
Kesätapahtuma 2016 

 
Soppatykistä lounasrokat 

Vuoden 2016 kesätapahtuman järjestäjänä toimivat Mikkelin yhdistys ja – 

Neuvokset. Kesätapahtuman kantavana teemana oli Mikkelin toimiminen sodan 

aikana päämajana ja tietysti Marsalkka Mannerheim esikuntineen.  

Tapahtuma alkoi perjantaina asian mukaisesti, kun tulolounaaksi tarjoiltiin 

hernekeittoa soppatykistä Hotelli Cumuluksen terassilla. Infotilaisuuden jälkeen 

menimme vanhalle kasarmialueelle, jossa oli ensin Jalkaväkimuseon esittely 

Ritarisalissa ja sen jälkeen museokierros.  

 
Tiedotustilaisuus armeijan malliin 

Lauantain iltamenot oli järjestetty Hotelli Heimariin ja menomatkalla tarkastettiin 

Porrassalmen taistelun muistomerkki. Heimariin oli katettu pitopöytä juomineen, 

sekä järjestetty mainioita ohjelmanumeroita, joista mainittakoon LVI-kaberee ja 

Sairilan Mieswoimistelijat, sekä Hesen balladit. Lopuksi oli tanssia levymusiikin 

tahdissa ja sieltä Hotellille hyvissä ajoin. 



 

Solakat miesvoimistelijat 

Lauantain varsinaisessa kokouksessa oli tavanomainen esityslista. Kuultiin 

menneenvuoden asioita, kunnioitettiin poisnukkuneita, valittiin uusia noviiseja ja 

hyväksyttiin aikaisempia noviiseja neuvoksiksi. Valittiin entiset toimihenkilöt 

jatkamaan tehtävissään ja päätettiin tulevista tapahtumista. Sulottaret tutustuivat 

sillä aikaa Pappilaravintola Kenkäveroon ja sen pihapiirissä oleviin myymälöihin. 

Lounaan jälkeen oli taas aika tutustua sotahistoriaan. Vierailimme 

Päämajamuseossa, jossa Mannerheim piti päämajaansa koko sodan ajan. 

Päämajassa oli mm. alkuperäinen karttahuone ja Marskin työhuone, joka oli alkujaan 

ollut koulun opettajien huone sekä paljon valokuvia Päämajan toiminnasta.  

 
Neuvokset Marskin työpöydän edessä 

Päämajan vieressä oli kallioon louhittu viestikeskus Lokki, joka oli kunnostettu ja 

varustettu sodan aikaisilla laitteilla. 

 

Merja sentraalisantrana 



Tästä oli suuntana Mikkeli klubi, joka oli Mannerheimin vakituinen ateriointipaikka. 

Saimme kuulla tarinoita noista tapahtumista ja aterioihin tietenkin kuuluvasta 

Marskin ryypystä. Olennaista siinä oli, että lasi kaadettiin aivan täyteen ja se 

nautittiin ruokailun yhteydessä kolmella ”puraisulla” ja kohteliaasti vastapäiselle 

ruokailijalle kumartaen, ei yhdellä huikalla. Näin mekin saimme olla sitä jaloa taitoa 

opettelemassa.  

  

Marskin ryyppyjä jonossa 

Tästä menimme torille Marskin patsaan juureen yhteiskuvaan ja valmistautumaan 

illan pääjuhlaan. 

Pääjuhla oli Konsertti- ja Kongressitalo Mikaelissa, joka oli puitteiltaan hieno paikka 

ja siinä mielessä oikein sopiva, koska se oli varattu vain meidän käyttöön. Sinne oli 

katettu savolainen pitopöytä juomineen. Oli vähän isänmaallista meininkiä, kun 

ruokailun jälkeen saimme nauttia vanhasta sotilasmusiikista. Esittäjinä olivat 

hanuristi Arto Kivekäs solistina vanhassa sotilaspuvussa esiintynyt tenori Kari Kanto. 

Vähän vielä massua kevennettiin tanssilattialla haitarimusiikin tahdissa. 

 

Hienoa sotilasmusiikkia 

Sunnuntain aamupalan jälkeen olisi ollut vielä jumalanpalvelus, mutta jätimme sen 

aikataulullisista syistä väliin. Kiitos Niilolle taas hienosta kuljetuspalvelusta. 



Kiitos Mikkelin Neuvoksille, kun järjestitte hienot kesäpäivät. Vaikka ohjelma oli 

laadittu tiukaksi, niin kaikki toimi koko ajan moitteetta ja kohteet sekä tapahtumat 

olivat mielenkiintoisia. Mikkelissä oli kaikkiaan 115 henkilöä mukana nauttimassa 

näistä tapahtumista. 

Ensi vuonna ollaan jälleen Saimaan rannalla, sillä Lappeenranta järjestää seuraavat 

kesäpäivät. 


