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Syksyinen tervehdys Museo Militariasta! 

Museon syyskausi tarjoaa monenlaista uutta katsottavaa. 24. syyskuuta avautunut Sodan värit -näyttely 

vaihtuvien näyttelyjen rakennuksessa ja Tykkihallissa esittelee harvinaisia värivalokuvia jatkosodan 

vuosilta. Lisäksi marraskuun lopulla museolla avautuu Pohjois-Suomen miinanraivauksesta kertova 

näyttely. 

Sodan värit -näyttelyn värivalokuvat tuovat sodan lähemmäksi nykypäivää 
 
Näyttelyssä on esillä yli 70 laadukasta valokuvasuurennosta jotka on tehty aidoista sota-ajan 
värivalokuvista. Kuvat ovat aiheiltaan monipuolisia ja esittelevät kuvateksteineen vaikuttavalla tavalla 
jatkosodan vuosien elämän kirjoa niin rintamalla kuin rintaman takanakin. 

Vasemmalla: 3./RaskPsto 28:n tulenjohtaja luutnantti Tossavainen ja tuntematon ylikersantti. Kuva:  SKS/Eino Malm.  
Oikealla: Museon tutkija FM Samuel Fabrin ja kuvatoimittaja Kalevi Keskinen tekivät tiivistä yhteistyötä kootessaan 
Sodan värit -näyttelyä. 

 
Näyttely pohjautuu kuvatoimittaja Kalevi Keskisen ja toimittaja Mikko Pekarin vuonna 2000 Helsingin 
taidemuseossa pitämään näyttelyyn, joka saavutti suuren suosion. Näyttely koostuu Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran, yksityisten kokoelmien sekä Puolustusvoimien SA-kuva-arkiston kuvista. Esillä 
olevista kuvista suurin osa on kuvia, jotka eivät ole nähtävissä SA-kuvapalvelun sivuilla. 
 
 



Ilmoittaudu Museo Militarian Venäjää käsittelevään Teemaseminaariin 
 

TUTTU, TUNTEMATON VAI ARVAAMATON VENÄJÄ 
Museo järjestää ensimmäisen teemaseminaarinsa tänä syksynä museon Tykkihallissa 14.11.2015 klo 13-16. 
Seminaarin tavoitteena on tunnistaa Venäjän kehityksen piirteitä ja vaikutuksia Suomen sodasta 
nykypäivään ja arvioida näkyvissä olevaa lähitulevaisuutta. Alustuksien tavoitteena on antaa ”ajatuksen 
ruokaa” valistuneeseen Venäjä-keskusteluun ja arvioihin Venäjän vaikutuksesta Suomeen aikojen saatossa 
ja lähitulevaisuudessa. Seminaari koostuu kahdesta teema-alustuksesta ja paneelikeskustelusta. 
 
Seminaarissa käsitellään seuraavia teemoja:  

 Tsaarin Venäjästä Putinin Venäjään 

 Venäjä 2020 – voiko edes lähitulevaisuutta ennustaa.  

 Seminaarin päätteeksi on paneelikeskustelu aiheesta: Mitä historiasta on opittavaa tulevan varalle. 
 
Alustajina ovat: professori Timo Vihavainen, prikaatikenraali Lauri Kiianlinna ja professori Juha Väätänen 
sekä tutkijatohtori FT Jussi Lassila. Seminaarin puheenjohtajana toimii kenraalimajuri Pertti Salminen. 
Seminaariin ilmoittaudutaan 6.11.2015 mennessä maksamalla 50€ Museo Militarian tilille:  
Etelä-Hämeen Osuuspankki FI35 5680 0020 3056 25.  
Tykkihallissa on käytettävissä 150 paikkaa, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Järjestäjät ja 
lisätietoja seminaarista:  Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys ry 
Esko Hasila, esko.hasila@kolumbus.fi, Lasse Otranen, lasse.otranen@skal.fi tai Jaakko Martikainen, 
jaakko.martikainen@museomilitaria.fi. 
 
 

Museon loppuvuoden yleisöluennot 
Maanantaina 16.11. klo 17.00 Järvenpään taidemuseon intendentti Hanna Nikander 
kertoo Aino Sibeliuksen elämästä puolisonsa Jeanin rinnalla.  
Luento järjestetään yhteistyössä Hämeenlinnan Seudun Lottaperinneyhdistyksen kanssa.  
Lottakanttiinista tuntia ennen tilaisuutta kahvia ja Aino-omenakakkua á 5 €  
sekä lottatuotteita. 
 
Torstaina 10.12. klo 18.00 museon tutkija FM Samuel Fabrin luennoi Pohjois-Suomen 
miinanraivauksesta 1945-1952. 
Molemmat luennot järjestetään museon Tykkihallissa ja niille on vapaa pääsy! 
 

 

Osta Militariasta Museokortti joululahjaksi! 
 

Museokortteja on myyty jo yli 22 000 kappaletta! Anna sinäkin 
joululahja joka tuottaa iloa koko vuoden eikä vie paljon tilaa. 
Museokortin joululahjakampanja käynnistyy kaikissa 
Museokorttimuseoissa 1. marraskuuta. Tämä tarkoittaa sitä, että 
ostaessasi kortin kampanja-aikana ja rekisteröidessäsi sen 
7.1.2016 mennessä saat kampanjakoodilla kortin käyttöikään 1 
kuukauden lisäaikaa! Lahjaksi ostettava Museokortti pakataan 
valmiiksi kauniiseen lahjakuoreen.  

 
Kortin hinta on sama mutta tarjonta on entistä laajempi 
Nyt on korkea aika ostaa kortti myös omaan käyttöön, jos sitä ei vielä kukkarosta löydy. Korttiin on 
kehitteillä myös kätevä mobiili-sovellus niille, jotka eivät halua enää lisätäytettä lompakkoonsa. 
Museokortin hinta on edelleen 54 euroa. Kortin toukokuisen lanseerauksen jälkeen tarjonta on entisestään 
laajentunut, kun mukaan on liittynyt runsas joukko uusia mielenkiintoisia museoita. 

 



Museon perhetoimintapäivässä rokka maistui ja tykit paukkuivat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museon perhetoimintapäivä järjestettiin 
jälleen lauantaina 5. syyskuuta. Museon 
kentällä pääsi tutustumaan puolustusvoimien 
nykykalustoon ja Hämeenlinnan Mobilistien 
museoautoihin. Sotilaspoliisikoirat ja 
raivaajarobotti esittelivät taitojaan. 
Rautpohjan tykkiryhmän mustaruutitykit 
paukkuivat ja hernerokka maistui.  
 
Lasten Liikunnan Tuki oli rakentanut hienon 
temppuradan ja Reserviläiset ammuttivat 
vierailijoita Laser-aseilla Tykkihallissa. 
Myös museon oma Uisko-vene kiinnosti 
vierailijoita ja museon perusnäyttelyssä 
suunnistettiin museotonttujen jalanjäljillä. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiitos kaikille perhetoimintapäivän järjestelyihin osallistuneille sekä päivässä vierailleille. Seuraavan kerran 
museon perhetoimintapäivä järjestetään vuonna 2017, kun Suomi viettää itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlaa. 
 



Vielä ehdit Jääkärit ja Sibelius -näyttelyyn 
 

 

Kansallissäveltäjämme Jean Sibeliuksen juhlavuosi alkaa olla 
lopuillaan. Jos et ole ehtinyt tutustua Jääkärit ja Sibelius -
näyttelyyn, niin vielä ei ole myöhäistä. Näyttely on esillä 
museon perusnäyttelyn ensimmäisen kerroksen jääkäriosiossa 
joulukuun loppuun asti. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Museon aselajitontut ovat saaneet vieraakseen ilmatorjuntatonttu Pekan, jolle Vilho, Jaakko ja Seppo  

ylpeänä esittelevät kotimuseotaan. Vierailusta voit lukea myöhemmin lisää museon tonttublogista.  
Uutiskirjeen kuvat: Sirkka Ojala. 

 

 
Museo Militarian väki toivottaa kaikille mukavia syyspäiviä! 

 
Museo Militaria 

Puh. (03) 682 4600, asiakaspalvelu@museomilitaria.fi   
Avoinna syyskaudella: ti-su klo 11.00-17.00.  

Lisätietoa museon toiminnasta löydät www.museomilitaria.fi -sivustolta! 
 

 

      Seuraa meitä 


