
 

 

 

 
 
 

Vanhankaupunginkatu 19, 13100 Hämeenlinna  

                    Uutiskirje 24.6.2015 

Tykistö-, pioneeri- ja viestikiltalaiset kokoontuivat talkoopäivän päätteeksi Nenosen tykille ryhmäkuvaan. 

 
 

Kauan odotettu kesä on viimein saapunut tosin vähän viileänä ja sateisena, mutta eiköhän niistä hellepäivistäkin 
vielä päästä nauttimaan viimeistään heinäkuulla. Ensimmäinen yhteinen tykistö-, pioneeri- ja viestikiltalaisten 
talkoopäivä järjestettiin museolla 23. toukokuuta. Innokkaita talkoolaisia saapui museolle iso porukka, ja kaikki 
museomestari Ilkka Vahtokarin työlistassa olleet hommat saatiin rivakasti hoidettua. Kiitos vielä kaikille talkoisiin 
osallistuneille.  
 
152TELAK91 saapui Linnankasarmille 

 
Museo Militarian ulkonäyttelyalueelle 
museoitiin 16. kesäkuuta 152mm 
telakanuuna mallia 1991. Näitä kanuunoita 
on ollut kaikkiaan kahdeksantoista, mutta 
vain kaksi kanuunoista jätettiin jälkipolvien 
ihmeteltäväksi. Loput sulatettiin.  
Kanuuna on ollut koulutuskäytössä 
Jääkäritykistörykmentissä ja ensimmäiset 
koeammunnat sillä on suoritettu vuonna 
1994 Rovajärvellä. Ase osoittautui vakaaksi 
ja tarkaksi. Toinen säilytetty kanuuna 
onkin museoitu Jääkäritykistörykmenttiin. 
Kanuunaan pääsee tutustumaan museon 
ulkonäyttelyalueella. 
 

 
 



Museon kesäkauden vaihtuvat näyttelyt 
 
Torniosta Kilpisjärvelle – Lapin sota 1944–1945 

 
Saksalaisia vastaan käydyn Lapin 
sodan päättymisestä tuli 27.4.2015 
kuluneeksi 70 vuotta. Museon 
Tykkihalliin rakennetussa näyttelyssä 
käsitellään kuvin, tekstein ja esinein 
erityisesti suomalaisten Tornioon 
1.10.1944 tekemää maihinnousua 
sekä Lapin sotaan liittynyttä laajaa 
raivaus- ja ylimenotoimintaa.  
 
 
 
 
 

Myös usein vähälle huomiolle jäävä sodan viimeinen vaihe Käsivarren Lapissa 
tuodaan näyttelyssä esille.  
 
Kuvatekstit: Museon tutkija FM Samuel Fabrin esitelmöi Tykkihallissa 4. kesäkuuta 
Lapin sodan vaiheista sekä opasti vaihtuvan näyttelyn Torniosta Kilpisjärvelle - Lapin 
sota 1944 -1945.   
Näyttelyssä on esillä myös suomalainen kenttäradio VRGK (kuva oikealla). 

 

Jääkärit ja Sibelius 
 
Museo Militaria kunnioittaa jääkäriliikkeen 100-vuotisjuhlaa sekä kansallissäveltäjämme 
Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuotta vaihtuvalla näyttelyllään Jääkärit ja Sibelius.  
 
Näyttelyssä esitellään kuvin, tekstein ja esinein Jääkärimarssin sanoittajan Heikki 
Nurmion  ja muiden suomalaisten jääkäreiden vaiheita Saksassa. Lisäksi näyttely kertoo 
Jääkärimarssin syntyvaiheista niin Saksassa kuin Suomessakin sekä marssin 
merkityksestä jääkäriliikkeelle. Näyttely on sijoitettu museon perusnäyttelyn 
ensimmäiseen kerrokseen ja se täydentää perusnäyttelyssä jo olevaa jääkäriosiota.  
Näyttely on esillä vuoden 2015 lopulle asti. 

 
 

 
Museon Mannerheim osiossa on esillä Mannerheimin sinkkiarkku 
 

Museo Militarian perusnäyttelyyn kuuluvaan Suomen 

marsalkka  

C. G. E. Mannerheimin elämästä kertovaan osioon on saatu 

Sotamuseolta lainaan sinkkiarkku, jolla Sveitsissä 28.1.1951 

kuollut marsalkka Mannerheim tuotiin Suomeen.  

Marsalkan ruumista lähetettiin saattamaan kotimaahan kaksi 

Mannerheim-ristin ritaria, kenraalimajurit Kustaa Tapola ja 

Albert Puroma. Näyttelyssä kerrotaan Mannerheimin 

viimeisistä vaiheista ja viimeisestä matkasta Suomeen. Arkku 

on esillä näyttelyn kolmannessa kerroksessa elokuun loppuun 

asti. Näyttelyosiota uudistetaan myös lisäämällä Mannerheimin hautauskulkuetta kuvaavan pienoismallin yhteyteen 

Pekka Tiilikaisen radioselostus kulkueesta. 

 



Talvi, jatko- ja Lapin sotien kunniamerkit 
 

Vielä ehtii tutustua viime Itsenäisyyspäivänä avattuun kunniamerkkinäyttelyyn. Näyttely 
on avoinna elokuulle asti ulkonäyttelyalueella sijaitsevassa vaihtuvien näyttelyjen 
rakennuksessa. 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.  

 

Lähde vuoden kestävälle kulttuurimatkalle 54 eurolla! 
 

Toukokuun alussa Suomen Museoliitto lanseerasi suomalaisten museoiden 
yhteislipun Museokortin. Kortti maksaa 54 euroa ja sillä pääsee lähes 200 
museokohteeseen eri puolilla Suomea. Museokortti on henkilökohtainen 
pääsylippu ja se on voimassa yhden vuoden ensimmäisestä käyttöpäivästä 
lähtien. Museokortti-museoissa voi poiketa kuinka monta kertaa tahansa. 
Samaan kohteeseen pääsee yhdellä kortilla kerran päivässä, mutta vaikka 

joka päivä uudelleen. Tule siis vinguttamaan Museokorttiasi Militariaan. Kortti on myös mainio lahjaidea: 
syntymäpäiväsankarille tai vaikkapa hääparille!  
 
Kortin voit ostaa Museo Militariasta ja muista järjestelmässä mukana olevista museoista sekä Museot.fi -
verkkokaupasta. Listauksen kortissa tällä hetkellä mukana olevista museokohteista löydät muun muassa museon 

verkkosivustolta osoitteesta: http://www.museomilitaria.fi/museokortilla-militariaan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Aurinkoisia kesäpäiviä odotellessa kannattaa kesälomalla piipahtaa museovierailulla,  tuumaavat Vilho, 

Jaakko ja Seppo soudellessaan tyynellä Vanajavedellä.  Uutiskirjeen kuvat: Sirkka Ojala. 

 

Museon väki toivottaa kaikille mukavia ja rentouttavia kesäpäiviä! 
 

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

Avoinna kesäkaudella 1.5. - 31.8.2015 : ma-su klo 10.00-17.00.  
Lisätietoa museon toiminnasta sekä Militaria Shopin tuotteet löydät 

www.museomilitaria.fi -sivustolta! 
 

      Seuraa meitä 


