
Lehdistölle kutsu Tiedote julkaisuvapaa 17.9.2021 klo 15.

Arvoisa toimitus!

Wanhan Veteraanin pihatilojen avajaisia vietetään perjantaina 17.9.2021 kello 15. Haminassa, osoite 
Kadettikoulunkatu 7. Kutsu tilaisuuteen tässä alla:

Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskuksen Wanhan Veteraanin edustalle on tämän vuoden 
aikana rakentunut rauhanturvatukikohta, jota täydentää tukikohdan vieressä oleva uusi 
näyttelykatos Ensio-Pasille. (Avajaisiin on tulonsa varmistanut Ensio Siilasvuon poika Pekka Siilasvuo.) 
Tukikohdan perustaminen nopeassa aikataulussa ei olisi ollut mahdollista ilman ulkopuolista tukea ja 
vapaaehtoistyötä. 

Kutsumme Teidät tai edustajanne 17.9 klo 15.00 tukikohdan avajaistilaisuuteen sekä samalla tutustumaan 
tukikohtaan ja Wanhaan Veteraaniin. Tilaisuuden ohjelma on seuraava:
- Avauspuheenvuoro / Hallituksen puheenjohtaja Markku Hutka
- Suomen Rauhanturvaajaliiton tervehdys/ Puheenjohtaja Mauri Koskela
- Haminan kaupungin tervehdys/
- Kahvitarjoilu
- Tutustuminen Wanhaan Veteraaniin
.
Tilaisuus kestää noin tunnin. Tilaisuudessa noudatetaan voimassa olevaa koronaohjeistusta.
TERVETULOA!
Puheenjohtaja          Markku Hutka
Toiminnanjohtaja     Vesa Kangasmäki

PS. Lehdistön edustajat voivat jäädä tukikohtaan pe-la väliseksi yöksi (illallinen ja aamiainen, sauna ja 
majoitus) Wanhan Veteraanin piikkiin, kun varaat majoituksen viimeistään maanantaihin 13.9.2021 
mennessä tiedottaja Terho Ahonen: terhoahonen2@gmail.com tai 040 504 0293.

Lehdistötiedote:

Museo, messi ja majoituspalvelut samassa pihassa - rauhanturvamuseolle toimiva tukikohta Haminaan

Haminassa sijaitseva rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wanha Veteraani on saanut kesän 
kuluessa pihalleen toiminnallisen tukikohdan. Se on rakennettu kriisinhallintaoperaatioissa käytettyyn 
tapaan kuljetuskonteista. Tukikohdassa on majoitustilat 40 hengelle, sauna, pesutilat ja niin ikään 40 
henkeä vetävä messiravintola.

Pihaan on saatu myös katos panssaroidulle miehistyskuljetusajoneuvo Ensio-Pasille. Valkoinen, YK-
tunnuksin varustettu Pasi on nimetty maailmalla tunnetuimman suomalaisen rauhanturvaajan, kenraali 
Ensio Siilasvuon mukaan. 

mailto:terhoahonen2@gmail.com


Wanha Veteraani suomalaisesta rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan historiasta kertovana museona 
avattiin elokuun alussa 2018. Sen perusnäyttely on omistettu rauhanturvaamiselle. Vuosittain vaihtuvissa 
näyttelyissä kerrotaan muusta suomalaisesta maanpuolustusperinteestä. Nyt aiheina ovat Keisarillinen 
Suomen Kadettikoulu Haminassa ja Mannerheim taiteilijoiden innoittajana.

- Jo perustamisvaiheessa oli ajatus laajentaa perinnekeskusta pihaan rakennettavalla toiminnallisella 
kriisinhallintatukikohdalla. Se on paitsi näyttelyesine myös majoitustila näyttelyvieraille. Sauna ja 
messiravintola, joka toimii samalla museokahvilana, antavat lisäksi oivat tilat mille tahansa ryhmälle 
järjestää kokoontuminen rauhanturva- ja sotilasmiljöössä, eversti evp Markku Hutka sanoo.

Hutka on Wanhaa Veteraania hallinnoivan Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus ry:n 
puheenjohtaja. 

Toiminnanjohtaja, eversti evp Vesa Kangasmäki kertoo, että tukikohtaa operaattorina pyörittää Reima 
Uusitalon vetämä Wanhan Töpinä Oy yhteisesti sovituin ehdoin. Ensipalaute on ollut hyvää.

- Nyt meillä on koossa toimiva täydenpalvelun paketti. Missä muussa museossa voit näyttelyihin 
tutustumisen lisäksi pitää kokouksia, koulutustilaisuuksia, rakentaa omaa ohjelmaa, ruokailla, saunoa, 
viettää iltaa ja majoittua aamiaisineen, sanalla sanoen viihtyä museolla tutussa porukassa, Kangasmäki 
kysyy.

Lisätietoja Wanhasta Veteraanista:  www.rvpk.fi

Puheenjohtaja Markku Hutka
markku.hutka@gmail.com
029 946 1100

Toiminnanjohtaja Vesa Kangasmäki
vesa.kangasmaki@gmail.com
040 158 8115

Tukikohdan operaattori Wanhan Töpinä Oy
Reima Uusitalo
reima.uusitalo@gmail.com
040 556 3245

Tiedottaja Terho Ahonen
terhoahonen2@gmail.com
040 504 0293

http://www.rvpk.fi/


Wanhan Veteraanin kriisinhallintatukikohta on viittä vaille valmis. Ensio-Pasi odottaa vielä tässä 
”asemaanajoa” katoksen alle (oik). Oparaatioita kuvaavan tienviitan (keskellä) takana messin terassi ja siitä 
vasemmalle sijoittuvat sauna, pesu-, wc- ja majoitustilat. Suunnitelmana on vielä rakentaa kivikorimuuri 
tukikohdan ympärille kuvaamaan kriisinhallinnan turvarakenteita. Kuva Terho Ahonen

 


