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Kaupunginjohtajan puhe sotahistoriakeskuksen julkistamistilaisuudessa Helsingissä 17.11.2016  
 
 
 
Hyvät naiset ja miehet, 
 
 

 
Jos emme tunne historiaamme, kuinka voimme käsittää nykyisyyttä tai 
tulevaisuutta?  
  
Kun puhumme niinkin vakavasta ja moniin asioihin vaikuttavasta asiasta 
kuin sodasta, tuota kysymystä on syytä pohtia ja siitä on syytä oppia.  
 
Jotta voisimme ymmärtää asioita, niiden syitä ja seurauksia, on usein pa-
lattava menneisyyteen. Sitä Sodan ja rauhan keskuksellakin halutaan 
viestittää. Visiona on kertoa Suomesta ja suomalaisista sodassa, välittää 
ja ymmärtää siihen liittyvää kulttuuriperintöä uusille sukupolville ja toi-
mia kansallisena tieto- ja näyttelykeskuksena.  
 
Kuten historiasta tiedämme, Mikkelissä sijaitsi talvi- ja jatkosodan aikana 
Suomen armeijan päämaja. Mikkelissä marsalkka Mannerheimin johti 
Suomen armeijaa ja teki Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeimmät 
ratkaisut. Ilman näitä toisen maailmansodan tapahtumat pohjoisella itä-
rintamalla olisivat olleet olennaisesti toisenlaiset. Mikkelillä on siis hallin-
to- ja koulukaupungin maineen lisäksi vahva sotilas- ja maanpuolustus-
perinne, joka on näkynyt varuskuntina ja näkyy edelleen maavoimien 
esikuntana.  
 
Mikkelissä ollessaan ei voi välttyä päämajakaupungin perinnöltä. Tuo pe-
rintö nimenomaan on se vahvuus, jonka varaan pohdimme Sodan ja rau-
han keskuksen perustamista Etelä-Savon maakuntakeskukseen.  
 
Päämajakaupungin perintöön kuuluvat konkreettisesti lukuisat mikkeli-
läiset turistikohteet: Muun muassa Päämajamuseo, Viestikeskus Lokki, 
Mannerheimin salonkivaunu, Jalkaväkimuseo, Porrassalmi. Näistä suosi-
tuista sotahistoriallisista kohteista Mikkeli tunnetaan.  
 
Tähän kohteiden luetteloon moderni ja viimeisintä nykyteknologiaa hyö-
dyntävä Sodan ja rauhan keskus tulee olemaan tärkeä ja upea lisä.  
 

Arvoisat kuulijat, 
 

 
Sota ja siitä kertominen ei Sodan ja rauhan keskuksessa näyttäydy kas-
vottomana ja tunteettomana faktatietona, vaan yksilöllisenä, inhimillisiä 
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tarinoita välittävänä kokemuksena. Kokonaisuus keskittyy puhuttelevaan 
teemaan ”ihminen sodassa”. 
 
Ihmisellä ei sotahistoriakeskuksessa tarkoiteta vain rintamalla olleita so-
tilaita, vaan myös kotirintamalla toimineita ihmisiä – naisia, lapsia, van-
huksia, päättäjiä, Karjalan evakkoja, Ruotsiin lähteneitä sotalapsia; ketä 
tahansa. Sodan ja rauhan keskuksen näyttelyissä ja toiminnassa noste-
taan keskiöön ihmisen näkökulma ja sodan kokemus. 
 
Tämä inhimillisyyttä koskeva näkökulma on tietysti ennen kokematto-
man laaja, taustoittava, moniaistinen ja objektiivinen. Tavoitteena on 
myös, että kokenutkin sotahistoriamuseoiden ja tietokeskusten kävijä oi-
valtaisi sodasta jotakin uutta – eikä pelkästään perinteisesti kuuntelemal-
la ja katselemalla, vaan jopa myös itse tekemällä esimerkiksi simuloidus-
sa näyttelytilassa. Sodan ja rauhan keskuksessa yhtenä näyttelyesimerk-
kinä on ikään kuin kulkea sodan vuodet läpi valitsemallaan tosipohjaise-
na henkilönä.  
 
Tuorein mahdollinen tutkimustieto on sotahistoriakeskuksen käytettävis-
sä ja uudet tulkinnat esitetään rohkeasti mutta ammattimaiseen tutki-
mukseen pohjautuvasti. Ajallinen etäisyys on muuttanut sodan ajan nä-
kökulmia ja kysymyksenasettelua. Tarkoituksena on myös se, että tieto-
keskuksen kävijät voivat itsekin osallistua kehittämään sisältöjä. Näytte-
lyistä suunnitellaan vuorovaikutteisia ja kansallisessa Memoriaali-
verkkopalvelussa on mahdollisuus tallentaa sota-ajan kuvia, kirjeitä ja 
muita muistoja.  
 
Keskus ei tarjoa vain fyysistä vierailukohdetta Mikkelin autenttisessa 
päämajakaupungin ympäristössä, vaan Memoriaali-verkkopalvelu muo-
dostaa tärkeän osan Sodan ja rauhan keskuksen tarjoamasta tiedosta. 
Keskus hyödyntää viimeisintä digitalisaatiota ja vuorovaikutusta, toimii 
verkossa ja uudistuu jatkuvasti. Samalla digitaalisuutta jo vuosia painot-
tanut Mikkeli pitää huolen valtakunnallisesta kulttuuriperinnöstä – aivan 
kuin päämajakaupungin kuuluukin. Mikkelissä toimivat Kansalliskirjasto 
ja kansallisarkisto ovat osa kansakuntamme digitaalisen muistin verkos-
toa. 

 
 

Hyvä yleisö, 
 

 
Selvitystyön, suunnitelmien ja esittelyjen jälkeen Mikkelin kaupunginval-
tuuston on maaliskuussa määrä tehdä päätös Sodan ja rauhan keskuksen 
perustamisesta Mikkeliin.  
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Päätös syntyy sopivasti Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna 
samalla kun paikallistasolla mietitään uusia keinoja Mikkelin ja koko Ete-
lä-Savon houkuttelevuuden lisääntymiseen. Ei ole mikään salaisuus, että 
Mikkeli haluaa hyötyä jo ikään kuin valmiista sotahistoriallisesta konsep-
tistaan ja saada muun muassa matkailulleen uutta virtaa sotahistoriakes-
kuksen myötä.  
 
Keskuksella on luonnollisesti merkitystä muillekin kuin Mikkelille. Sodan 
ja rauhan keskus tulee valtakunnallisesti olemaan ainutlaatuinen vierai-
lukohde, joka kestää myös kansainvälisen vertailun. Toinen maailmanso-
ta ja kaikki aikakauteen liittyvä on erittäin laaja-alainen tutkimuskohde. 
Suomen rooli ja sodan näyttäytyminen Suomessa kiinnostavat varmasti 
tutkijoita.  
 
Sodan ja rauhan keskukselle on yhteinen tarve – sekä suurelle yleisölle, 
oppilaitoksille, järjestöille, yhteisöille, sotahistorian harrastajille että tut-
kijoille ja asiantuntijoille; niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Suomes-
sa ei ole museota tai tietokeskusta, jossa kohtaavat Suomen sota-arki ja 
poliittinen historia maailmanlaajuisessa kontekstissa. Siksi kansallinen 
rahoitus Sodan ja rauhan keskukselle on perusteltua ja tarpeellista. 
 
 

Arvoisa kutsuvierasväki, 
 
 

Sodan ja rauhan keskus on sekä sisällöltään että toiminnaltaan Suomelle, 
Etelä-Savolle ja Mikkelille mahdollisuus. Tuohon mahdollisuuteen pitää 
juuri nyt tarttua.  
 
Sodan ja rauhan keskukselle on ensi vuosi kahden merkkivuoden ansios-
ta erityisen otollinen: Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden li-
säksi marsalkka Mannerheimin syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta. 
Otollinen ajankohta on myös siksi, että maailman tilanne ja turvallisuus 
herättävät jatkuvia kysymyksiä sekä kansalaisten kahvipöytäkeskusteluis-
sa että poliitikkojen ja asiantuntijoiden lausunnoissa.  
 
Sota ei valitettavasti ole ihmisen elämästä minnekään kadonnut, se vain 
on globaalissa kuvassa muuttanut muotoaan maailmansotien totaa-
lisodasta vuosikymmenten saatossa.  
 
Jotta ymmärtäisimme paremmin Suomen ja koko maailman nykypäivää 
ja tulevaisuutta, konfliktien ja rauhan aikaa, on todellakin katsottava 
myös menneisyyttä. Suomen juhlavuoden teemaa mukaillen yhdessä 
oppien, osallistuen ja kokien, elämyksellisesti ja innovatiivisesti. Tällai-
seen prosessiin puitteet tulee tarjoamaan Sodan ja rauhan keskus. 
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Mikkeli on enemmän kuin valmis perustamaan ainutlaatuisen tietokes-
kuksen ja vaalimaan sen synnyttämää perintöä pitkälle tulevillekin suku-
polville. Kanssamme tähän työhön haastamme Teidät kaikki! 
 
Kiitos! 

 


