Tillställning på Kotkaniemi den 21.6.2011
Kotkaniemi museet, ett element i regionala initiativ
Vid släktmötet i mars tog Tomas Lahi upp tanken om att använda P.E. Svinhufvuds namn och minne
för att befrämja aktiviteter omkring det hotade Kotkaniemi museet. Detta kunde ske i samarbete med
regionala aktörer och genom att finna samarbetspartners från affärsvärlden, för vilka P.E. Svinhufvuds
namn och livsverk kan bringa mervärde.

Outi Turpeinen berättar om utställningen ”små berättelser om en storman”.

På inbjudan av släktens huvudman Eino Svinhufvud årdnades en tillställning på Kotkaniemi den
21.6.2011. Deltagare var bl.a. SAKO/Berettas direktör Kari Kuparinen och assistent Sirpa Lepola,
verksamhetsledaren för Finlands jägarförbunds Kymmene distrikt, Erkki Pentinniemi och
verksamhetsledaren för Finlands sportskytteförbund Mikko Nordkvist. Representanter for Villmanstrads
och Kouvola regionalförvaltningar,den regionala NTM-centralen och pressen var också på plats.
Rapalas representant kunde inte medvara men skickade en hälsning till deltagarna. Ordföranden,
pressrådet Jyrki Vesikansa representerade minnesstiftelsen och från släktens sida deltog bl.a. Ebbe
Sommar, Tomas Lahi och Heikki Svinhufvud samt undertecknad.

Sako Oys vd Kari Kuparinen berättar om bolagets 90-åriga historia och P.E. Svinhufvuds roll under
verksamhetens första decennium.

Deltagarna bekantade sig med utställningen “Små berättelser om en storman” under ledning av Sirkka
Svinhufvud och Outi Turpeinen. Speciellt intresserade var man över P.E. Svinhufvuds jaktgevär och
berättelserna om jakt- och fisketurer, som Ebbe Sommar kompletterade med sina minnen. Deltagarna
besökte också platsen där Ukko-Pekka hade sina skjutövningar och siktade med de av SAKO
medförda nutida jaktvapnen. Ukko-Pekkas Tikka-salongsgevär från Skoha fick ligga i sin vitrin.

Minnesstenen vid skjutbanan.

Eino Svinhufvud, Ebbe Sommar och Jyrki Vesikansa förbereder sig att sikte.

Olika samarbetsmöjligheter diskuterades. Olika sport-, fritids-, rese-, evenemangs- och kulturtjänster i
Sydöstra Finland omnämndes och möjligheterna att koppla Kotkaniemi president-museet och P.E.
Svinhufvuds, ”Ukko-Pekkas” namn samman med dessa tilldragelser. På så vis kunde man öka
evenemangens attraktionskraft och skapa nya verksamhetsformer för de kretsar som deltar samt
främja aktiviteterna omkring museet. Eino Svinhufvud berättade för deltagarna om de ideer som
Tomas Lahi hade tagit upp på släktmötet. Tomas Lahi underströk för deltagarna de ekonomiska
effekterna som ett sådant ”President’s Meet” evenemang kan ha inom regionen. Som exempel tog han
upp de evenemang som byggts upp omkring Vasa-loppet. Ett annat exempel var det i USA hållna
President’s Cup golf- evenemanget.
Ett stort tack till SAKO, som stod värd för den smakliga sopplunchen och kaffeserveringen som
serverades på Kotkaniemis glasveranda för säkerhets skull för eventuella åskbyar. Det fullbordade
den intressanta och givande tillställningen.
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