Tyksin seniorit tutustumassa SA-Int
Maanpuolustusmuseossa 13.3. ja 14.3.2019
Tutustumiskohde osoittautui varsin suosituksi. Alkuaan oli varattu vierailu yhdelle
ryhmälle (25 henk.), mutta ilmoittautumisen alkumetreillä kävi jo selväksi tarve toisellekin
ryhmälle. Niinpä yhteensä 50 hengen voimin toteutettiin nämä tilaisuudet. Lähes kaikille
kohde oli ennestään tuntematon, mutta onneksi kaikki löysivät perille.
Huom!
SA-Int Maanpuolustusmuseo tarjoaa Tyksin seniorin seurassa vierailevalle alennusta
sisäänpääsymaksusta seuraavasti:
- Normaalihintainen (8€) kävijä pääsee museoon eläkeläishinnalla (6€)
- yksi 10-15 vuotias lapsi pääsee ilmaiseksi, loput 3€ / lapsi

Alla Mirja Huvilan kuvaus vierailutapahtumasta 13.3.2019
Tyksin seniorit järjestivät sopivasti 13.3 talvisodan päättymispäivänä käynnin yksityiseen
SA-int Maanpuolustusmuseoon Iso-Heikkilässä.
Museon isäntä luutnantti evp Antti Survonen esitteli puolitoista vuotta sitten
perustamaansa hanketta mukaansatempaavasti. Esineet edustavat Suomen
maanpuolustuksen historiaa 100 vuoden ajalta.
Aluksi syötiin lounas ja mitäs muuta kuin hernekeittoa ja vanikkaa tykötarpeina juustoa ja
sinappia. Lopuksi maittava kahvi ja arkipullaa.
Museon isännän tytär Minja Survonen (joka täyttää huomisen ryhmän kunniaksi 20 vuotta)
esiintyi soittamalla haitaria ja laulamalla. Kappaleet olivat Evakon laulua lukuunottamatta
hänen omaa tuotantoaan. Minja on musiikin monitaituri, soittaa myös pianoa,
kosketinsoittimia, huuliharppua, ukulelea ja säestää näillä instrumenteilla lauluaan. Evakon
laulu sai meistä monen silmät kostumaan.

Museo on kesällä auki viikon jokaisena päivänä klo 12 - 17, talvisin tiistaisin suljettu.
Ryhmiä otetaan mielellään vastaan ja maanpuolustusaiheisia lahjoituksia. Kohde oli
ehdottamasti käymisen väärti!
Teksti Mirja Huvila

14.3.
ohjelma noudatteli edellistä päivää, mutta tosiaankin nyt päivästä teki merkittävän se, että
loistava artistimme vietti 20. syntymäpäiväänsä ja Tyksin seniorit lauloivat Minjalle hänen
musiikkituokionsa jälkeen ”Paljon onnea vaan…”.
Evakon laulu herkisti jälleen kuulijat ja tietoisuus siitä, että Minja on syntymästään asti ollut
sokea, osoittaa tytön sinnikkyyttä.
Museon esineistö on hyvin monipuolista. Kirjoja ja oppaita löytyy lähes kaikkiin
elämäntilanteisiin. Karttoja ja lehtiä. Sotilaan varusteita 100 vuoden ajalta. Rintamalla
tehtyjä puhdetöitä jne.
Tämä museo on siitäkin erityinen paikka, että täällä todellakin saa kaikkiin esineisiin
koskea. Käynnin aikana kuulet myös museoisännän tarinoita, jotka liittyvät esineisiin.

Kuvat Mirja Huvila ja Erja Lankinen

