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1. Yleistä 

Rukajärven suunnan historiayhdistys ry on lyhyen toimintansa aikana huolehtinut perustamis-

asiakirjassa määrättyjen tavoitteitten noudattamisesta. Toiminta-ajatuksena on Rukajärven 

suunnan joukkojen taistelupaikkojen sekä sotateiden ja tukialueiden monipuolinen tunnetuksi 

tekeminen.  

RSHY ry:n tavoitteena oli Rukajärvi-keskuksen perustaminen joillekin keskeisille paikkakunnille, 

mistä Rukajärven joukkoja koottiin. Tämä tavoite on toteutunut Iisalmen ja Lieksan osalta ja 

jatkossa keskitytään keskusten toiminnan kehittämiseen. Keskusten toiminta lisää sekä paikallis-

ta että koko maan kattavaa Rukajärvi-tietoutta.  

2. Rukajärvi-keskukset 

Rukajärvi-keskukset edesauttavat ja myös helpottavat keräystyötä. Keskuksissa voidaan esitellä 

kerättyä aineistoa ja jakaa sitä tarvitsevien käyttöön. Rukajärvi-keskukset ovat osoittautuneet 

oikeaksi ratkaisuksi aineistohankinnassa, hyväksi käytössä ja säilytyksessä. Lieksan Rukajärvi-

keskuksen tilojen hankkimisen ja uudisrakennuksen jälkeen kaikki perusinvestoinnit on nyt suo-

ritettu. 

RSHY ry:n hallussa oleva aineisto on kokonaisuudessaan digitoitu. Perinneaineiston keräys ta-

pahtuu jatkossakin talkoovoimin eikä keräystyöstä makseta kenellekään palkkioita. Kulut korva-

taan esitetyn laskun mukaan Verohallinnon kulloinkin hyväksymän perusteen mukaisesti ja RSHY 

ry:n kulukorvaussäännön mukaisesti. Aineiston hankintaa jatketaan ja tietoa kootaan yhdistyk-

sen omaan Epookki-tietojärjestelmään, jonne halukkaat voivat tallentaa tietoa myös itse. 

Tulevana vuonna keskitytään Rukajärvi-keskusten pidettävien näyttelyitten ja tilaisuuksien jär-

jestämiseen. Rukajärvi-keskusten toimintaa kehitetään yhteistyössä alueen kuntien ja alan mui-

den järjestöjen kanssa. Keskusten näyttelyiden yhteyteen pyritään järjestämään esittelytilai-

suuksia, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita pitämään esitelmiä Rukajärven suunnan sotatoi-

mista.  

Yhdistys aloittaa neuvottelut Haapaniemen Matkailu Oy:n kanssa Iisalmen Rukajärvi-keskuksen 

vuokrasta. Tähän asti Iisalmen Rukajärvi-keskus on voinut toimia Hotelli Iisalmen Seurahuoneel-

la ilman vuokraa. Lisäksi yhdistys selvittää Iisalmen kaupungin mahdollisesta vuokratuesta Iisal-

men Rukajärvi-keskukselle.  

3. Yhteistyö museoitten, eri yhdistysten ja yhteisöjen kanssa 

Iisalmessa ja Lieksassa toimivissa Rukajärvi-keskuksissa pyritään laajentamaan eri maanpuolus-

tusjärjestöjä käsittävää yhteistyöverkostoa. 

Rukajärven tie on Lieksan ja myös Iisalmen Rukajärvi-keskuksen ulkomuseo ja autenttinen eri-

koisuus. Yhteistyötä alueen järjestöjen kanssa jatketaan. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita 

toiminta Nurmijärven kyläyhdistyksen Jongunjoen kyläseuran kanssa. Monola Seura ry:n kanssa 
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käynnistyneen yhteistyön toivotaan tuovan kansainvälisiä matkailijoita Rukajärvi-keskukseen. 

Samoin Kaakkois-Suomen Viestikilta ry:n kanssa yhteistyö jatkuu. 

RSHY ry on Suomen Sotahistoriallisen seuran jäsen. Yhdistysten välillä on jaettu tietoa ja sitä 

tullaan aikaisempaa laajemmin julkaisemaan yhteistyössä mm. yhdistysten nettisivuilla. 

Rukajärven alueen museoitten ja Rukajärven veljeskunnan kanssa käynnistynyttä yhteistyötä 

jatketaan. 

Yhdistys jatkaa tiivistä yhteistyötä Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n kanssa. 

4. Aineiston kerääminen 

RSHY ry jatkaa Rukajärven suunnan sotahistoriaan liittyvien veteraanihaastattelujen tekemistä, 

valokuvien ja erilaisen materiaalin kokoamista ja lisäksi yhdistys tukee tutkimustyötä luovutta-

malla keräämäänsä aineistoa ja tietoa tutkijoitten käyttöön. 

Tavoitteena on, että yhdistyksen keräämä perinneaineisto olisi mahdollisimman hyvin erityisesti 

jäsenten käytössä ja että Rukajärven suunnalla palvelleilla veteraaneilla, heidän perillisillään ja 

sotahistorian harrastajilla ja tutkijoilla olisi mahdollisimman vaivaton pääsy näihin tietoihin.  

Jäsenten toivotaan kartoittavan omilla alueillaan vielä haastateltavissa olevat veteraanit sekä 

selvittävän myös veteraanien jälkipolvien hallussa olevaa aineistoa ja sen saamista yhdistyksen 

käyttöön. Heidän toivotaan mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvan aineiston keräys- ja tutki-

mustyöhön. 

5. Rukajärven matkat 

Yhdistys järjestää erityisesti jäsenille suunnatun sotahistoriallisen matkan syyskuussa 2020 Ruka-

järven taistelupaikoille.  

6. Tietojärjestelmä ja internetti -sivut  

Yhdistyksen hallussa olevan aineiston arkistointia varten saatiin käyttöön Epookki-

tietojärjestelmä. Sen käyttöä pyritään edistämään ja tullaan jatkamaan tietojärjestelmäkoulu-

tusta ja ohjeistusta parannetaan. HeiJoe täydennetään edelleen. 

Toimikaudella aloitetaan yhdistyksen internetti -sivujen uudistaminen.  

7. Rukahovi 

Yhdistys aloittaa Rukahovin hankesuunnitelman laatimisen toimintavuoden 2020 aikana.  
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8. Työvaliokunta 

Tavoitteena on perustaa toimikaudelle 6-8 henkilön työvaliokunta, joka toimii hallituksen apuna 

mm. näyttelyiden ja internetti -sivujen suunnittelussa ja uudistamisessa sekä tarvittaessa koor-

dinoi aineiston keräämistä. 

9. Varojen keräys 

Pääasialliset varojenkeräystavat ovat jäsenmaksut ja erilaisista näyttelyistä ja tilaisuuksista saa-

tavat pääsymaksut. Poliisihallitus myönsi yhdistykselle rahankeräysluvan 24.5.2019 

(RA/2019/469). Lupa oli voimassa saakka 31.12.2020. Rahankeräystili on FI02 5723 0220 2696 

12.  

Yhdistys selvittää Jotos-muistomerkin pienoispatsaan hankinnasta myyntiä varten.  

10. Jäsenhankinta 

Jäsenhankinta tapahtuu pääosin yhdistyksen internet-yhteyksien avulla. Myös jokaisen yhdistyk-

sen jäsenen toivotaan mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvan jäsenhankintaan. 

11. Tiedottaminen 

RSHY ry:n pääasiallinen tiedotus tapahtuu yhdistyksen internet-sivujen ja jatkossa myös face-

book-sivujen kautta. Yhdistys on ollut Sotahistoriallisen Seuran jäsen saa heidän jäsenpalvelunsa 

käyttöönsä myös valtakunnallisessa tiedottamisessa.  

12. Kirjahankkeet 

Yhdistys julkaisee Hannu Siivosen Rukajärven suunnan tykistölentoja ja suunnalla suoritettuja 

tulenjohtolentoja 1942 - 1944 käsittelevää tietoteoksen. "Legendaarinen Majewski" kirjasta 

otetaan uusi painos. 

13. Raappanan, Kannisen ja Perttulin muistoseminaarit 

Rukajärven suunnan historiayhdistys tulee järjestämään suunnan komentajan kenraalimajuri E.J. 

Raappanan (2.6.), kenraaliluutnantti Ermei Kannisen (19.10.) ja Pentti Perttulin (13.3.) syntymä-

päivien läheisyydessä seminaarityyppisen tilaisuuden joko Iisalmen tai Lieksan Rukajärvi-

keskuksissa. 

14. Muut tapahtumat ja tilaisuudet 

Yhdistys järjestää tarvittaessa Vaskiviikkojen (26.7. - 3.8.2019) aikana luentoja.   


