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MIKKELI 1918 
Suur-Savon museo 2.5.2018 alkaen 

 
Suur-Savon museon näyttely Mikkeli 1918 avaa sadan vuoden takaisia tapahtumia Mikkelissä ja sen lähialueilla. 
Näyttelyssä perehdytään siihen, millainen kaupunki Mikkeli oli ja millaisia olivat sen asukkaat. Kävijä saa kurkis-
taa niin rahvaan kotiin kuin herrasväen asumukseenkin. Näyttely avaa vuoden 1918 kriisin taustoja ja kuvailee 
tapahtumia paikallisesta näkökulmasta. Sisällissota avautuu erityisesti paikallisten henkilöiden tarinoiden kautta. 
Keskeisen roolin saa myös Mikkelin sotavankileiri, jonka historiaa on kirjoitettu ensimmäistä kertaa näyttelyä 
varten.  
 
Vuonna 1918 nykyisen Mikkelin alueella asui noin 35 000 ihmistä. He elivät uudenlaista aikaa: aktiiviseen kansa-
laisuuteen perustuva yhteiskunta oli syrjäyttänyt vanhan säätyjärjestelmän. Teollisuus kasvoi kiivaasti ja yhä use-
ammat muuttivat maaseudun omavaraistalouksista kaupunkien palkkatöihin. Murroksessa oleva yhteiskunta oli 
muutenkin levoton ja epävakaa. Maailmalla sodittiin ja vuosisatoja hallinnut Venäjän tsaari oli syrjäytetty. Suomi 
oli juuri itsenäistynyt, mutta monet valtiolliset kysymykset olivat yhä avoimia. Nälkä kuumensi tunteita eikä töitä-
kään riittänyt kaikille. Maassa oli kaksi kilpailevaa järjestysvaltaa, jotka ajautuivat kohti kriisiä.  
 
Sisällissota puhkesi tammikuun lopulla 1918, mutta Mikkelissä ei talven aikana taisteltu. Maltillinen ja neuvotte-
leva asenne ratkaisivat monilta osin sodan aikaisten tapahtumien kulun. Vastakkainasettelu oli kuitenkin olemas-
sa ja kiristi ilmapiiriä myös Mikkelissä. Täysin ilman konfliktia ei selvitty – eikä jääty osattomaksi sodan todelli-
suudesta. Sisällissodan jälkikäsittelyssäkin Mikkelillä oli oma roolinsa. 
 
Näyttelyssä selviää, miksi paikallisen yhteisön kriisi ei kärjistynyt täällä niin äärimmilleen, kuin joissakin muissa 
kaupungeissa. Samalla huomataan, että sota oli silti mikkeliläisten arjessa vahvasti läsnä ja ymmärretään, kuinka 
vuoden 1918 inhimillinen tragedia näyttäytyi Mikkelin ja sen lähiseutujen asukkaille. 
 
Näyttelyn kaikille avoimia avajaisia vietetään lauantaina 28.4.2018 kello 10-17. Kello 13 näyttelyn avaa filosofian 
tohtori Janne Viitamies, ja kello 14 historiantutkija Pia Puntanen kertoo Mikkelin sotavankileiristä. Näyttelyn 
käsikirjoittanut amanuenssi Jenni Korhonen on koko päivän ajan paikalla kertomassa näyttelystä. 
 
Mikkeli 1918 on yksi neljästä Mikkelin museoiden vuotta 1918 käsittelevästä näyttelystä. Näyttely, museon uudis-
tettu alakerta ja laajennettu museokauppa ovat avoinna yleisölle 2.5.2018 alkaen.  
 
Vuoden 1918 tapahtumia käsitelevät näyttelyt tänä vuonna Mikkelin museoissa: 
• Suur-Savon museo 2.5. alkaen: Mikkeli 1918 
• Päämajamuseo 17.5. alkaen: Punikki vai lahtari 
• Viestikeskus Lokki 2.5 alkaen: Viestijoukkojen synty 
• Jalkaväkimuseo: Tie itsenäisyyteen 

 

Lisätiedot ja ryhmäkäyntien varaukset: Mikkelin taidemuseon toimisto, puh. 015 366 388,  
museot(at)mikkeli.fi    
 
Suur-Savon museo, käyntiosoite Otavankatu 11, 50130 Mikkeli, puh. 015 213 606. Postiosoite Hallituska-
tu 8 E, 50100 Mikkeli, puh. 015 366 388, www.mikkeli.fi/museot, museot(at)mikkeli.fi. Suur-Savon mu-
seo on avoinna 2.5.-31.8. ti-la 10-17 ja 1.9.-30.4. ke ja la 10-17. Pääsymaksu: aikuiset 3 €, opiskelijat 2,5 €, 
alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Tilauksesta opastetut kierrokset alk. 79 €/tunti. Museossa käy valtakunnal-
linen Museokortti. Suur-Savon museo on Facebookissa ja Mikkelin kaupungin museot Instagramissa. 


