaanin kaupungille. 1930-luvun puolesta välistä, 
siihen asti kunnes hän perusti oman arkkitehtuuritoimiston vuonna 1940, Pitkänen 
työskenteli Kajaanin Puutavara Osakeyhtiössä suunnittelijana. Eino Pitkäsen päätyö on 
hänen suuri vaikutuksensa Kajaanin kaupunkikuvan muuttumiseen vanhasta 
puutalokaupungista nykyaikaiseksi kivikaupungiksi.  
Eino Pitkäsen suunnittelemia olivat 1935 valmistunut poliisitalo ja Kainuun Sanomien 
painotalo, joka rakennettiin kahdessa vaiheessa 1936 ja 1938. 
Sodan jälkeen vanhoja asemakaavamääräyksiä kierrettiin, mutta 1900-luvun alun kaavat 
olivat periaatteessa voimassa 1960-luvulle asti. Toisen maailmansodan pommitusten 
jälkeen Kauppakadun alue rakennettiin uudelleen. Ensimmäisessä vaiheessa rakentui 
kadun pohjoispuoli. Yleisilmeen loi Eino Pitkänen. Uusien liiketalojen rakentaminen 
merkitsi myös Kauppakadun levenemistä. Professori Otto-Iivari Meurman laati yhdessä 
arkkitehti Olli Kivisen kanssa Kajaanin keskusta-alueen asemakaavan uudistusta 1940 
alkaen. Kaavaehdotus hyväksyttiin 1964, jolloin Kauppakadun pohjoispuoli oli jo 
rakennettu. 
Nurmekselaisille niin tuttu funkisrakennus Nurmeshovi on arkkitehti Eino Pitkäsen v. 1939 
suunnittelema. Rakennuksen käyttötarkoitus ja ulkoasu on pääosin säilynyt alkuperäisenä. 
Sisäosia on muokattu alakerran ja kellarikerroksen osalta vuosien saatossa voimakkaasti 
rautakaupasta ravintolaksi. 

Nämä edellä mainitut rakennukset suunnitteli arkkitehti Eino 
Pitkänen. Hänen isänsä oli Kuopiossa rakennusmestarina toiminut 
Antti Pitkänen, jonka suunnittelemia rakennuksia on säilynyt Kuopion 
seudulla. Eino Pitkänen kirjoitti ylioppilaaksi Kuopion lyseosta 
vuonna 1923 ja aloitti syksyllä arkkitehtuurin opinnot Teknillisessä 
korkeakoulussa. Pitkäsen opiskeluaikaisia töitä ja ensimmäisiä 
suurempia töitä on hänen vuonna 1929 suunnittelemansa Carlsonin 
tavaratalo Kuopiossa. 
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Hän suunnitteli myös kauppalan kansakoulun, joka vihittiin käyttöön v. 1949. 
Koulurakennus on säilynyt sisäosiltaan alkuperäisenä luokkahuoneiden ja 
juhla/liikuntasalin osalta. 
Arkkitehti Pitkänen on ansioluettelo on pitkä. Vähemmän tunnettua on, että hän teki myös 
teollisuuslaitosten suunnitelmia ja Säkylässä sijaitseva Lännen Sokeritehtaat, eli 
toimitusjohtaja Pentti Perttuli käytti aseveljeään Eino Pitkästä tehdaslaitosten 
suunnittelussa ja rakentamisessa apuna. 
 
Puhdetyöt 

Puhdetyö tarkoittaa perinteisesti sisätyötä, jota voitiin tehdä hämärän aikaan, kun 
ulkotöihin ei päästy. Sana sai erityismerkityksen jatkosodan aikana, jolloin sillä tarkoitettiin 
rintamamiesten erityisesti asemasodan aikana käsityönä tekemiä muistoesineitä. 

Rukajärven rintamalle erämaasotiin osallistuvista sotilaista voitaneen sanoa yhteisenä 
piirteenä, että he olivat oppineet jo kodeissaan selviytymään ja toimimaan puutteellisissa 
oloissa erämaassa. He olivat vähään tyytyväisiä, omatoimisia, vaatimattomia ihmisiä, jotka 
noudattivat esimiestensä käskyä kirjaimellisesti. Viime sotiin osallistuneista sotilaista 
melkein jokainen rintaman sotilas teki puhdetöitä ja varsin usein juuri nämä omin käsin 
tehdyt esineet ovat ne kaikkein kallisarvoisimmat sotamuistot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjalliset työt sodanaikana ja sodan jälkeen 

Rukajärven suunnan taisteluista on kirjoitettu reilusti yli 300 teoksessa. Rintamasotilaiden 
ja lottien kirjoitustyö alkoi pääosin vasta sotien jälkeen. Sotienaikanen kirjeenvaihto 
kotirintaman kanssa oli hyvin suosittua. Yhdistyksemme perustajajäsenet Kyllikki Villa ja 
Ermei Kanninen ovat julkaisseet teokset, Villa "Tyttö Sodassa - Kenttälotan kirjeitä 1941 - 

 

Valtakunnallisissa puhdetyökilpailuissa Rukajärven 
rintaman sotilaat menestyivät hyvin. 
Ilmavalvontakomppanian (982 IsK) vääpelinä toiminut Bo 
Bjurström voitti v. 1943 valtakunnallisen puhdetyökilpailun. 
Valtakunnallisen puhdetyökilpailun teos kuvaa taiteilijan 
puolisoa ja esikoistytärtä. Ks. Rintamataidetta s. 37. 

 

 

Luutnantti O. Puranen 
voitti 24.11.1942 
päättyneen Rukajärven 
suunnan puhdetyömes-
tarin arvon "Korpisoturi 
veistoksellaan. Puranen 
sai 4. palkinnon "Ilves-
veistoksellaan. 
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1944, v. 2006 sekä Kanninen Rukajärven luutnantti - Kenttäpostia sotasensuurin takaa", v. 
2012. Pari vuotta sitten tuli esille, että tk. upseeri Toivo V. Narvan ns. "Aarre Arkku" sisälsi 
700 kirjettä. Tämä kirjeenvaihto paljastaa sotasensuurista huolimatta asiasta perillä 
olevalle paljon salaistakin rintamatietoa. 

Postikorttien lähettäminen oli varsin yleistä. Rukajärven rintamalle valmistettiin kokonaista 
28 postikortin sarja. Valistustoimisto huolehti korttien tilaamisesta. Sen sotapäiväkirjasta 
ilmenee, että kortteja oli tilattu vielä sodan lopullakin eli 21.8.1944 100.000 kpl. Saatavana 
oli myös värillisenä painoksena taiteilija Arnold Tilgmainin kuvittamia (Metso, Hirvi, Poro) 
Rukajärvi-tunnuksin varustettuja postikortteja (ks. Rukajärven rintaman taidetta 
Jatkosodan ajalta s. 50-53.).  

 

Kirjallisuus 

Rukajärven suunnalla järjestettiin useita kirjoituskilpailuja, jotka julkaistiin myöhemmin 
teoksena "Miehet kertovat". Myös lotilla oli omat kirjoituskilpailunsa, ja runokilpailut.  

Sotien jälkeen monet näihin sodanaikaisiin kirjoituskilpailuihin osallistuneista sotilaista ja 
lotista jatkoivat kirjallisia töitään kirjailijoina, Veli Lumiala, Lauri Kumlin, Onni Palaste 
(Bovellan), Urpo Korhonen, Reino Leppänen, Sakari Satamo ja Matti Viherjuuri.  

Emme unohda sodan aikaisia autenttisia muistiinpanoja, joista mainittakoon mm. Pentti 
Perttuli. Hänen sodanaikaiset muistelmansa "Pentti Perttuli Rukajärven suunnalla, julkaistu 
11.10.2011 on todella arvokas kokonaisuus. Tämän teoksen sisältöön ovat iskeneet 
silmänsä myös monet yliopistotutkijat. Alkuperäinen teos on esillä Lieksan Rukajärvi-
keskuksessa arvokkaimmalla paikalla "Marskin vitriinissä." Tähän teokseen Perttuli on 
ehtinyt Jatkosodan alkupuolella kirjoittaa myös runoja, joista mainitsen vain yhden 
"Rakotuli" (teoksen sivulla 86), kannattaa lukea. 

Perttulin laatimat sotapäiväkirjat ovat todellisia taideteoksia värillisine karttapiirroksineen. 

Kauko Kärkkäinen, "Seitsemän nappia" yksi hauskimmista, Kalle Sutinen sotatie, yksi 
harvinaisimmista, mikä hakkaisi oman maan sotakirjallisuuden Väinö Linnan Tuntematon 
sotilaa tai vaikkapa Jaroslav Hasekin maailmankirjallisuuden merkkiteoksen  "Kunnon 
sotamies Sveijk. 

Yksi arvokkaimmista kokoelmista on Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan ja siihen 
jatkona Rukajärven suunnan historiayhdistyksen veteraanihaastattelut 
valokuvakokoelmineen. Niissä pääsevät ääneen oikeat etulinjan sotilaat, muistelmia ei ole 
kirjoitettu toimistossa, vaan korvessa ja polun varrelta, siellä missä kaikki todellisuudessa 
tapahtui. Ne pitävät sisällään elämän koko kirjon, totuudet sellaisina kuin sotilas, lotta sen 
itse oikeasti koki. Tämä on mielestäni todellista Rukajärven rintaman taidetta sanallisessa 
ja kuvallisina otoksina. 
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Runot 

Rintamalla kirjoitettuja runokokoelmia ei ole julkaistu. JR 10:n joukkueenjohtaja Mooses 
Huovisen 155 sivua käsittävä runokokoelma on laajin. Lotille järjestettiin runokilpailu. 
Voittajaa ei saatu selville, mutta kilpailussa jaettiin kaksi toista palkintoa, myöhemmin 
tunnetuksi kirjailijaksi noussut Kyllikki Villa ja kamarineuvos Laila Halme saivat jaetun 
toisen palkinnon. Villa ja Halme toimivat Tiiksjärven lentokentän ilmavalvontatehtävissä. 
Lotat on haastateltu ja Laila Halmeen haastattelun ote on julkaistu Rukajärvi-keskuksen 
youtube-kanavalla "Lottana Rukajärvellä". Kyllikki Villa on Rukajärven suunnan 
historiayhdistys ry:n perustajajäsen. 

Rukajärvellä kirjoitettiin runomittaan sovitettuja säkeitä jatkuvasti mm. vieraskirjoihin, 
syntymäpäivälaja-adresseihin. Komentajan täyttäessä 50 vuotta linnoitustyömiesten 
lahjaksi luovuttamaan kirveen lapaan oli kaiverrettu Kalevalamittaan sovitettu runo;  

Iski puuta kirvehellä 
Tempaisi tasaterällä 
kerralla hyväkki hirret 
pahat puolella menevi." 

Samoin lotat olivat riimitelleen Kalevalamittaiset säkeet onnittelukorttiin. 

Musiikki 

Rukajärven rintaman musiikkitoiminta oli monipuolista ja laajaa. Rintamalla toimi kuoro 
jokaisessa pataljoonassa tai vastaavasti tykistörykmentissä. Rukajärven kuoro oli 100-
jäseninen. Tykistön 60-jäsenisen kuoron nimeksi oli valittu karnaatit. Nämä kuorot 
esiintyivät erilaisissa juhlatilaisuuksissa ja myös eripuolilla järjestetyissä asemiesiltamissa. 

 

 

Rukajärven rintamalla 
toimi 24 jäseninen 
puhallinorkesteri, 
soittokunnan 
kapellimestari oli Paavo 
Asikainen. Korven radion 
studio-orkesterissa soitti 8 
jäsentä. Studio-orkesteria 
johti useimmiten Kauko 
Kokkonen. 

Kuva SA-kuva 116 495, 
RSHYry/arkisto Arvo Kuikka 
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Rukajärven orkesterin jäsenen Arvo Kuikan (11.2.1924-22.5.2015) mukaan sävellystyötä 
teki vain Antero Hytinkoski, jonka tunnetuin sävellys oli "Iilta Vansjärvellä": 
https://www.youtube.com/watch?v=BlQoqKKSLZE  
Ks. myös video "Neljäs aselaji: https://www.youtube.com/watch?v=UEGu22JaM74 

Arvo Kuikka toimi Puolustusvoimain ylikapellimestarina v. 1967 - 1984) 

 

Rukajärven teatteri, teatterinjohtaja Kasse Salminen 

Rukajärven Teatteri oli yksi kuudesta jatkosodan aikaisesta niin sanotusta sotateatterista. 
Muista sotateattereista poiketen Rukajärvellä teatterilla ei ollut kotipaikkaa, vaan se kierteli 
pitkin rintamaa.  

 

 

Rukajärven teatterilla oli tilat Rukajärven keskustassa, mutta se toimi pääosin kiertävänä 
teatterina. Teatteritalon piirustuksista neuvoteltiin 11.3.1944, mutta rakennussuunnitelma 
jäi Tiiksassa kirjastotalon kanssa suunnitelman asteelle. 

Rukajärven Teatterin toiminta loppui Rukajärven kylässä heinäkuussa 1944, jolloin toinen 
ryhmä muutti Tiiksaan. 

Viimeisen näytöksensä teatteri antoi Lieksassa. Teatteri henkilökunta kotiutettiin osin 
syyskuun lopulla v. 1944 ja teatterin johtajan läksiäiset pidettiin 4.11.1944 Lieksassa. 

Teatterin avajaisnäytäntö oli:  

Syntynyt terve tyttö 11. syyskuuta 1943. 
Ohjelmistoon kuului sen lisäksi kolme 
muuta näytelmää:  

* Olenko minä tullut haaremiin,  
* Sysmäläinen ja  
* Palvelukseen halutaan.  

Viimeksi mainitun ohjasi Kerttu Salmi, 
kolmen muun ohjauksesta vastasi 
teatterin johtaja Kasse Salminen.  

Kuvassa Kasse Salminen ja Ellen Perälä. 

Kasse Salmisen koko sodanaikainen 
aineisto on esillä Lieksan Rukajärvi-
keskuksessa 

https://www.youtube.com/watch?v=BlQoqKKSLZE
https://www.youtube.com/watch?v=UEGu22JaM74
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Näytös innoitti nimimerkki "opaksen" (Verneri Veistäjä) runoilemaan muistosäkeet 
toimintansa lopettavalle pidetylle Rukajärven rintamateatterille. 

Korven Kaiku 

Korven Kaiku: Rukajärvellä ilmestyi Korven Kaiku niminen rintamalehti, päätoimittaja 
oli Rafael Piha 10. tiedoituskomppaniassa Rukajärvellä palvellut sotilasvirkamies. Korven 
Kaiku ilmestyi sodan aikana kaikkiaan 1006 kertaa ja lehden viimeinen numero ilmestyi 
7.11.1944. 
Korven Kaiku-lehteä arvostettiin yleisesti, niinpä Heikki Eteläpää lausui kirjassa "Jees 
Teatteria" mm.: "Sen sivuilta löytyy muutenkin kulturellia panostusta enemmän kuin muista 
rintamalehdistä. Osa ansiosta lienee kirjattava luutnantti Verneri Veistäjän tilille." 

Maalaus- ja kuvataide 

Usein eri yksiköitten sotapäiväkirjat olivat varsin koruttomia. Ohjeet sotapäiväkirjojen 
laatimisesta olivat tarkat. Pentti Perttulin sotapäiväkirjat ja muistelmat olivat yleisestä 
linjasta poikkeavat. Sotapäiväkirjat sisälsivät taidokkaita karttoja ja väritettyjä piirroksia.  

Monet sotilaat tekivät omia muistiinpanoja ja piirroksia. Taiteilija Kosti Ahosen, Bo 
Bjurstömin, Pentti Perttulin ja Pentti Lehtisen muistiinpanot piirroksineen ovat varsinaisia 
taideteoksia. Perttulin sota-aikaisista muistelmista on tulossa yliopistollisia tutkimuksia, 
viimeisin tutkimus ja seminaariesitelmä on Turun yliopistossa Marita Honkaniemen tekemä 
tutkimus. 

Rukajärven rintamalla toimi myös lukuisa määrä kuvataiteilijoita, joista on olemassa 
Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan jäsenten Pentti Perttulin, Martti Soikkelin ja 
Tenho Tikkasen 4.6.2009 julkaisema 72-sivuinen Rukajärven rintaman taidetta Jatkosodan 
ajalta näyttelyesite. Tässä teoksessa on tarkemmin tuotu esille rintamataidetta kuvineen. 
Tässä esityksessä luettelo taiteilijoista. Varsinainen esittely em. teoksessa. 

- Kalle Halonen, (6.12.1899-13.2.1947), Eino Halonen, (11.4.1915-4.7.1941), Erkki 
Matilainen (25.4.1913-7.2.1986), Toivo Jutila, (21.3.1906-13.6.1973), Bo Bjurström 
(23.5.1916-13.5.1993), Pentti Lehtinen, (8.12.1922-23.2.1999), Kosti Ahonen, 
(12.8.1920-12.11.2003), Sven Bertel Grönvall, (10.4.1908-20.3.1973), Erkki Olavi 
Martikainen, (7.10.1920-21.4.1979), V. Lindström (Rukajärvi-maalaus 22.3.1944), 
Tuntemattoman lotan maalaus. 

Mainittakoon, että aitojen Rukajärven rintaman teosten näyttely on ollut aiemmin esillä vain 
Marskin Majalla. Lieksan Rukajärvi-keskuksessa on nyt avattu pysyvä näyttely.  

Sotien jälkeinen tuotanto 

Lieksan Rukajärvi-keskuksessa on esillä myös joitakin teoksia sotien jälkeiseltä ajalta, 
mitkä esittelen erikseen suullisesti. 

- Lieksalaisen taidemaalari Heikki Elmen työ "Raja" v. 2013 
- Lieksalaisen taidemaalari Irene Kiiskisen työ "Partisaanit" v. 2012 
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SA-kuvan 156544 kuvateksti: Ryynäsen talo, jossa partisaanit tappoivat emäntä Eeva Ryynäsen ja hänen 
molemmat lapsensa Tuulikin ja Seijan. Pielisjärven pitäjän Kuorajärven kylän Sormivaara 1944.08.02 



 11 

Partisaanien uhreja sodan lopulla tuli enemmänkin. Lieksan hautausmaalla on "v. 1941 -
1944 Sodan siviiliuhrien" muistokivi. 

 
 

Heikki Elme: "Raja" v. 2013 

 

Työ kuvaa lieksalaisen 
nuorukaisen sodan pelkoa.  
Sota oli läsnä koko ajan 
synkin värein.  

Taiteilija Heikki Elme v. 2013 
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Lieksan aitojen teosten näyttelyn pystyttivät 22.5.2019 sisarukset Jatta Kettunen               
ja Ritva Kilpeläinen, Seppo Räihä ja Tenho Tikkanen. 
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