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kaupunki

Huomio
opasteisiin
ja liputukseen
Lieksan

kaupunginvaltuusto merkitsi tarkastuslautakunnan kokoaman
arviointikertomuksen tiedokseen viime maanantaisessa kokouksessaan.
Arviointikertomuksen esitellyt tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Seija
Saarelainen (sit.) luetteli
useita kehittämiskohteita
ja parannusehdotuksia
kaupungin palveluihin.
Toivelistalla olivat muun
muassa nykyistä selkeämmät opasteet tai jopa
opaslehtinen kaupungin
eri toimipaikkoihin ja lipputangon sekä kaupungitalo-kyltin sijoittaminen
kaupungintalolle.
Lisäksi
lautakunta
huomauttaa, että Karelia
Expert Matkailupalvelu
Oy:hyn Lieksan sijoittamat varat eivät edelleenkään ole suhteessa
paikkakunnalle tulleisiin
tuotoksiin.
Veteraanit

Määrärahat
oikeaan
kohteeseen
Sotaveteraanien kuntou-

tukseen ja kotiin vietäviin
palveluihin vuodelle 2016
osoitetut määrärahat on
Lieksassa käytetty oikeaan
tarkoitukseen. Lieksan ei
tarvitse palauttaa käyttämättömiä määrärahoja.
Maakunnassa Joensuu
joutuu palauttamaan kotiin vietävien palvelujen
määrärahoja 717 euroa,
Nurmes 7 731 euroa ja
Juuka 1 230 euroa. Kuntoutukseen myönnettyjä
määrärahoja joutuvat palauttamaan Juuka (2 100
euroa) ja Kitee (1 238).
Tiedot käyvät ilmi Sotaveteraaniliiton 1.6. julkaisemasta määrärahojen käyttöasteesta vuodelta 2016.
Pelastuslaitos

Pääsky
pahassa
pulassa
Tervapääsky lensi sisään
avoimesta neljännen
kerroksen kylpyhuoneen
ikkunasta Korpi Jaakon
kadulla keskiviikkoiltana
puoli kymmenen aikaan.
Asukas soitti hätiin pelastuslaitoksen. Palomiehet
vapauttivat linnun takaisin kesäkuun kylmyyteen.
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Mökkimatkan pituuden

keskiarvo Suomessa on
91 kilometriä.

Lähde: Tilastokeskus

Tenho Tikkanen (vas.), Martti Susitaival ja Tapio Teittinen esittelivät sodanaikaisia viestintävälineitä, joita käytettiin Rukajärven suunnalla. Kuva: Martti Heikkinen

Puhelinlangat
ne laulavat
Lieksan Rukajärvi-keskuksessa avattu viestisodasta
kertova näyttely on ainutlaatuinen koko Suomessa.
Martti Heikkinen

P

uhelinlangat kirjaimellisesti laulavat
Lieksan Rukajärvikeskuksessa. Asemaaukiolla sijaitsevasta Rukajärvi-keskuksesta löytyy nyt
sodanaikainen sotilasradioasema, jonka toiminnan varmistamiseksi keskuksen katolle on asennettu 40 metriä
pitkä antenni. Sen kautta on
mahdollisuus ottaa radioyhteyksiä eri puolille maata.
– Lisäksi sisätiloista löytyy
sodanaikainen puhelinkeskus. Katonrajaan on vedetty
puhelinlankaa, jonka kautta saadaan toimiva yhteys
sodanaikaiselle puhelinkalustolle, kertoi KaakkoisSuomen Viestikillan puheenjohtaja Tapio Teittinen
testatessaan vuosikymmeniä
vanhan kenttäpuhelimen toimintakuntoa.
– Hyvin kuuluu, yhteys
toimii ja joukot ovat toimintavalmiudessa, viestikillan
hankevastaava Martti Susitaival vastasi puhelimeen.

Viidestä museosta

Teittinen ja Susitaival ovat
koonneet Rukajärvi-keskukseen uuden Viestisotaa Rukajärvellä -näyttelyn, joka
avattiin virallisesti torstaina.
Näyttely on jatkoa kaksikon
keväällä ilmestyneeseen samannimiseen kirjaan, joka
kertoo 14. divisioonan viestitoiminnasta Rukajärven
suunnalla jatkosodan aikana

1941–1944. Kirjaa ja näyttelyä täydentää myös Teittisen
samasta aiheesta koostama
lyhytfilmi
– 14. divisioona oli Lieksan
ja Kuhmon alueilta Rukajärvelle hyökkäävä, suoraan
ylipäällikön alainen yhtymä.
Viestipataljoona 30 oli vahvennettu erikoispuhelinjoukkueella, joka tarvittiin
pitämään yhteyttä Mikkelissä sijainneeseen päämajaan.
Tilanne oli haastava rajaseudun harvan ja huonokuntoisen kiinteän puhelinverkon
vuoksi. Kaikkiaan yhtymä
käsitti yhteensä noin 1 500
miestä, Tapio Teittinen taustoitti.

”Missään muualla
ei ole nähtävillä
samanlaista pysyvää kokoelmaa.”
Martti Susitaival
Lieksan Rukajärvi-keskukseen tuodut sodanaikaiset
radiot ja puhelimet on haalittu kokoon viidestä sotahistoriaan erikoistuneesta
museosta.
– Aineistoa on saatu Mikkelissä sijaitsevista Päämajamuseosta ja Jalkaväkimuseosta, Putkiradiomuseosta
Kouvolasta, Hämeenlinnan
Museo Militariasta sekä Helsingin Sotamuseosta. Hienojen esineiden lisäksi olemme

halunneet tuoda tutuksi sen,
miten raskasta työtä viestimiehet sodan aikana tekivät. Esillä on muun muassa
työkaluja, joilla rakennettiin
kenttäkaapeliyhteyksiä, Teittinen kertoi.

Pohjois-Karjalan Radiokerhon perustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja Mauno ”Manu” Hirvonen otti Joensuuhun
yhteyttä Vietnamin sodan ajalta peräisin olevalla radiolähettimellä.

Remontti onnistui

Viestisodasta kertova näyttely
on asiantuntijoiden mukaan
ainutlaatuinen koko Suomessa.
– Missään muualla ei ole
nähtävillä tämän tyyppistä
pysyvää kokoelmaa sodanaikaisista viestintävälineistä.
Uskon, että näyttely ja toimiva
sodanaikainen sotilasradioasema houkuttelee Lieksaan
sotahistoriasta kiinnostuneita matkailijoita eri puolilta
Suomea ulkomaita myöten,
Martti Susitaival sanoo.
Lieksan Rukajärvi-keskusta ylläpitävän Rukajärven
suunnan historiayhdistyksen puheenjohtaja Tenho
Tikkanen on tyytyväinen
paitsi näyttelyyn, myös kevään aikana valmistuneeseen
remonttiin.
– Sisätiloista löytyy nyt
muun muassa uusi kokoushuone, kirjasto, tutkijanhuone ja esittelytilat. Viestisotanäyttelyn lisäksi tänä kesänä
on mahdollisuus tutustua
TK-upseeri Toivo V. Narvasta
kertovaan näyttelyyn. Lisäksi
Monola-seura esittelee Monolan aitan rakennusvaiheen
etenemistä omalla valokuvanäyttelyllään, Tikkanen luetteli.

Saksalainen kenttäkaukokirjoitin edustiaa oman aikansa
huipputekniikkaa.

