Tilaisuus Kotkaniemessä 21.6.2011
Kotkaniemen museo osana alueellisia hankkeita
Sukukokouksen yhteydessä maaliskuussa Tomas Lahi nosti esiin ajatuksen P.E. Svinhufvudin nimen
ja muiston käytöstä edistämään uhanalaisena olevan Kotkaniemen museon toimintaa. Tämä tapahtuisi
yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa ja etsimällä yhteistyökumppaneita myös talouselämän
puolelta, joiden toiminnalle P.E. Svinhufvudin nimi ja elämäntyö voivat tuoda lisäarvoa.
Kotkaniemessä järjestettiin 21.6.2011 suvun päämiehen Eino Svinhufvudin kutsusta tilaisuus, johon
osallistuivat mm. SAKO/Berettalta johtaja Kari Kuparinen ja assistentti Sirpa Lepola, Suomen
metsästäjäliiton Kymen piirin toiminnan johtaja Erkki Pentinniemi ja Suomen ampumaurheiluliiton
toiminnanjohtaja Mikko Nordqvist. Osallistujien joukossa oli myös edustajia Lappeenrannan ja
Kouvolan aluehallinnoista sekä ELY-keskuksesta ja lehdistöstä. Rapalan edustaja ei päässyt
osallistumaan tilaisuuteen, mutta lähetti sinne tervehdyksensä. Muistosäätiöstä oli paikalla
puheenjohtaja, lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa ja suvun piiristä mm. Ebbe Sommar, Tomas Lahi ja
Heikki Svinhufvud ja allekirjoittanut.

Vasemmalta Sako Oyn tj Kuparinen, assistentti Lepola, ampumaurheiluliiton tj Nordqvist, Ebbe Sommar ja Heikki
Svinhufvud kuuntelevat Outi Turpeisen alustusta.

Osallistujat tutustuivat museon näyttelyyn ”Pieniä tarinoita suurmiehestä” Sirkka Svinhufvudin ja Outi
Turpeisen opastuksella. Erityisen kiinnostuksen kohteena olivat P.E. Svinhufvudin metsästysaseet ja
kertomukset metsästys- ja kalastusretkistä, joita Ebbe Sommar täydensi omilla muistoillaan.
Osallistujat myös kävivät Ukko-Pekan ampumaharjoituspaikalla ja tähtäilivät SAKO:n edustajien
tuomilla tämän päivän luodikoilla. Ukko-Pekan Skohan Tikka-pienoiskivääri sai olla vitriinissään.

Jyrki Vesikansa, Ebbe Sommar ja Eino Svinhufvud tähtäilevät.

Tomas Lahi, Ebbe Sommar, Eino Svinhufvud ja Heikki Svinhufvud tähtäilemässä.

Erilaisista yhteistyömahdollisuuksista keskusteltiin. Mainittiin erilaiset Kaakkois-Suomen urheilu-,
harrastus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut ja mahdollisuudet kytkeä Kotkaniemen museo ja P.E.
Svinhufvudin, ”Ukko-Pekan”, nimi tapahtumiin. Näin voitaisiin lisätä tapahtumien vetovoimaa ja luoda
uusia toimintamuotoja niihin osallistuville tahoille sekä edistää museon ympärillä tapahtuvia
aktiviteetteja. Eino Svinhufvud kertoi osallistujille sukukokouksessa Tomas Lahin esittämistä ideoista.
Tomas Lahi korosti osallistujille tällaisen ”President’s Meet”-tapahtuman aluetaloudellisia vaikutuksia
esimerkkinä mm. Vasa-loppetin ympärille rakennetut tapahtumat. Toinen esimerkki oli USA:ssa
järjestettävä President’s Cup golf-tapahtuma.

Ampumapaikan muistomerkillä.

Mielenkiintoisen ja antoisan tilaisuuden kruunasi maukas keittolounas, joka tarjoiltiin Kotkaniemen
lasiverannalla, silta varalta että ukkoskuuro olisi yllättänyt. Lounaasta ja kahveista SAKOlle parhaat
kiitokset.
Kim Luotonen

