
 

 

 

 
 
 

Vanhankaupunginkatu 19, 13100 Hämeenlinna  

        Uutiskirje 4.12.2013 

   
       

 

Jouluun on enää aikaa 20 päivää ja myös Museo Militarian ensimmäinen toimintavuosi alkaa lähestyä 
loppuaan. Museon uudesta kolme aselajia yhdistävästä perusnäyttelystä on saatu myönteistä palautetta. 
Kehitettävää ja täydennettävää silti löytyy – perusnäyttelykään ei saa juuttua paikoilleen. Museon 
voimavarat ovat kuitenkin rajalliset, ja osia näyttelyn kolmannen kerroksen vielä keskeneräisistä osioista 
sekä ulkoalueesta toteutetaan vasta kevään 2014 aikana. 
 

Itsenäisyyspäivänä avataan uusi näyttely 
 

6. joulukuuta museon vaihtuvien näyttelyjen tilassa avataan unkarilaisista vapaaehtoisista talvisodassa 
kertova näyttely Tavallisia tarinoita – Vapaaehtoisten unkarilaisjoukkojen muistojen jäljillä.  

 
Näyttely kertoo haastatteluin, kuvin ja 
tarinoin vapaaehtoisten koulutusajasta 
Lapualla ja heidän kohtaamisistaan 
paikallisten kanssa. Talvisodan taisteluihin 
unkarilaiset eivät ehtineet osallistua. Niina 
Ala-Fossin ja Ferenc Vilisicsin kokoama 
näyttely on ollut aiemmin esillä Unkarin 
kansatieteen museossa sekä Unkarin 
kulttuurikeskuksessa Helsingissä ja Vanhan 
Paukun kulttuurikeskuksessa Lapualla. 
Näyttely on avoinna 30.4.2014 asti. 
 

 

 



Itsenäisyyspäivänä museoon puolella hinnalla  

6. joulukuuta museo on avoinna normaalisti klo 11.00 - 17.00. Museon elokuvateatterissa pyörii 

tasatunnein klo 12.00 alkaen Tali ihantala -elokuvanäytökset. Lisäksi ulkonäyttelyalueella sijaitseva 

sotilasradioamatööriasema on avoinna yleisölle klo 11.00 - 17.00. Itsenäisyyspäivän kunniaksi pääset 

tutustumaan museon näyttelyyn puolella normaalin lipun hinnasta, eli aikuisilta pääsymaksu on 4 €.  

Vuoden viimeinen luento 12. joulukuuta 
 

Syksyn luentosarja on  saavuttanut suuren suosion ja Pohjolasalin tila on täyttynyt jokaisena luentoiltana 
ääriään myöden. Torstaina 12. joulukuuta klo 18.00 kuulemme FT Erkki Wuolijoen kertomana Suomen 
valtiomuodon, eduskunnan ja armeijan muotoutumisesta, vanhan maatilan asiakirjojen kertomana. 
Luennot järjestetään perinteiseen tapaan museon Pohjolasalissa klo 18.00 alkaen ja niille on vapaa pääsy. 
Tällä kertaa luentokahvit tarjoaa meille klo 17.00 alkaen Lammin Osuuspankki. 
 

 

Aselajitontut bloggaavat museon joulukalenterissa 

Joulunodotus sujuu leppoisasti museon aselajitonttujen Vilho, Jaakon ja Sepon seurassa. Joulukuussa 
tontut  viihdyttävät sinua päivittäin esitellen museon perusnäyttelyn esineistöä ja blogiarkistosta löydät 
myös kaikkiaan kaksikymmentä seitsemän jo julkaistua tarinaa. Museotonttujen joulukalenteriin pääset 
museon verkkosivuston linkistä tai osoitteella:  http://museomilitaria.blogspot.fi/  

 
Joulumarkkinat Militaria Shopissa 
 

Militaria Shopissa ovat alkaneet museon ensimmäiset joulumarkkinat, ja nyt pukinkonttiin voi tehdä löytöjä 
pienelläkin rahalla. Ostoksia voit tehdä myös kotinojatuolista käsin museon verkkosivustolta löytyvällä 
nettitilauslomakkeella. 
 

Joulukuun kirja: Tykkipoika ei peljätä saa nyt vain 
5 €/kpl (normaalihinta 10 €) 
 

Museon vuoden dokumenttielokuvaksi valittu  
Sodasta rauhaan nyt vain 7,50 €  (normaalihinta 20 €) 
5 kirjan paketti 15 euroa (normaalihinta 35 €) 
sisältäen kirjat: Tykkimiehet ry:n 40 vuotta vuosina 
1965-2005, Koulutuskeskuksesta kasarmille, 
Tykistömuseon historia, Vaikk`on synkeä yö tykki leimua 
lyö/Pekka Majuri, Hevosvetoisista itseliikkuviin 
valtakunnallisia Tykistöleirejä 5 vuosikymmentä 
Rovajärvellä, Tykistömme kehto Perkjärvi 1918-1939. 

 
 
 



Nettitilauksiin lisätään postikulut lähetyksen painosta riippuen. Muista tehdä nettitilaukset 15.12. 
mennessä, jotta tilaukset ehtivät vielä pukinkonttiin. Tilauksen voit toki tehdä myös puhelimitse 
puh. (03) 682 4600. Militaria Shoppi on avoinna 22.12. asti klo 11.00-17.00. 

 
Nauti joululounas  Lounasravintola Militariassa 
 

Poikkea joululounaalle tunnelmalliseen Lounasravintola Militariaan  perjantaina 13. joulukuuta, jolloin 
ravintolassa on tarjolla perinteinen joulumenyy laatikoineen ja kinkkuineen.  
Lounasravintola Militaria palvelee lounasruokailijoita arkisin ma - pe klo 11.00 -14.00. Viikoittain vaihtuvan 
lounaslistan löydät muun muassa museon verkkosivustolta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Seppo, Jaakko, Vilho ja Linnea tutkiskelevat  6. joulukuuta vuonna 1939 ilmestynyttä  
Kaleva-lehteä museon itsenäisyyspäiväsomistuksessa. Uutiskirjeen kuvat: Sirkka Ojala. 

 
Museo Militarian näyttely on suljettu  23.12.- 31.12.2013 

 
Kiitos kuluneesta vuodesta! 

Hyvää Itsenäisyyspäivää ja Joulun aikaa toivottaa Museo Militarian väki 
sekä aselajitontut: Vilho, Jaakko ja Seppo sekä Linnea! 

 
 
 

 

 
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! 


