
 

 

 

 
 
 

  Vanhankaupunginkatu 19, 13100 Hämeenlinna 
           Uutiskirje 23.10.2013 

Museolle saapui 24. syyskuuta syksyn viimeinen kuorma raskasta kalustoa Miehikkälästä. Silta-ajoneuvon TMM-3M 
kuljetuksen Hämeenlinnaan hoiti Länsi-Suomen Huoltorykmentti. 

  

 
 

Talvi on jo ihan nurkan takana, sillä ensilumi on satanut jo suureen osaan maata. Myös täällä Hämeenlinnassa 
valkoista lumipeitettä saatiin ihailla hetken aikaa. Päivät lyhenevät, ja ennen kuin huomaammekaan joulu jo 
kolkuttelee ovella.  Militaria Shopista löydät myös hyviä tuotteita niin pukinkonttiin kuin isänpäiväksikin. Ostoksia 
voit tehdä vaivattomasti myös netin kautta. 
 

Koko perheen toimintapäivä kiinnosti yleisöä  

Syyskuun lopulla järjestetyssä koko perheen toimintapäivässä vieraili yli 1000 henkeä. Liikkeellä oli paljon perheitä ja 
muun muassa ulkonäyttelyalueella olevat museoajoneuvot kiinnostivat niin perheen pienimpiä kun 
varttuneempaakin väkeä. Suosittuja olivat myös Panssariprikaatin koiranäytökset sekä Pioneerirykmentin 
raivaamisnäytökset. Kekseliäimmät löysivät parhaat paikat näytösten katseluun raivaamispanssarivaunu Leopard 
kakkosen päältä.  

Vasemmalla: Pioneerirykmentin raivaamisnäytöksessä tutkittiin rautatieaseman etupihalle jätetyn epäilyttävän 
salkun sisältöä. Raivaajarobotti Teodor on kuljettanut epäilyttävän salkun läpivalaisupisteelle. 
Oikealla: Museon sotilasradioamatööriasemalla pääsi kokeilemaan titaustaitojaan sekä viestitystä sanomalaitteella. 



  
Vasemmalla: Nälän karkottamiseksi oli tarjolla Etelä-Hämeen Reserviläispiirin valmistamaa rokkaa. Kuvassa 
etualalla piirin Toiminnanjohtaja Reima Lundberg ja jakomäärän mukainen soppa-annos.  
Oikealla: Kolmen aselajin rastiradalla pääsi kokeilemaan muun muassa miinaharavaa. 
 

Syksyn luentosarja tiivistyy vuoden loppua kohti 

Vuoden loppupuolella museolla järjestetään vielä kolme yleisöluentoa.  
Keskiviikkona 13.11. VTM Olli Kleemola tulee kertomaan meille suomalaisista sotavalokuvista. Kleemola on paitsi 
tutkija myös sotahistoriankeräilijä, jonka kokoelmaan sisältyy noin 700 talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan aikana 
tehtyä puhdetyötä sekä 10 000 sota-ajan valokuvaa.  
Torstaina 28.11. pääsemme kurkistamaan Santahaminan sotilashistoriaan ST Jarmo Niemisen luennolla.  
Torstaina 12.12. kuulemme vielä viime viikolla historiateoksen Silinteri ja Silkkihuivi julkaisseen FT Erkki Wuolijoen 
kertomana Suomen eduskunnan vaiheista ennen vuotta 1921.   
 

Luennot järjestetään perinteiseen tapaan museon Pohjolasalissa klo 18.00 alkaen ja niille on vapaa pääsy. 
 

Ilahduta marraskuussa isää tai isoisää elokuvalahjalla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Militaria Shopin tuotevalikoimasta löydät seitsemän Tykkimiehet ry:n tuottamaa dokumenttielokuvaa viime 
sodistamme. Elokuvista uusimmat ovat vuosina 2012-2013  valmistuneet Sodasta rauhaan sekä sen jatko-osa Vaikea 
aika. Lisäksi myynnissä ovat Taistelu Laatokan Karjalassa, Ihantalan ihme sekä yhdeksän euron tarjoushinnalla 
myytävät: Talvisota, Viimeiseen mieheen sekä Suomen tie jatkosotaan.   
 
Museomyymälässä on myös taidekortteja sekä tauluja, joiden malleina ovat marsalkka Mannerheim sekä 
tykistönkenraali Vilho Petter Nenonen.  Muotokuvat ovat iittalalaisen taiteilija Timo Ingmanin käsialaa. Kortit 
sopivat vaikka onnitteluksi maanpuolustushenkiselle ystävälle. 
 
Militaria Shopin tuotteita voit tilata joko postitse tai poikkeamalla museomyymälässä. Tarkempia tietoja museon 
myyntituotteista on museon verkkosivustolla. Sieltä löydät myös sähköisen tilauslomakkeen, jolla voit tilata tuotteita 
nopeasti ja vaivattomasti. Lisäämme postilähetyksiin pakkaus- ja postituskuluja lähetyksen painosta riippuen. 
Tuotteiden toimitusaika on kahdesta neljään arkipäivää. 

 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Talvisota
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jatkosota
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lapin_sota
http://fi.wikipedia.org/wiki/Puhdety%C3%B6
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valokuva


Museotontut seikkailevat museon blogspot-sivustolla 
Museoon ovat muuttaneet nyt myös omat aselajitontut, joiden seikkailuihin pääset tutustumaan loppuvuoden ajan 
museon tonttublogissa. Viime vuonna museoon muuttanut tykistötonttu Vilho on nyt saanut seurakseen 
Miehikkälästä tulleen pioneeritonttu Jaakon sekä Riihimäen muuttokuormassa saapuneen viestitonttu Sepon. Lisäksi 
Vilhon morsian tallitonttu Linnea on myös mukana tapahtumissa. 

  
Tonttublogi päivittyy loka-marraskuussa 
muutaman kerran viikossa ja joulukuulla 
tontut johdattavat sinut kohti joulua päivittäin 
joulukalenterin tapaan.  
 
Museotonttujen joulukalenteriblogiin pääset 
museon verkkosivuston linkistä tai osoitteella:  
http://museomilitaria.blogspot.fi/ Blogin 
löydät myös www.blogilista.fi sivustolta. 
 
Kuvassa vasemmalta: viestitonttu Seppo, 
pioneeritonttu Jaakko ja tykistötonttu Vilho 
vierellään morsiamensa Linnea.  
 

Riihimäen Viestirykmentin varusmiehet tutustuivat museoon 22. lokakuuta.  
Uutiskirjeen kuvat: Sirkka Ojala.  
 
 
 
 
 

 
  

Museo Militaria 
Puh. (03) 682 4600, toimisto@museomilitaria.fi,  

Avoinna syyskaudella: ma-su klo 11.00-17.00. 
Pääsymaksut: aikuiset 8,00 €, lapset (7-17v) 3,00 €, ryhmät (väh. 15 hlö) 6,00 €/hlö.  

Opastusmaksu 40 € ryhmä (varattava etukäteen, ryhmän koko max. 50 hlö). 
Lisätietoa museon toiminnasta sekä Militaria Shopin tuotteet löydät  

www.museomilitaria.fi-sivustolta! 


