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MIHIN PÄÄMAJA TARVITSI 
TYÖHEVOSIA?

MITÄ YLIPÄÄLLIKKÖ NAUTTI 
AAMIAISEKSI?

MIKSI KAATUNEEN ARKKUA 
EI SAANUT AVATA?

MIKSI PSYYKKISEN HÄIRIÖN  
SAANEITA KUTSUTTIIN  
"TÄRÄHTÄNEIKSI"?

PÄÄMAJA-
KAUPUNKI- 
OPAS
JOHDATTAA SINUT 
UUDELLA TAVALLA  
SOTAHISTORIALLISIIN 
KOHTEISIIN

Päämajakaupunkiopas on täysin uudenlainen tapa tutustua Mikkelin seudun 

sotahistoriallisiin kohteisiin. Pelillinen, mobiililaitteille suunniteltu opas johdat-

taa sinut museoihin, muistomerkeille, päämajan osastojen sijaintipaikoille ja 

muihin kiinnostaviin kohteisiin. Monet historiallisista kohteista toimivat  

matkailun parissa ja toivottavat sinut tervetulleeksi.

sodanjarauhankeskus.fi/opas

Päämajamuseon Jos se olisin ollut minä -näyttely vie sinut lähemmäksi 

sodan kokeneiden ihmisten tunteita ja muistoja. Näyttelyssä tarkastelun 

keskiössä ovat lasten, naisten ja miesten kokemukset. Näyttelyssä yhdis-

tyvät digitaalisuus, taide ja sotahistoria. Päämajamuseon vuoden 2017 

näyttely antaa esimakua Mikkeliin suunnitellun Sodan ja rauhan keskus 

Muistin vuorovaikutteisista sisällöistä. 

PÄÄMAJAMUSEO  |  2.5.–31.8. päivittäin 10–17  |  1.9.–30.4. pe-su 10–17

Tämä on tarina, jota ei saa unohtaa.

Missä majoittua? Missa ruokailla?  

Missä vierailla? Klikkaa visitmikkeli.fi ja  

tutustu Mikkelin seudun moniin elämyksiin.

JOS SE OLISIN 
OLLUT MINÄ
-NÄYTTELY PÄÄMAJAMUSEOSSA
2.5.–31.12.2017 

KOE 
PÄÄMAJA- 
KAUPUNKI 
MIKKELI
• OPASTETUT KIERROKSET

• TARINA-ATERIAT 

• PÄÄMAJAMUSEON NÄYTTELY 
 "JOS SE OLISIN OLLUT MINÄ" 

• PÄÄMAJAKAUPUNKIOPAS

SAIMAAN KAUNIS 
MIKKELI



Suomen armeijan ylipäällikkö, Suomen 
marsalkka Gustaf Mannerheim ruokaili 
koko jatkosodan ajan seurueineen 
Mikkelin Klubilla, jonka ateriat syntyivät 
Hotelli Kalevan keittiössä. 

Nuorempi adjutantti, kapteeni Oswald 
Bäckman kirjasi päivittäin muistiin 
ruokailuhetkien osallistujat ja tarjotut 
menut. Bäckmanin muistiinpanoista  
ovat säilyneet nykypäivään pääsään- 
töisesti vuoden 1944 merkinnät.

Päämajakaupungin tarina-ateriat tuovat 
jatkosodan ratkaisuhetket ja ylipäällikön 
pöydän antimet tähän päivään, historian 
harrastajien ja herkuttelijoiden iloksi.

Mitä päämajakaupungissa syötiin 
toisen maailmansodan ratkaisu- 
hetkinä? Kuinka päämajan 
ateriat valmistaneen ravintolan 
raaka-aineet hankittiin aikana, 
jolloin elintarvikkeista oli 
yleinen pula? Entä miten  
ruoat valmistettiin? 

Vastauksen näihin kysymyksiin,  
reseptejä Mannerheimille tarjoil- 
tuihin menuihin, tapahtumia  
taustoittavia tarinoita ja paljon 
muuta löydät osoitteesta:

www.sodanjarauhankeskus.fi

Päämajakaupungin tarina-aterioita voit nauttia myös mikkeliläisten  
ravintoloiden valmistamina 13.3.2017 alkaen. Lue aterioista lisää: 

www.sodanjarauhankeskus.fi 

Mielenkiintoiset kierrokset vievät sinut matkalle 
itsenäisyytemme historian merkittäviin hetkiin. 
Jokainen kierros on teemaltaan ja 
tunnelmaltaan ainutlaatuinen!

Mitä syötiin Normandian 
maihinnousun päivänä? 
Entä Viipurin antautumisen 
jälkeisenä päivänä? Koe 
jatkosodan ratkaisuhetket ja 
ylipäällikön pöydän antimet. 
Kymmenen ateriaa.  
Kymmenen mielen- 
kiintoista tarinaa.

Näe ja koe kansakuntamme kohtalon hetkien aidot 
päätöksenteon paikat ja tutustu Suomen marsalkka  
Mannerheimin elämään sotavuosina. Päämajakau- 
pungissa Suomen historia kohtaa maailmanhistorian.

Miltä sota näytti naisten silmin? Naisten sota  
-kierroksella kuva sotavuosista täydentyy 180 asteella: 
Päämajakaupungin historia on myös naisten historiaa.

Päämajamuseo, Viestikeskus Lokki ja Jalkaväkimuseo  
– kuinka päätöksenteko päämajassa sujui eri tilanteissa, 
mitkä tekijät päätöksiin vaikuttivat ja kuinka päätöksiä on 
jälkikäteen arvioitu? Sodankäynnin koko kuva päämajasta 
eturintamaan. Kierros vain tilauksesta.

TAKUUKIERROKSET 1.7.–13.8.2017
TIISTAISIN JA TORSTAISIN
Katso lisätietoja www.visitmikkeli.fi
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MANNERHEIMIN 
SAAPPAANJÄLJILLÄ

PÄÄMAJAKAUPUNGIN  

OPASTETUT 
KIERROKSET

TULE MAISTAMAAN TAI VALMISTA ITSE: 

PÄÄMAJAKAUPUNGIN 
TARINA-ATERIATNAISTEN SOTA /  

LEMPI PULKKISEN SOTA

TULIKÄSKYJÄ JA TOTEUTUKSIA

Kiinnostuitko kierroksista? 
Varaa heti! Tilaukset ja lisätietoja 
matkailu@mikkeli.fi • 044 794 5669. 
Kierrokset toteutetaan 1.4.2017 alkaen.

Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta. 
Kaikkien Suomen sotien aikana puolus-
tusvoimien päämaja toimi ylipäällikkö 
Mannerheimin johdolla Mikkelissä. 

Aselevon jälkeen 
lounas

Paasosen  
lahjapaprika

Paistetut muikut
Rapurisotto
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D-Dayn iltana
päivällinen 

Kurkku- ja tomaatti- 
alkupala

Lohifilé ja parsaa

Marenkikakku

6.6.
1944

9.9.
1944


