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Hyväksyminen
Hallitus on hyväksynyt toimintasuunnitelman kokouksessaan 6.2.2022
RSHY ry on hyväksynyt toimintasuunnitelman vuosikokouksessa xx.x.2022
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1.

Yleistä
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry:n on Rukajärven suunnan joukkojen taistelupaikkojen
sekä sotateiden ja tukialueiden monipuolinen tunnetuksi tekeminen. Tätä varten on perustettu
Rukajärvi-keskukset Lieksaan ja Iisalmeen, josta se jouduttiin siirtämään Kiuruvedelle. Keskusten
toiminta lisää sekä paikallista että koko maan kattavaa Rukajärvi-tietoutta.
RSHY ry:n hallussa oleva aineisto on kokonaisuudessaan digitoitu. Perinneaineiston keräys tapahtuu jatkossakin talkoovoimin eikä keräystyöstä makseta kenellekään palkkioita. Kulut korvataan
esitetyn laskun mukaan Verohallinnon kulloinkin hyväksymän perusteen mukaisesti ja RSHY ry:n
kulukorvaussäännön mukaisesti. Oma auton käytöstä maksetaan 0,20 €/km, joka on pienempi
korvaus kuin verohallinnon vuosittain antama päätös (vuonna 2022 kilometrikorvauksen perussumma on 0,45 euroa/km).
Aineiston hankintaa jatketaan ja tietoa kootaan yhdistyksen omaan tietojärjestelmään, jonne halukkaat voivat tallentaa tietoa myös itse.

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 niiden korjauksen jälkeen keskeiset perusinvestoinnit on nyt suoritettu.
Iisalmen Rukajärvi-keskuksen sijaintipaikka siirtyy vuoden 2021 alkupuolella Kiuruvedelle, kun Hotelli-Ravintola Peltohovi/YS-Viihde Oy tarjoutui sijoittamaan Rukajärven suunnan sotahistorialliset näyttelyt Peltohovin tiloihin. Kiuruveden Rukajärvi-keskuksen avajaiset oli 13.3.2021.
Toimintavuonna keskitytään Rukajärvi-keskusten pidettävien näyttelyitten ja tilaisuuksien järjestämiseen. Rukajärvi-keskusten toimintaa kehitetään yhteistyössä alueen kuntien ja alan muiden
järjestöjen kanssa. Keskusten näyttelyiden yhteyteen pyritään järjestämään esittelytilaisuuksia,
joihin voidaan kutsua asiantuntijoita pitämään esitelmiä Rukajärven suunnan sotatoimista.
Rukajärvi-keskusten näyttelyiden esityssisältöä uudistetaan. Työ aloitettiin jo edellisellä toimintakaudella. Valokuvanäyttelyihin pyritään eri paikoissa saamaan yhtenäinen ja entistä parempi informaatiosisältö.

3.

Yhteistyö museoitten, eri yhdistysten ja yhteisöjen kanssa
Kiuruveden ja Lieksassa toimivissa Rukajärvi-keskuksissa pyritään laajentamaan eri maanpuolustusjärjestöjä käsittävää yhteistyöverkostoa.
Rukajärven tie on Lieksan Rukajärvi-keskuksen ulkomuseo ja autenttinen erikoisuus. Yhteistyötä
alueen järjestöjen kanssa jatketaan. Yhteistyötä Nurmijärven kyläyhdistyksen Jongunjoen
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kyläseuran kanssa jatketaan. Lieksan Nurmijärven Seuralassa olevaan Rukajärven tie valokuvanäyttelyä uudistetaan siten, että se palvelisi entistä paremmin Rukajärven tien matkailijoita.
Monola Seura ry:n kanssa 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.
Alkanutta yhteistyötä Sodan ja rauhan keskuksen Muisti jatketaan ja kehitetään. Keskeistä tässä
on saada yhdistyksen aineistoa Sodan ja rauhan keskuksen Muistin käyttöön.
Yhdistys jatkaa tiivistä yhteistyötä Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n kanssa. Samoin yhdistys osallistuu jo perinteeksi muodostuneeseen Pohjois-Pielaveden kyläyhdistysten perinteeksi muodostuneeseen kesätapahtumaan järjestettävällä näyttelyllä.

4.

Aineiston kerääminen
RSHY ry jatkaa Rukajärven suunnan sotahistoriaan liittyvien veteraanihaastattelujen tekemistä,
valokuvien ja erilaisen materiaalin kokoamista ja lisäksi yhdistys tukee tutkimustyötä luovuttamalla keräämäänsä aineistoa ja tietoa tutkijoitten käyttöön.
Käytännön toiminnassa veteraanien poismenon jälkeen veteraanien lapsilla on varsin usein tarve
löytää vanhempiensa sota-aikaisille muisteluille ja muulle ns. perinneaineistolle ns. ”oikea paikka”,
millä he perustelevat aineistoluovutuksiaan Rukajärven suunnan historiayhdistyksen käyttöön.
Juuri tämän aineiston joukosta on löytynyt arvokasta todistusaineistoa monien Rukajärven suunnalla käytyihin taisteluihin tai tapahtumiin. Näistä voidaan mainita mm. Laiston suon taistelu ja
Arnold Majewskin aineistot.
Tavoitteena on, että yhdistyksen keräämä sotahistoria- ja 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 tutkimustyöhön.
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5.

Rukajärven matkat
Yhdistys järjestää, mikäli koronatilanne sen sallii, jäsenille suunnatun sotahistoriallisen matkan
syyskuussa 2022 Rukajärven taistelupaikoille. Majoitus järjestetään Ontrosenvaaralle ja/tai Tiiksaan.

6.

Tietojärjestelmä ja internetti -sivut
Toimikaudella jatketaan yhdistyksen internetti -sivujen uudistaminen.
Toimikaudella selvitetään karttapalvelun luomista yhdistyksen sivuille. Karttapalvelun kautta saadaan esitettyä mm. kenttä- ja kiinteänlinjan kartoituksien tuloksia.
Lisäksi aloitetaan digitaalisen aineiston käsittelyhanke, jossa liitetään skannattujen kuviin ja asiakirjoihin tarvittava metatieto. Tämä mahdollistaa hakumenettelyt ja aineiston viemisen nettipalveluun. Hankkeessa on tavoitteena luoda menettely, jossa jäsenet voivat laajasti osallistuvat metatiedon tallennukseen. Toimintavuonna laaditaan toimintasuunnitelma ja metatiedon tallennusohjeistus. Hanke liittyy Sodan ja rauhan keskuksen Muistin kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Tämän vuoksi yhdistyksessä on tehty päätös kehittää aineiston tallentamista siten, että kaikilla
jäsenillä olisi mahdollisuus joko tallentaa itse tai toimittaa aineistoa tallennettavaksi yhdistyksen
hankkiman nettipalvelun kautta tietovarastoon. Tietojen tallentaminen olisi mahdollista toteuttaa siten, että kukin jäsen saa tarvittavat tunnukset ja voi käyttää tallennustilaa henkilökohtaisin
tunnuksin ja muotoilla tallennetun aineiston, käsitellä sitä ja vasta tämän jälkeen hän voi siirtää
tiedot yleisesti nähtäväksi ja käytettäväksi.
Yhdistyksen internetti sivuille lisätään Raapanan, P. Perttulin ja Kannnisen omat sivut.

7.

Työvaliokunta
Työvaliokunta, joka toimii hallituksen apuna mm. näyttelyiden ja internetti -sivujen suunnittelussa
ja uudistamisessa sekä tarvittaessa koordinoi aineiston keräämistä, jatkaa toimintaa.

8.

Rukapirtti-hanke
Yhdistys on päättänyt käynnistää hankkeen Rukajärven suunnan komentaja E.J. Raappanan komentokorsun rakentamisesta Lieksan Rukajärvi-keskuksen yhteyteen. Tavoitteena on, että Rukapirtin avajaiset olisivat 4.-5.9.2024, jolloin tulee kuluneeksi 80 vuotta jatkosodan päättymisestä.
Tätä hanketta edistetään toimintavuonna rahankeruulla ja suunnittelulla.
Lieksan keskustaajaman osayleiskaava on hyväksytty 17.5.2021. Rukapirtin paikka sijoittuu alueelle, joka osayleiskaavassa on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C-alue). Se mahdollistaa
museorakennuksen rakentamisen alueelle. Keskustatoimintojen alue on kaavassa varattu palveluille, hallinnolle, kaupalle, keskusta-asumiselle ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomaan työpaikkatoimintaan, yhdyskuntateknisen huollon alueisiin sekä liikenne- ja virkistysalueisiin.
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9.

Varojen keräys
Pääasialliset varojenkeräystavat ovat jäsenmaksut ja erilaisista näyttelyistä ja tilaisuuksista saatavat pääsymaksut.
Poliisihallitus myönsi yhdistykselle jatkuvan valtakunnallisen rahankeräysluvan 28.5.2021. Luvassa määrätty rahankeräystili on Osuuspankki: FI02 5723 0220 2696 12, OKOYFIHH. Luvan numero on RA/2021/707.
Rukapirtti-hankkeen rahoittamista varten varoja kerätään myös myymällä pronssista (7,55 kg ja
1,35 kg painoista) ja 3d- tulosteena tuotettua Rukajärven suunnan Jotos-muistomerkkiä. Lisäksi
tarjotaan jäsenille ja muille tukijoille Jotos-riipusta (messinki ja hopeinen) ostettavaksi. Jotosmuistomerkin pienoismallin ja riipuksen tuotto menee lyhentämättömänä Rukapirtti-hankkeen
omarahoitusosuuden katteeksi.
Hanketta ja varojen keräystä tukee Rukajärven suunnan historiikkitoimikunta ja Rukajärven tie ry.

10. Jäsenhankinta
Jäsenhankinta tapahtuu pääosin yhdistyksen internet-yhteyksien avulla. Myös jokaisen yhdistyksen jäsenen toivotaan mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvan jäsenhankintaan.

11. Tiedottaminen
RSHY ry:n pääasiallinen tiedotus tapahtuu yhdistyksen internet-sivujen ja jatkossa myös Facebook-sivujen kautta. Yhdistys on ollut Sotahistoriallisen Seuran jäsen saa heidän jäsenpalvelunsa
käyttöönsä myös valtakunnallisessa tiedottamisessa.

12. Kirjahankkeet
Toimintavuonna otetaan tarvittaessa uusintapainos ”Legendaarinen Majewski”- kirjasta.
Tavoitteena on julkaista myös Rukajärven suunnan sodanjälkeisen sotahistoriatyön historiikki.

13. Raappanan, Kannisen ja Perttulin muistoseminaarit
Rukajärven suunnan historiayhdistys tulee järjestämään suunnan komentajan kenraalimajuri E.J.
Raappanan (2.6.), kenraaliluutnantti Ermei Kannisen (19.10.1918) ja Pentti Perttulin (13.3.1916)
syntymäpäivien läheisyydessä seminaarityyppisen tilaisuuden joko Kiuruveden tai Lieksan Rukajärvi-keskuksissa.
Ermei Kannisen (19.10.1922-12.11.2015) syntymästä tulee kuluneeksi 19.10.2022 100 vuotta,
Pentti Perttulin (13.3.1916 – 23.5.2017) syntymästä 110 vuotta ja komentaja E.J. Raappanan
(2.6.1893 – 14.9.1962) tulee pian kuluneeksi 120 vuotta tulevana toimintavuonna ja hänen
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kuolemastaan toimintavuonna 60 vuotta, minkä johdosta järjestetään kummassakin Rukajärvikeskuksessa komentajaa toimintaa käsittelevä seminaaritilaisuus.

14. Muut tapahtumat ja tilaisuudet
Yhdistys järjestää tarvittaessa Vaskiviikkojen aikana luentoja.
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