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YLÄ-KARJALAN
LÄHIVAKUUTUSYHDISTYS

Valtimon reserviläisyhdistysten yhteinen 50 –vuotisjuhla ja
Pohjois-Karjalan maanpuolustusjuhla vietettiin Valtimon
Kuntalaisten Talolla kesäkuun 4. päivänä. Aluetoimiston
päällikkö Jouni Mattila luovutti aluetoimiston standaarin
Valtimon Reserviläisten ja Valtimon Reserviupseerien puheenjohtajille. Vasemmalla Toimi Säppi ja oikealla Paavo Harakka. Äärimmäisenä oikealla aluetoimiston toimistoupseeri
yliluutnantti Mikko Saastamoinen.

Porokylänkatu 14, 75530 Nurmes
puh. (013) 462 881

Valtimon reserviläisyhdistyksillä
yhteinen juhla
Juhlapuheen piti eduskunnan varapuhemies Seppo Kääriäinen.
Kuvat: Ari Eskelinen

Rajakenraalin majan näyttely uudistui
Ilomantsin Parppeinvaaralla sijaitsevan
Rajakenraalin majan näyttely on uudistunut.
Näyttely kuvaa monipuolisesti Rajakenraali
Raappanan persoonaa niin luonto- ja
koiraharrastajana kuin merkittävänä
sotastrategina. Näyttelytekniikka on uudistettu
kokonaan. Huoneissa on esimerkiksi

suurkuvatulosteet ja uusittu valaistus.
Kuultavana on myös Korven radion äänityksiä.
Ohjaaja Lauri Jänis on käsikirjoittanut
näytelmän ”Rajamies kenraalin asepuvussa”,
jota esitetään tilauksesta ryhmille. Näyttelijöinä
ovat Veli Vainikainen ja Vilho Huuskonen, ja
heidät voi tilata ”keikallekin”.

Taistelijan taival virtuaaliopastuksella
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja PohjoisKarjalan Ammattikorkeakoulun Luovien alojen
keskus ovat toteuttaneet ainutlaatuisen mobiililaitteisiin ja paikkatietoon perustuvan GPStaival –nimisen virtuaaliopastuksen. Opastus
esittelee kesän 1944 Ilomantsin taisteluiden
yhden taistelupaikan, Ilomantsin Hattuvaarassa
sijaitsevan Taistelijan taipaleen.
Taistelijan taival-polun voi kiertää vaikkapa
kotonaan, sillä se löytyy netistä hakusanalla
gps-taival. Paikan päälle - Hattuvaaran Sikrenvaarassa kiemurtelevalle polulle - on samalta
sivustolta ladattavissa navigaattoriin tai kännykkään opastus. Lähteinä on käytetty muun

muassa Hattuvaaran taisteluun osallistuneiden
sotilaiden haastatteluja.
- Vastaavaa virtuaalista opastusta ei ole muualla Suomessa, ja pilottiosiomme on herättänyt
kiinnostusta jo maailmallakin, projektijohtaja
Timo Rui kertoo.
Taistelijan Talon isäntä Kauko Puruskainen
pohtii, että kysymyksessä on merkittävä kehitysaskel.
- Taistelijan Talo on toiminut vuodesta 1988
lähtien, täällä on hyvät näyttelyt ja monipuolinen aineisto, ja tällainen innovaatio on äärimmäisen hyvä keino avata näitä asioita taas
uudelle sukupolvelle, hän toteaa.

KULJETUS MUSTONEN
Taksipalvelua vuodesta 1972
Pyörätuoli-, paarivarustus
kahdella 1 + 8 taksilla
puh. 0500 373 311, 0400 373 311
------

TIMMITUOTE OY

Kotiin: • Koko keittiöt • Vaihto-ovet
• Eteisryhmät liukuovilla.
Tervetuloa tutustumaan!
Laanilantie 6, 75530 Nurmes, p. (013) 461 770

Tohmajärven kesäteatteri esittää Liisa Heiskasen komedian

Afrikan morsian
Ohjaus : Seija Pirhonen
Esitykset 2010 Tohmajärven kesäteatterilla
os. Kirkkotie 14 Tohmajärvi
		
su 18.7. klo 13.00
		
ti 20.7. klo 19.00
su 4.7.
klo 13.00
		
to 22.7. klo 19.00
su 25.7. klo 13.00
ti 6.7.		
klo 19.00
		
ti 27.7. klo 19.00
		
to 29.7. klo 19.00
to 8.7.
klo 19.00
		
su 1.8. klo 13.00
su 11.7.
klo 13.00
ti 3.8. klo 19.00
viikon		
kesäloma
		
to 5.8. klo 19.00
		
su 8.8. klo 13.00
Kesäteatterissa on katettu katsomo ja näyttämö sekä hyvä
äänentoisto. Väliajalla kahviopalvelut.
Liput : Aikuiset 10 e, lapset 7 – 15 vuotta 5 e, ryhmät yli
20 henkeä 8 e, lapset ryhmän mukana 4 e. Rintamatunnuksen
omaavat perinteisesti ilmaiseksi. Käsiohjelma sisältyy lipun
hintaan.
Varaukset ja tiedustelut Seija Pirhonen puh. 040 9611119.
Katso myös www.tohmajarventeatteri.fi
Ensi-ilta :
		
Toinen ensi-ilta
		
Muut esitykset
		
		
		

Ilomantsin sotahistorian kävelevä tietopankki Viljo Vestman (vas.) ja Taistelijan Talon isäntä
Kauko Puruskainen kuuntelivat navigaattorin kautta tulevaa opastusta autenttisella taistelupaikalla Hattuvaan Sikrenvaarassa. CMC@NP-hankkeen pilottiosiota esittelivät tuottaja Anu
Karreinen ja vastaava äänisuunnittelija Heikki Pieviläinen,

Tervetuloa !

Tohmajärven Teatteriyhdistys ry

