
 

JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON MATKA 
 

HISTORIAN HAVINAA MIKKELISSÄ 
 

 
 
Uusi Sodan ja rauhan keskus Muisti on tiedekeskus, joka kertoo sodan vaikutuksista ihmisiin ja 

yhteiskuntaan. Viimeisintä teknologiaa käyttävät näyttelyt vievät sinut sodan kokemuksiin. Muistin toiminta 
perustuu humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä tehtyyn kotimaiseen ja kansainväliseen sodan tutkimukseen. 

 

Puolustusvoimien Päämaja on sijainnut Mikkelissä kaikkien itsenäisyyden ajan sotien ajan. Päämajamuseo 
perustettiin 1970-luvun alussa ja laajennettiin 2001. Päämajamuseo ja Muisti muodostavat yhtenäisen 

kokonaisuuden, joiden näyttelyt käsittelevät sodan ja rauhan teemoja sekä sotaa ilmiönä. 
Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa.  

 

Muistin lisäksi matkan aikana nautimme kartanokulttuurista ja vierailemme Mikkelin klubilla sekä liikumme 
Marsalkka Mannerheimin jalanjäljillä. 

 
Matkaohjelma: TO 9.12.21 

Klo 08.20 lähtö Jyväskylän kaupunginteatterin edestä  
Klo 08.30 lähtö Harjukatu tilausajolaituri  

Klo 10.00 Nautitaan aamukahvit ja suolainen kahvileipä Mikkelin klubilla ja kuullaan sen historia. Mikkelin 

Klubi perustettiin v.1898. Sen tehtävä oli toimia paikkana, jonne jäsenet saattoivat kokoontua lukemaan 
lehtiä, seurustelemaan, harrastamaan seurapelejä, aterioimaan ja nauttimaan yhdessäolosta, rauhassa ja 

ystävien parissa. Nimi Marskin Klubi sai alkunsa jatkosodan aikana. Päämaja vuokrasi kesäkuussa 1941 
ylipäällikön, marsalkka Mannerheimin käyttöön osan Klubin ravintolasalista eteisineen. Lähes neljän vuoden 

ajan ylipäällikkö lähimpine alaisineen söi Klubilla lounaan ja päivällisen joka päivä Mikkelissä ollessaan. 

Klo 11.00 sama opas kuin klubilla jatkaa pienen kaupunkikierroksen teemalla Mannerheimin jalanjäljillä ja 
pohjustaa vierailua Sodan ja rauhan keskukseen Muistiin. 

Klo 11.45 siirtyminen Kyyhkylän kartanoon. 
Klo 12.00 kuullaan kartanon historia, joka ulottuu aina 1630-luvulle, kesto 0.5 h ja tämän jälkeen nautitaan 

lounas kartanossa. 

Klo 13.45 siirtyminen Mikkelin keskustaan. 
Klo 14.00 opastettu tutustuminen uuteen Sodan ja rauhan keskukseen Muistiin. Kierros 2 h.  

Muisti kertoo ihmisestä sodassa. Ensimmäinen näyttelymme nostaa esiin lasten, naisten ja miesten tarinat 
talvi-, jatko- ja Lapin sodissa, erityisesti suomalaisten ja Suomen näkökulmasta, eurooppalaisessa ja 

maailmanlaajuisessa kontekstissa. 
Klo 16.15 paluulähtö Jyväskylään. 

Klo 17.45 saapuminen Jyväskylään. 

 
Matkan hinta 96 euroa/hlö 

 
Hinta edellyttää 40 lähtijää. 

 

Hintaan sisältyy: 
• Bussikuljetus Pohjolan Matkan bussilla ohjelman mukaan 

• Kahvi ja suolainen kahvileipä Mikkelin Klubilla ja sekä klubin historia 
• Opastettu kaupunkikierros Mannerheimin jalanjäljillä kesto 45 min 

• Maittava kartanolounas Kyyhkylän kartanossa sekä kartanon historia 
• Opastettu vierailu ja sisäänpääsy Sodan ja rauhan keskus Muistiin, kesto 2 h. 



 

Aikataulu sitoumuksetta. Pyydämme huomioimaan, että paikkoja on rajoitetusti.  
 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Marja Lehtinen, puh. 050-3390132 tai lehtinen.male@gmail.com. 
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 15.11.21 mennessä. 

Tilinnumero FI56 1544 3000 1834 96.  Saaja Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry. 

Viesti: Mikkeli 
 

Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoon. 
 

Noudatamme matkoillamme viranomaismääräyksiä ja THL:n ohjeistuksia. Matka toteutetaan matkustus- ja 

kokoontumisrajoituksien salliessa. Pohjolan Matkan ohjeet turvalliseen matkustamiseen korona-aikana 
löytyvät täältä. 

 
Koska kyseessä on matkapaketti, peruutuksen sattuessa, peruutuskulut määräytyvät peruutushetkellä 

olevien todellisten peruutuskulujen mukaan. Suosittelemme matkavakuutusta, jossa on riittävä 
peruutusturva.  

 

Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen, matkavakuutukseen ja erityisehtoihimme löytyy internet-
sivuiltamme www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot. 

 
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. 

https://pohjolanmatka.fi/uutinen/pohjolan-matkan-ohjeet-turvalliseen-matkustamiseen-korona-aikana/
http://www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot

