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Sotaan liittyvät muistot liittyvät vahvasti 100 vuotta täyttävän 

Suomen historiaan. Vaikka ajallinen etäisyys 

talvi- ja jatkosotiin on pitkä, ovat ne erottamaton  

osa suomalaista kulttuuriperintöä ja kansakunnan 

kollektiivista muistia. 

Elämme aikoja, jolloin sodan henkilökohtaisesti kokeneiden 

suomalaisten joukko harvenee päivä päivältä. Etäisyys 

on avannut tilaa uudenlaiselle sodan ajan historian 

tutkimukselle. On tullut aika kertoa suomalaisten tarina 

kokonaisuudessaan ja uudella tavalla.  

PÄÄMAJAKAUPUNKI MIKKELIIN PERUSTETTAVA SODAN 

JA RAUHAN KESKUS MUISTI 

TÄYTTÄÄ TÄMÄN TEHTÄVÄN. 

T Ä M Ä  O N  T A R I N A ,  

J O T A  E I  S A A  U N O H T A A .

T A R I N A ,  J O S T A  P I T Ä Ä  O P P I A .



Sodan ja rauhan keskus Muisti antaa vas-

tauksia kysymyksiin. Samalla se haastaa 

kävijänsä pohtimaan ja ymmärtämään 

sotaa eri osapuolten kannalta. Keskuk-

sen perustamisen taustalla on usko 

siihen, että menneisyyden kokemuksista 

voidaan oppia. Muistin tavoitteena on 

rauhaa arvostava ihminen.

MUISTAMME 360°

Suomalaisen sotahistorian tutkimus on 

viime vuosina nostanut esiin aiheita, joista 

on aiemmin vaiettu. Monen sotilaan mieli 

murtui pysyvästi sodan kauhujen keskellä ja 

myös suomalaiset syyllistyivät julmuuksiin 

niin sotavankien kohtelussa kuin rintamalla. 

Sotavuosina oikeusvaltion periaatteista tin-

gittiin. Toisinajattelijoita vangittiin ja yleinen 

puute ruokki mustan pörssin kauppaa. 

Sodan ja rauhan keskus Muisti ker-

too myös kipeistä aiheista. Objektiivisesti, 

syyllistämättä. 

Traagisuudestaan huolimatta sota 

myös yhdisti ihmisiä. Rintamamiesten 

aseveljeys ja sotasukupolven yhteiset 

kokemukset synnyttivät elinikäisiä siteitä. 

Talvisodan kokemus auttoi paranta-

maan Suomen sisällissodan aiheuttamia 

haavoja. Altavastaajan asema ja taistelu 

kansakunnan olemassaolosta talvel-

la 1939–1940 vahvisti myyttiä sisusta 

suomalaisen kansanluonteen ominai-

suutena. 

Myös tavallinen ihmiselo jatkoi 

kulkuaan sota-aikana. Ihmiset rakastui-

vat, erosivat, kävivät elokuvissa, leikkivät, 

urheilivat ja miettivät arkisia ajatuksia. 

Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo 

sota-ajasta myös tästä katsantokannasta. 

Mistä sotilaat kertoivat kotiin lähettämis-

sään kirjeissä? Miltä naisista tuntui vastata 

sekä naisten että miesten töistä ja huoleh-

tia arjesta keskellä vihollisen pommittamaa 

kaupunkia? Minkälaisia kohtaloita sota-

lapset tai -orvot kohtasivat? Miten muistot 

sodan eri kasvoista välittyivät jälkipolville?

Sodan ja rauhan keskus Muisti tarjoaa 

syvästi henkilökohtaisen ja vuorovaikuttei-

sen kokemuksen suomalaisista ja heidän 

muistoistaan talvi- ja jatkosotien ajalta. 

Keskuksen näkökulma on laaja-alainen, 

taustoittava ja objektiivinen. Sisällöt tuote-

taan uusinta tutkimustietoa sekä teknolo-

giaa hyödyntäen. 

KOKEMUS
”Sota on väkivallan käyttöä, eikä sen 

käytössä tunneta rajoja; kumpikin 

osapuoli pakottaa toisen toimimaan 

siten, syntyy vastavuoroisuus, joka 

oman luonteensa takia pakostakin vie 

äärimmäisyyteen.”  

- Carl von Clausewitz, 1832

Klassisen määritelmän mukaan 

sota on organisoidun väkivallan äärim-

mäinen muoto. Yksilölle se on poik-

keustila, joka koskettaa kaikkia sotaa 

käyvän valtion kansalaisia. Jokaisella 

sodan kokeneella naisella, lapsella ja 

miehellä sekä heidän jälkipolvillaan on 

omat kohtalonsa. Sodan ja rauhan kes-

kus Muisti antaa äänen näille ihmisille.

KOHTALO

VAIKENEMINEN IHMISYYS

Sodan muistot elävät ajan ohella pai-

koissa. Puolustusvoimien päämaja on 

sijainnut Mikkelissä kaikkien itsenäisyy-

den ajan sotien aikana. Sodan ja rauhan 

keskus Muistissa kävijä kulkee Pääma-

jatalossa, sodanjohdon autenttisella 

paikalla.

Sodan ja rauhan keskus Muistin 

verkkopalvelu Memoriaali kokoaa sota-

historiallisen tiedon ja tarjoaa kansalai-

sille sodan ajan aineistojen tallennus ja 

jakamispalvelun.

Päämajamuseo, Jalkaväkimuseo ja 

Mikkelin muut sotahistorialliset kohteet 

muodostavat Sodan ja rauhan keskus 

Muistin kanssa merkittävän kansallista 

kulttuuriperintöä esittelevän kokonai-

suuden.

PAIKKA

SOVINTO


