
 

 

 

 
 
 

Vanhankaupunginkatu 19, 13100 Hämeenlinna  

                    Uutiskirje 21.1.2015 

 

 
 

Vuoden 2014 loppupuoli huipentui Museo Militarian juhlakentällä järjestettyyn Puolustusvoimien 
valtakunnallisen itsenäisyyspäivän paraatin paraatikatselmukseen. Uusi museovuosi aloitettiin 15. 
tammikuuta kenttäpiispa Pekka Särkiön yleisöluennolla  "Sotilaspapisto viime sodissamme ja 
puolustusvoimien kirkollinen työ". Parhaillaan museolla rakennetaan Jääkärit ja Sibelius -näyttelyä 100-
vuotiaan jääkäriliikkeen ja kansallissäveltäjämme Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 
Näyttely avautuu yleisölle 25. helmikuuta ja lisätietoa näyttelystä on seuraavassa uutiskirjeessä. 
 
Näyttely talvi-,  jatko-  ja Lapin sotien kunniamerkeistä  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itsenäisyyspäivänä museolla avautui vaihtuva näyttely talvi-, jatko- ja Lapin sotien kunniamerkeistä. 
Näyttely on sijoitettu ulkonäyttelyalueella sijaitsevaan vaihtuvien näyttelyjen rakennukseen. Näyttelyssä 
on esillä suomalaisten ritarikuntien  (Vapaudenristin, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan 
ritarikunnat) kunniamerkkejä, viime sotien muistomitaleja ja -ristejä sekä muita sota-aikaan liittyviä 
kunniamerkkejä. Näyttelyssä olevat noin 100 kunniamerkkiä on koottu museon omista kokoelmista. 
 
Talvisodan alkamisesta tuli kuluneeksi 30.11.2014 75 vuotta. Näyttelyrakennuksessa on 
kunniamerkkinäyttelyn lisäksi myös mahdollista katsoa SA-kuvista koostettu talvisota-aiheinen  kuvaesitys. 
Näyttely on esillä 15.8.2015 asti ja se kuuluu museon perusnäyttelyn hintaan eikä siihen myydä erikseen 
pääsylippuja.  
 

 



Kevätkauden yleisöluennot  
 

Museon yleisöluentosarja jatkuu jälleen kuukausittain Tykkihallissa järjestettävillä luennoilla. 
Torstaina 19.2. klo 18.00 FM Samuel Fabrin luennoi jääkäriliikkeestä. 
Torstaina 19.3. klo 18.00 kapteeni Pasi Pirttikoski luennoi laskuvarjotoiminnasta sotien aikana. 
Torstaina 16.4. klo 18.00 komentaja evp. Ove Enqvist luennoi rannikkotykistön ja -puolustuksen 
historiasta. 
 
Kansainvälinen näyttelyosio perusnäyttelyn kolmannessa kerroksessa 
 

YK-päivänä 2014 museon perusnäyttely laajeni jälleen 
uudella näyttelyosiolla, kun perusnäyttelyn 
kolmanteen kerrokseen sijoitettu Kansainvälinen  
näyttelyosio avattiin. Näyttelyssä esitellään tykistö-, 
pioneeri- ja viestiaselajien sekä yleisesti 
puolustusvoimien kansainvälistä toimintaa 1950-
luvulta nykypäivään asti. Näyttely koostuu teksti- ja 
kuvatauluista, kansainväliseen toimintaan liittyvästä 
esineistöstä, näyttelyyn rakennetusta 
tarkastuspisteestä vartijoineen sekä tv-näytöllä 
pyörivästä kuvaesityksestä. 

  
Materiaalia näyttelyyn on saatu Puolustusvoimien Kansainvälisestä Keskuksesta, Sotamuseolta, Suomen 
Rauhanturvaajaliitto ry:ltä ja Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n jäseniltä. Näyttelyn viestikalusto kuuluu    
museon omiin kokoelmiin.   

Kansainvälisessä näyttelyosiossa on 
esillä  myös  AKI lähetin L 430. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Militaria Shopin uudet myyntituotteet 

 
Aselajitonttujen vuosikalenteri 2015   

hinta 15 € 
Militaria tikkuaskit 

4 kappaleen pakkaus, hinta 4 € 
Militaria pipo, väri musta 
hinta 14 € 
Militaria puuauto, ruskea 13 x 4,5 cm 

hinta 7 € 

 
Pääsymaksut museon näyttelyyn 1.1.2015 alkaen 
 
Aikuiset 8 € / Lapset (7 - 17 v) 4 €    
Perhelippu (2 aik. + lapset 7 - 17 v) 18 €  
Ryhmälippu ( väh. 15 henkeä ) 6 € / henkilö 
 



Aluelippu 
Museo Militaria, Hämeen linna ja Vankilamuseo, aikuiset 14  €.  
Lapset (7 - 17v) 6 €  
Lippu on voimassa niin kauan, kun kaikissa kohteissa on käyty. 
Yhteislippu 
Museo Militaria - Panssarimuseo, aikuiset 12 € / Lapset 5 €  lippu on voimassa 2 vrk.  
Koululaisryhmiltä pääsymaksu on 2,50 euroa/oppilas. 
Opastusmaksu  40 € (tilattava etukäteen) 
Sotiemme veteraaneilla ja varusmiehillä sotilaspuvussa on ilmainen sisäänpääsy näyttelyyn. 
 
 

Mitali vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä Pepe Willbergille ja Jokke Seppälälle 
 

Laulaja Pepe Willbergille ja muusikko Jokke 
Seppälälle luovutettiin vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön hopeinen ansiomitali.  
Myöntämisen perusteena oli heidän arvokas 
vapaaehtoinen työnsä maanpuolustuksen 
hyväksi. Mitalien hakijana oli Museo Militaria.   
Museo Militarian johtaja, everstiluutnantti 
Jaakko Martikainen ja yliluutnantti Raimo Salo 
Kyyjärveltä luovuttivat mitalit Helsingissä 1. 
joulukuuta 2014. Kuva: Raimo Salo. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Kyllä tämä Jääkärinäyttely varmasti ajallaan valmistuu tuumaavat museon aselajitontut Vilho, Jaakko ja 
Seppo katsellessaan museon tutkijan, FM Samuel Fabrinin näyttelyn suunnittelutyön etenemistä. 

Uutiskirjeen kuvat: Sirkka Ojala.  
Museon aselajitontut löydät tonttujen omasta blogiosoitteesta:  http://museomilitaria.blogspot.fi/  

 
 
 

Museo Militaria 
Puh. (03) 682 4600,  

asiakaspalvelu@museomilitaria.fi, toimisto@museomilitaria.fi,  
Avoinna talvikaudella: ti-su klo 11.00-17.00. 

Lisätietoa museon toiminnasta sekä Militaria Shopin tuotteet löydät  
www.museomilitaria.fi -sivustolta! 

 

             Seuraa meitä 


