TAMRUn seniorit (avec) kävivät keskiviikkona
5.3.2014 tutustumassa Tampereen Suojeluskuntaja Lottamuseoon Väinölänkatu 2:n kellarissa. Mukana oli 21 henkilöä. Aluksi museoyhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja Markku Rauhalahti
tarjosi vieraille kahvit ja esitteli sitten museota ja
sen toimintaa. Museolle saatiin tilat vuonna 2002
Antti Soljan lahjoituksena ja vuonna 2004 perustettiin Tampereen Suojeluskunta- ja lottaperinneyhdistys ry, joka ryhtyi käynnistämään museon
toimintaa. Suojeluskunta- ja lottaperinteen keräämisen ja esittelemisen lisäksi yhdistyksen tarkoitukseksi määriteltiin myös marsalkka Mannerheimin elämäntyön esittely. Museoyhdistyksen
hallituksen puheenjohtajana on vuodesta 2008
lähtien toiminut ylimetsänhoitaja Markku Rauhalahti ja museomestarina sotakamreeri Yrjö Suuniittu. Museon kokoelmat on saatu pääosin lahjoituksina ja ne on pantu hienosti esille. Museon
ehkä merkittävin esineistö on Suomeen laajin
lottien kahvikuppikokoelma, jossa on monien eri
paikallisyhdistysten kuppeja ja lautasia. Museossa
on myös paljon muuta suojeluskunta- ja lottaperinteeseen liittyviä esineistöä, pukuja, hihamerkkejä ja kunniamerkkejä. Siellä on myös paljon kirjoja, valokuvia ja muita kirjallisia dokumentteja.
Museon aloitusvaiheessa TAMRUn puheenjohtajana toiminut maakuntaneuvos Matti Hokkanen
kertoi käyntimme yhteydessä museon alkuvaiheista ja lahjoitti museolle kopioita senaikaisista lehtiartikkeleista. Seuraavassa on osa Matin kertomuksesta (laajemmin ks. www.pirkanperinto.fi):
"Tampereen Reserviupseerit ry:n puheenjohtajakauteni 2001–2005 alkuun ajoittui suojeluskuntaja lottamuseon perustaminen Tampereelle. Hyvä
ystäväni, teollisuusneuvos Antti Solja soitti minulle vuoden 2002 puolella ja ehdotti, että lähtisin
hänen ja hänen vaimonsa Airin kanssa jonakin
päivänä tutustumaan erääseen kellaritilaan, jonka

hän oli ostanut reserviläisjärjestöjä varten vuonna 2000. Tilat pitäisi kunnostaa ja sinne pitäisi perustaa
suojeluskunta- ja lottamuseo. Antti oli vaimonsa kanssa rahoittanut oston. Noin 400 neliömetriä käsittävät
tilat oli ostettu Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki ry:n ja Tampereen Reserviupseerit yhdistyksen nimiin
kummankin omistaessa tiloista puolet. Tila sijaitsivat Tampereella reserviläistoimistojen alla Väinölänkatu
2:ssa ja olivat tulleet myyntiin, kun Tampereen kaupunki oli luopunut kellarissa pitämästään varastosta.
Antti oli hankkinut oven avaimet käyttöönsä, kun menimme yhdessä eräänä vuoden 2002 iltapäivänä käymään kellarissa. Avasimme oven ja astelimme kolmestaan rappuja pitkin kellariin. Näky oli uskomaton. Lattiat olivat täynnä erilaista peltiromua ja vanhoja tavaroita aivan niin kuin kyseessä olisi joku kaatopaikka.
Vedet olivat vuotaneet kattojen läpi ja viemäriputket olivat tukossa. Kun olimme ihmetelleet aikamme
edessä avautunutta näkyä, Antti kysyi, voisitko Sinä Matti ottaa komentoosi tämän paikan, tehtäisiin tähän
suojeluskunta- ja lottamuseo."
Tämän jälkeen tehtiin melkoisesti talkootyötä, jotta paikat saatiin sellaiseen kuntoon, että museo voitiin
perustaa.
Seniorien esimies Ilkka Mäntyvaara kiitti Markku Rauhalahtea siitä, että seniorit saivat vierailla museossa ja
lahjoitti museolle muistoksi käynnistä Sakari Södermanin (Sarparanta) päiväkirjojen perusteella toimitetun
teoksen "Päivämuistiinpanoja v. 1918 Vapaussodan ajoilta". Se kuvaa päivä päivältä Lapuan suojeluskuntalaisten etenemistä Tampereelle maaliskuussa 1918.
Seniorit saivat vielä tutustua vajaan puolen tunnin ajan museoon omatoimisesti ja sen jälkeen lähdettiin
yhteiselle lounaalle ravintola Aino ja Ilmariin Tammelan torin kulmalle. Lounaalla oli mukana 13 senioria ja
avecia.
Alla pari kuvaa seniorien museovierailulta.
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