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Rauhanturvaamisen historia kärkenä 

Perinnekeskus Wanha Veteraani  

vetää toimijat yhteen Haminassa  
 

“Isänmaan ja Rauhan asialla kotona ja maailmalla” 

 

Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wanha Veteraani aloittaa toimintansa elokuun 

alussa Haminassa. Sen kärkenä ja valtakunnallisena vetovoimana on Suomesta puuttuva 

kokonaisvaltainen rauhanturvaamisesta ja kriisinhallinnasta kertova osasto. 

 

Perinnekeskus uudella toiminnallisella tavalla tuo esiin paitsi rauhanturvaamista, se myös vaalii ja 

esittelee sotiemme veteraanien ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön perintöä nykykeinoin. 

 

Suomalaisen rauhanturvatoiminnan ja kriisinhallinnan historia on luonnollinen jatke itsenäisen 

Suomen maanpuolustukselle ja sen vapaaehtoistyölle. Perinnekeskusidea on nerokas oivallus vetää 

rauhanturva- ja maapuolustusperintö ja sitä tekevät järjestöt saman katon alle. 

 

Perinnekeskus Wanha Veteraani sijoittuu keskelle Haminan kaupunkia ja varuskuntaa 

hyväkuntoiseen tsaarinajan punatiilikasarmiin, entiseen toimiupseerikerhon tiloihin. Tarvittavat 

muutostyöt on tehty pääosin Kymenlaakson ja myös hyvänä apuna Päijät-Hämeen rauhanturvaajien 

talkootyönä. 

 

Wanhan Veteraanin taustalla on syyskuussa 2017 perustettu Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön 

Perinnekeskus ry. Sen perustivat aloitteen tekijänä Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry, Suomen 

Rauhanturvaajaliitto, RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry ja  Haminan-Vehkalahden 

Sotaveteraanit ry. 

 

Nyt yhdistysjäseniä on jo 14. Perustajien lisäksi jäseniä ovat Haminan Reserviupseerikerho, 

Kymenseudun Lottaperinneyhdistys, Haminan Maanpuolustusnaiset, Etelä-Kymen Kadettipiiri, 

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta, Kymen Jääkäripataljoonan kilta, Kotkan 

Maanpuolustusnaiset, Perinneyhdistys Kuneitran Kojootit, Salpalinjan Perinneyhdistys ja Päijät-

Hämeen Rauhanturvaajat ry. 

 

Yhdistyksen toiminnanjohtajana on viime vuodenvaihteessa aloittanut eversti evp Vesa 

Kangasmäki Haminasta. Hän johti myös hankkeen valmistelua alusta lähtien, talvesta 2017. 

 

Hankeajatuksen toiminnallisuuden takeena on se, että perinnekeskuksen tilat ovat jäseniksi 

hakeutuneiden ja hakeutuvien valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten veteraani- ja 

maanpuolustusyhdistysten käytössä kokoontumisiin ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. 

Niiden perinne-esineistön taltiointi ja myös esillepano vaihtuvissa näyttelyissä kuuluu toiminta-

ajatukseen. 

 

MPK:n Kaakkois-Suomen Maanpuolustuspiirin uusi Haminan koulutuspaikka ja sen toimisto on 

myös sijoittumassa perinnekeskuksen tiloihin. Hankkeeseen sisältyy nykyaikaisen, 

konttirakenteisen rauhanturvatukikohdan perustaminen perinnekeskuksen pihaan. Siihen pystytään 

majoittamaan linja-autollinen matkailijoita. 

 



Avajaisten aikaan perinnekeskuksesta valmiina on rauhanturvaamista esittelevä osasto. 

Perinnekeskuksen monitoimiluokka sekä veteraanien ja lottien työtä esittelevä kokoushuone ovat 

Hamina Tattooseen liittyen erikoisnäyttelyn ”Maalaustaiteen mestarit ja  Puolustusvoimat” 

näyttelytiloina koko elokuun ajan. 

 

Hankkeen uskotaan tuovan lisävetovoimaa Haminan seudun matkailulle. Haminan rauha, 

kaupungin vanha linnoitus- ja varuskuntahistoria ja sijainti porttina Salpalinjalle antavat luontevan 

pohjan kehittää perinnekeskusta myös osana kaupungin ja koko Etelä-Kymenlaakson 

matkailutarjontaa ja elinkeinopolitiikkaa. 

 

Perinnekeskus on saanut toiminnan käynnistämiseen Leader-rahoitusta Etelä-Kymenlaakson 

kehittämisyhdistys Sepralta. Merkittävä alkurahoitus on saatu myös Maanpuolustuksen 

kannatussäätiöltä. Lisäksi Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö on antanut tukea aurinkovoimalaan.  

 

Avajaisia vietetään torstaina 2. elokuuta 2018 kello 15. Hamina Tattoo –viikon aikana. 

 

“Isänmaan ja Rauhan asialla kotona ja maailmalla” 

 

 

 

Lisätietoja:  https://www.rvpk.fi/ 
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