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Museon uteliaat aselajitontut Vilho, Jaakko ja Seppo ottivat varaslähdön ja kävivät jo kurkistamassa lähes 
valmiiseen suojelunäyttelyyn. 

 
 
 

Työntäyteinen vuosi 2013 saatiin päätökseen mallikkaasti. Nyt edessä on  uusi vuosi ja sen myötä myös 
uudet kujeet. Museolla rakennustyöt jatkuvat vauhdikkaasti näyttelyn kolmannessa kerroksessa, jossa 
rakentamisen loppuvaiheessa  on parhaillaan perusnäyttelyyn kuuluva suojelunäyttely. Se kertoo 
pioneeriaselajiin kuuluvan suojelualan historian Suomessa 2000-luvulle asti. Vuodenvaihteessa purettiin 
näyttelyn 1. kerroksessa ollut Hohenlockstedtin vanhan sotilaskodin näyttely ja helmikuun aikana samaan 
tilaan pystytetään kenraali Kustaa Tapolan vaiheista kertova vaihtuva näyttely. Kustaa Tapolan 
pojantyttäreltä Päivi Tapolalta on saatu näyttelyä varten ainutlaatuinen aineisto. Kolmas näyttelykerros 
saadaan valmiiksi tällä vauhdilla  kokonaisuudessaan ensi kesään mennessä.  
 

 

Museo Militaria  on herättänyt runsaasti huomiota 
 

Uuteen 1.1.2013 toimintansa 
aloittaneeseen  Museo Militariaan 
ehti käydä tutustumassa vuoden 
2013 aikana peräti 24 200 vierailijaa. 
Kiitos kaikille museon ystäville ja 
tukijoille. Tuo luku kuulostaa meistä 
museon työntekijöistäkin todella 
hienolta, ja tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin! Vuoden aikana museossa 
järjestettiin kaikkiaan 211 erilaista 
tapahtumaa ja näyttelytarjontakin oli 
laaja,  sillä esillä oli täysin uusi perusnäyttely sekä kolme vaihtuvaa näyttelyä. Museon perustamisprojekti 
valmistui suunnitelmien mukaisesti 31.12.2013 mennessä. Projektin loppukatselmus pidettiin 14.1.2014 ja 
Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys ry:n hallitus hyväksyi projektituotteen samana päivän 
pitämässään kokouksessa. Projektituotteen osiot otettiin museon käyttöön sitä mukaa kun ne valmistuivat. 
 
 



Linnanniemen museoiden yhteistyö tiivistyy edelleen 
 

Linnanniemessä sijaitsevien Hämeen linnan, 
Hämeenlinnan kaupungin historiallisen 
museon, Vankilamuseon ja Museo Militarian 
välinen yhteistyö on konkreettisesti käynnissä. 
Synergiaa haetaan seuraavilla alueilla: 
asiakaspalvelu, markkinointi, viestintä, 
tapahtumatuotanto ja näyttelytoiminta.  
 

Konkreettisena osoituksena yhteistyöstä on 
tammikuun loppupuolella ilmestynyt yhteinen 
esite Museot ja linna. Esitettä on tarjolla 
matkailijoille kahden kotimaisen kielen lisäksi 
myös englanniksi ja venäjäksi. Huhtikuun 1. 

päivänä kokoontuu jälleen myös Linnanniemen valehtelijoiden klubi. Tällä kertaa palturia päästään 
puhumaan  Vankilamuseon tiloissa. 
 

Suositut yleisöluennot jatkuvat jälleen kevätkaudella 
 
Syksyllä 2013 suuren suosion saavuttaneet Museo 
Militarian yleisöluennot jatkuvat jälleen. 
Luentosarjan avasi 23. tammikuuta FL Jussi 
Jalonen, joka kertoi Suomen kaartin sotaretkestä 
Puolaan vuonna 1831. 
 

Seuraavaksi pääsemme kuulemaan uunituoretta 
Länsi-Suomen sotilasläänin komentajaa, 
prikaatikenraali Pekka Toveria. Pekan luento 
järjestetään torstaina 20.2. klo 18.00 ja aiheena 
ovat puolustusvoimauudistuksen vaikutukset.  
Luentokahvit tarjoaa klo 17.00 alkaen Resta Invest Oy joka ylläpitää muun muassa Lounasravintola 
Militariaa ja Linnaravintola Brahea. 
 
13.3. klo 18.00 museon tutkija FM Samuel Fabrinin luennoi vuoden 1922 läskikapinan tapahtumista.  
Torstaina 3.4. klo 18.00 saapuu kenraalimajuri Heikki Holma luennoimaan aiheesta:  "Naton 
rauhankumppanuusohjelma ja Suomi" Luennot järjestetään perinteiseen tapaan museon Pohjolasalissa ja 
niille on vapaa pääsy. 
 

Muutoksia museon aukioloaikoihin talvi-  ja syyskaudella 
 

Museo Militarian näyttely ja Militaria Shop ovat 
suljettuna maanantaisin 1.1. - 30.4.2014. Muina 
aikoina museo palvelee asiakkaita ti-su klo 
11.00-17.00.  Syynä muutokseen on 
Linnanniemen museoiden aukioloaikojen 
yhtenäistäminen.  Toukokuun alusta alkaen 
museo siirtyy jälleen seitsemänpäiväiseen 
aukioloon ja palvelee asiakkaita kesäkauden 
toukokuusta  elokuun  loppuun klo 10.00-17.00.  
Toki vierailijoita palvellaan talvikaudellakin 
myös maanantaisin, mikäli asiasta sovitaan 
erikseen.  

 



Lounasravintola Militaria on avoinna talvikaudella ma  klo 10.00-15.00, ti-pe  klo 10.00-16.00 ja la-su klo 
11.00-16.00. Herkkulounas on tarjolla tuttuun tapaan ma-pe klo 11.00-14.00 ja viikoittain vaihtuva 
ruokalista löytyy muun muassa www.museomilitaria.fi  -sivustolta. 

 
Museo sai mieluisan vieraan Sotamuseosta 
 

Tammikuun 24. päivä  Sotamuseon johtaja Harri Huusko kävi tutustumassa museon toimintaan ja 
näyttelyihin. Vierailu sujui leppoisissa ja rakentavissa merkeissä. 

Museon näyttelyjä Harrille esittelivät: museonjohtaja Jaakko Martikainen, museoyhdistyksen 
puheenjohtaja, eversti Esko Hasila, museon tutkija FM Samuel Fabrin sekä museomestari Ilkka Vahtokari. 
Uutiskirjeen kuvat: Museo Militaria/Sirkka Ojala. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Museotonttujen tutusta blogiosoitteesta:  http://museomilitaria.blogspot.fi/ 
löydät jälleen joulutauon jälkeen aselajitonttumme Vilhon, Jaakon ja Sepon uusien seikkailujen parista. 

 
 

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

Avoinna talvikaudella ti-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! 


