
 
 

 

 
  

Kaupunginjohtajan puhe Suomen Reserviupseeriliiton 90-vuotisjuhlassa Sodan ja rau-
han keskus Muistissa 4.12.2021  
 

   

Hyvää päivää! 
 
 
Arvoisa juhlaväki, lämpimästi tervetuloa Mikkeliin, sotiemme 
päämajakaupunkiin! 
 
Me olemme juuri nyt merkittävässä ja arvokkaassa paikassa. 
Monellakin tapaa. Sekä historiallisesti että nykypäivän kan-
nalta. Sodan ja rauhan keskus Muisti avasi ovensa kesällä 
2021, Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä ja Mannerheimin 
syntymäpäivänä 4. kesäkuuta. Siitä lähtien tämä paikka onkin 
kerännyt mainetta ja kehuja – syystäkin.  
 
On ilahduttavaa, että nyt Suomen Reserviupseeriliitto kokoon-
tuu juhlansa merkeissä juuri täällä Muistissa. Tässä melkein 
vieressä sijaitseva teatterirakennuksin on muuten maanpuo-
lustuksen kannalta merkittävä. Muinoin rakennus oli palokun-
nan käytössä ja sen seinien sisällä toimi keväällä 1918 Pääma-
jan reserviupseerikoulu eli Sotavänrikkikoulu. Mikkelissäkin on 
siis aikojen saatossa koulutettu upseereja. Voisi sanoa, että 
olemme suomalaisen upseerikoulutuksen alkujuurilla. 
 
Mutta mitä tulee tähän päämajataloon, on täällä museoituna 
marsalkka Mannerheimin kuuluisa työhuone, osana Päämaja-
museota. Perinteikäs museokohde sai rinnalleen upean tiede-
keskuksen, joka tarkastelee sotaa ja rauhaa myös yksilöllisesti, 
humanistisesti ja tuoreinta tutkimustietoa hyödyntäen.  
 
Samalla Muistissa kävijä oppii toisesta maailmansodasta koko-
naisuutena, konfliktien syitä ja seurauksia sekä rauhan raken-
tamisen välillä tuskallisestakin taipaleesta. Näkökulma on suo-
malainen, mutta myös kansainvälinen, tieteellinen mutta 
myös tunteellinen.  
 



 
 

 

 
  

Muisti jättää jäljen. Sotahistoriallisen keskuksen idean Suo-
meen sytyttänyt Paavo Lipponen on sanonut hyvin kuvaile-
vasti: ”Muisti kertoo selviytyjän tarinan”. Me suomalaiset 
olemme selviytyjiä. Se meidän kannattaa pitää mielessä myös 
nykypäivänä. 
 
Muistin myötä Mikkelissä on yhtään liioittelematta ainutlaa-
tuinen sotahistoriallinen kokonaisuus: Muisti kertoo sodan ai-
heuttamista tunteista ja yksilön sekä yhteiskunnan näkökul-
mista, Päämajamuseo kertoo sodan johtamisesta, upseerien 
esikuntaelämästä ja sodan strategiasta, Jalkaväkimuseo taas 
kertoo siitä, miten sotaa käytännössä käytiin rintamalla, mitä 
varusteita oli käytössä ja mitä sotiminen vaati. Mikkelissä voi 
syventyä tarkastelemaan sodan ja sotaan liittyvän historian 
kaikkia puolia.  
 
 
Hyvät kuulijat 
 
Sotahistoriallisen tiedekeskuksen saaminen Mikkeliin on mo-
nen vuoden ja yhteistyön ponnistelujen päätös. Lopputulok-
seen voimme olla tyytyväisiä. Muisti täydentää sotahistoriallis-
ten kohteidemme tarjontaa ja vahvistaa entisestään Mikkelin 
päämajakaupungin statusta.  
 
Vahvinkin status kaipaa joskus päivitystä ja lisäyksiä – Muisti 
on osaltaan tehnyt juuri sen. Koronasta huolimatta Muisti on 
myös saavuttamassa sille asetettuja loppuvuoden kävijätavoit-
teitaan. Tästä on erinomaisen hyvä jatkaa kohti uusia seson-
keja ja suuremmassakin mittakaavassa Mikkelin matkailun ja 
kulttuuritarjonnan kehittymistä.  
 
Kyseessä on Mikkelin elinvoimalle tuikitärkeä asia. Olemme 
vahvaa lomailu- ja kesäasukasseutua. Nähtävyystarjontamme 
palvelee siis suurta joukkoa suomalaisia ja kansainvälisiä mat-
kailijoita.  
 
Mitä elinvoimaan tulee, Mikkelin kaupungin elinvoimasuunni-



 
 

 

 
  

telmat pohjautuvat pitkälti kehittämisalustoihimme, joista Ka-
levankankaan alue on yksi. Tänä iltana juhlaan kuuluukin jää-
kiekon liigaottelu Jukurit–SaiPa Kalevankankaalla – urheilun, 
liikunnan ja hyvinvoinnin alueella. Olen varma, että näemme 
tasokkaan urheilunäytelmän Saimaan kahden kaupungin jouk-
kueiden välillä – ja tällä kertaa maanpuolustuksen hengessä. 
 
Näillä sanoilla toivotan vielä paljon onnea 90-vuotiaalle Reser-
viupseeriliitolle. Toivottavasti juhlapäivä on antoisa ja mielen-
kiintoinen. Juhlavuoden tunnuslause on ”Johtajuutta kaikissa 
oloissa”. Se jos mikä pätee hyvin varsinkin näinä aikoina, kun 
ilmassa on jälleen epävarmuutta muun muassa pandemian 
vuoksi. Johtajuus kaikissa oloissa tarkoittaa mukautumista ja 
ajan hermolla pysymistä.  
 
Reserviupseerikoulutus pitää pintansa laadukkaana ja arvos-
tettuna johtajakoulutuksena, joka antaa pohjaa monelle teke-
miselle erilaisissa työ- ja vaikuttamisrooleissa yhteiskunnas-
samme. Kyseessä on merkittävä suomalainen perintö ja yh-
teiskunnallinen voimavara. Maanpuolustus kuuluu kaikille ja 
maanpuolustushengessä saadut eväät kantavat pitkälle muilla-
kin elämän osa-alueilla.  
 
Hyvät ystävät. Toivotan hyvää tulevaa itsenäisyyspäivää ja rau-
hallista joulun odotusta sekä onnea tulevalle vuodelle!  

 
 
 
 
 
 
 


