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Hankesuunnitelma: 

 
Hanketoteuttaja: Suomen Sisällissotamuseoyhdistys ry 

 

Hankkeen toteutusaika: 01.04.2011 – 30.06.2012 

 

Yhteenveto Suomen Sisällissotamuseo- hankkeesta 
  
Suomen Sisällissotamuseoyhdistys perustettiin Mänttä-Vilppulan kaupungissa 12. päivänä 

lokakuuta 2010. 
  
Yhdistyksen tarkoituksena on perustaa Vilppulan Koivuniemeen Suomen sisällissotaa - 

kansalaissotaa, vapaussotaa, veljessotaa tai punakapinaa  miten sitä kukin haluaa kutsua – esittelevä 

museo, tutkimuskeskus ja niiden yhteyteen historiapuisto, joka aidossa ja alkuperäisessä 

ympäristössään kertoisi jälkipolville vuoden 1918 tapahtumista. 

 

Suomessa on lukuisia sota-, aselaji- sekä ase- ja varusmuseoita, mutta ei yhtään kansalais-, veljes-, 

vapaus- tai sisällissotamuseota. Monilla paikkakunnilla on sovittu, ettei tuon ajan tapahtumiin enää 

palata eikä niistä enää puhuta. 
  
Kuitenkin entistä useampi kokee, että nyt niistä voidaan jo puhua. Ei vain itse sodasta, vaan myös 

siihen johtaneista syistä, koska vain sen kautta on jotain opittavissa. Vastakkainasettelun aika on 

ohi. 
  
Suomen Sisällissotamuseoyhdistys on keskustellut aiheesta mm. Vapaussodan veteraanijärjestön, 

perinnejärjestöjen,, Invalidien Muistosäätiön ja Jääkärikillan edustajien kanssa. Keskusteluissa on 

todettu museon tarpeellisuus ja kiireellisyys, tavoitteena vuosi 2018 jolloin sodasta on tullut 

kuluneeksi sata vuotta. 
   
Suomen sisällissota oli yksi Euroopan verisimmistä sisällissodista. Suomalaisilla pitäisi olla edes 

yksi paikka, missä tavallisilla ihmisillä olisi mahdollisuus tutustua tähän maamme kannalta erittäin 

merkittävään tapahtumaan. Paikka missä voi tutustua sisällissotaan liittyvään aineistoon; kirjoja, 

valokuvia, elävää kuvaa, ääninauhoja, esineistöä, yms. Museon yhteyteen rakennettavassa 

historiapuistossa sodankäyntiä on helppo visualisoida nykyajan menetelmiä käyttäen. Museon tulee 

olla muutakin kuin näyttelypaikka sodanaikaisille tavaroille. 
  
Suomen sisällissodan tulisi kuulua koululaisten opetusohjelmaan nykyistä paremmin, ei vain 

Suomen historiaa ymmärtääkseen, vaan myös muiden kansojen historiaa ja myös nykypäivää 

ymmärtääkseen. Sisällissotamuseo mahdollistaa tämän. Museossa ja varsinkin historiapuistossa sota 

konkretisoituu ja siellä voidaan näyttää sodan arki ja poistaa sotaan ja sotimiseen liittyvä sodan 

ihannointi. 
  
Sisällissotamuseo olisi myös tutkimuspaikka ja foorumi, missä tutkitaan ja käydään keskusteluja 

sisällissotien syistä ja etsitään keinoja niiden ehkäisemiseksi Tästä museosta poistuttuaan kävijän 

päällimmäinen ajatus tulisi olla ” ei koskaan enää – ei meillä eikä muualla.” 
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MIKSI VILPPULAAN 
  
Vilppula oli sodan alussa keskeinen paikka. Vilppulan lukko ja Vilppula vaihe ovat olleet 

vanhemmalle polvelle tutut käsitteet maamme historiassa. 
  
1918 museo-hanketta on tutkittu ja selvitetty Mänttä-Vilppulassa pari vuoden ajan ja työryhmä on 

lopulta päätynyt esittämään valtakunnallista sisällissotamuseon-historiapuiston- mallia, joka on alun 

perin professori Martti Häikiön ehdotus Helsingin Sanomissa 31.5.1989. 
  
Vuoden 1918 tapahtumista kertovan museon sijoituspaikoista on Vilppula saanut laajinta 

kannatusta niin alan harrastajien, museoväen kuin alan järjestöjen ja etujärjestöjen taholta ja sitä 

vaihtoehtoa on Suomen Sisällissotamuseoyhdistys ryhtynyt selvittämään. Toteutuksen kannalta on 

merkittävää, että sisällissotamuseo voi hyödyntää Serlachius-museoiden ammattitaitoa ja  

kokemusta niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin museo- ja näyttelytoiminnasta. 
  
Museon ja historiapuiston kannalta Vilppulankosken alue on helppo kohde, sillä Koivuniemen 

rakennukset ja ranta-alue Koivuniemestä venesatamaan ovat kaupungin omistuksessa. Alue on 

edelleen suurelta osin rakentamatonta, lukuun ottamatta virkistyskalastukselle tehtyjä kävelyreittejä 

ja rakennelmia. Maastossa on edelleen nähtävissä sodanaikaisten taisteluasemien painanteita, ja 

niihin on helposti rekonstruoitavissa sodan aikaiset asemat ja helppo rakentaa sodan aikaisten 

varustusten jäljitelmiä. Kaikki rakentaminen tulee tapahtumaan kaupungin omistamalla maalle. 
  
Koivuniemi on sodanaikainen valkoisen armeijan sairaala ja monet muutkin alueen rakennuksista, 

kuten koulu, kirkko ja satama ovat edelleen samoilla sijoillaan, kuten myös sodan kannalta tärkeä 

rautatieasema rakennuksineen. 
  
SELVITYSTYÖ JA SEN RAHOITUS 
  
Museohankkeen kannalta on tärkeää selvittää erilaiset vaihtoehdot ja rahoitus, miten 

valtakunnallisesti merkittävä ja maamme rajojenkin ulkopuolellakin kiinnostusta herättävä hanke 

voidaan  toteuttaa. Yhdistyksen toteuttaman esiselvityksen tavoitteena on hahmottaa muutama (2-4 

kpl) vaihtoehtoinen toteutusmalli kohteen toteuttamiseksi. Esiselvityksen on tarkoitus antaa pohja 

sille päätöksenteolle, jota varsinainen toteutus tarvitsee. Selvityksessä tuotetaan luonnostason 

suunnitelmia, alustavia kustannusarvioita sekä hahmotetaan toteutuksen vastuutahoja sekä 

rahoitusvaihtoehtoja.   

  
Esiselvitystyön vetäjäksi on tarkoitus palkata yksi henkilö ja asiantuntijapalvelut hankitaan 

ostopalveluna. Selvitystyön on arvioitu kestävän noin vuoden ajan ja maksavan noin 50 000 euroa. 

  
Suomen Sisällissotamuseoyhdistys on valmistautunut keräämään omavastuuosuuden järjestöjen, 

yhteisöiden ja yritysten sekä yksityishenkilöiden kannatus- ja jäsenmaksuilla. 

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 50 000,00 euroa. Tukea haetaan 90 % kustannuksista 

(45 000,00 euroa) ja omarahoitusosuus on 5 000,00 euroa. 
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KUSTANNUSARVIO 
  
Palkkauskulut                                                                                25 000,00 €  

Ostopalvelut                                                                                12500,00 €  

Vuokrat                                                                                  3 000,00 €  

Kotimaan matkakulut                                                                                  1 500,00 €  

Ulkomaan matkakulut                                                                                  3 000,00 €  

Muut kustannukset  

Vastikkeetta tehty työ   

Yleiskustannukset   

  Puhelin             800,00    

  ATK          1 200,00    

  Toimistokulut             800,00    

  Kirjanpito          1 500,00    

  Esittelytilaisuudet             700,00    

  Yleiskustannukset yhteensä                 5 000,00 €  

Kokonaiskustannykset                                                                                50 000,00 €  

Tulot   

Kustannusarvio 
yhteensä                                                                                50 000,00 €  

 

 

Kustannusarvion erittelyä: 

 

Palkkauskulut: n. ½ vuoden työpanos sivukuluineen (6 kk x 3000,00 € x 1,35). Projektinvetäjän 

palkkaus 

 

Ostopalvelut: Historiatiedon ja taustaselvittelyjen ostaminen esim. soveltuvalta tutkimuslaitokselta, 

alustavien toteutusvaihtoehtojen luonnostelua ja kustannuslaskentaa 

 

Vuokrat: Toimitilat, tilaisuudet ja mahdolliset laitevuokrat 

 

Matkat: hankevetäjän ja yhdistyksen toimijoiden välttämättömät matkakulut kotimaassa, ulkomaan 

matkana tutustumiskäynti Saksassa sijaitsevaan Suomen sisällissodasta kertovaan museoon (n. 

kuusi henkilöä a’ 250,00 €). Ulkomaan matkasta esitetään suunnitelma etukäteen ennen matkan 

toteuttamista. 

 

 

 

   


