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Jääkäritykistön 100-vuotisjuhlan katselmus ja toimintanäytös järjestettiin Linnan kasarmin kentällä.
Näytöksessä esiintyivät myös Niinisalon Ratsastajien suomenhevoset ja Kankaanpään Seudun Tykistökillan
tykkimiehet. Linnan kupeessa jaos ampui 76K02 tykillään kolme komeaa juhlalaukausta.

Kevättervehdys Museo Militariasta!
Vilkas museon kesäkausi on taas alkamassa. Koulujen luokkaretkiryhmät ryntäävät Linnanniemelle jo muutan viikon
kuluttua. Museo Militarian vaihtuvien näyttelyjen vuosi avattiin 18. maaliskuuta Jääkäritykistö 100 vuotta -näyttelyllä.
Näyttely on koottu museon päärakennuksen ensimmäiseen kerrokseen perusnäyttelyn jääkäriosion välittömään
läheisyyteen. Sodan värit -näyttelyyn voi tutustua elokuun loppuun asti. Lokakuun alkupuolella museon vaihtuvien
näyttelyjen rakennuksessa avataan pioneeriaiheinen näyttely.

Jääkäritykistö 100 vuotta -näyttely
Jääkäritykistö 100 vuotta -näyttelyssä käsitellään jääkäritykistön koko 100
vuoden historia lähes 50 valokuvan, esineiden ja dokumenttien sekä
tekstien kautta. Näyttelyä ovat tukeneet Jääkäritykistön Kilta ry,
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys ry sekä Jääkäritykistörykmentti.
Näyttelyn avaaminen oli osa Jääkäritykistön 100-vuotisjuhlapäivää, jolloin
Jääkäritykistörykmentin johdolla jääkäritykistöä juhlittiin katselmuksella,
ohimarssilla ja juhlatilaisuuksilla ympäri Hämeenlinnaa. Näyttely kuuluu
museon normaaliin pääsymaksuun eikä siihen myydä erillisiä
pääsylippuja. Näyttely on esillä vuoden 2016 ajan.
Jääkäritykistö 100 vuotta -näyttelyn avasivat 18. maaliskuuta
Jääkäritykistörykmentin komentaja, evl Jukka Nurmi ja museonjohtaja,
museoneuvos Jaakko Martikainen.

Puolustusministeri vieraili Militariassa
Puolustusministeri Jussi Niinistö vieraili museolla 14. maaliskuuta. Ministeri Niinistö tutustui vierailunsa
aikana myös museon näyttelyihin. Museon Mannerheim-osiossa oleva Mannerheimin arkku ja Sodan värit näyttelyn jatkosodan värivalokuvat pysäyttivät hetkeksi myös puolustusministerin.

Museon kevätkauden luentosarja lähenee loppuaan
Museon kevään luentosarjassa on kuultu talven aikana runsas joukko toinen toistaan mielenkiintoisempia luentoja.
Vielä ehtii mukaan, sillä jäljellä on vielä kaksi luentoa ennen kesäkautta.
Torstaina 14.4. klo 18.00 FL Hannu Huvinen luennoi aiheesta maatalous yhteiskunnan tukena sotien aikana
ja torstaina 19.5. museon tutkija FM Samuel Fabrin kertoo Mannerheimin viimeisestä matkasta Suomeen.

Vasemmalta: maaliskuun alussa FT Tuomas Hoppu luennoi aiheesta Jääkärit kirjeiden ja päiväkirjojen
valossa. Maaliskuun loppupuolella saatiin nauttia Hämeenlinnan Seudun Lottaperinneyhdistyksen
lottakanttiinin antimista ennen TtT Minna Elomaa-Kravun luentoa. Kravun luento käsitteli lääkintälottien
kokemuksia koulutuksesta ja hoitotyöstä Suomen sodissa vuosina 1939-1945.
Museokortilla Militariaan
Muistathan että Museo Militaria on myös Museokorttikohde. 59 euroa maksavalla
Museokortilla voit vierailla jo yli 200 museokohteessa ja korttia saa vinguttaa,
vaikka joka päivä. Kortin voit ostaa ja uusia myös Museo Militariassa.

Linnanniemen Digisuunnistus
Parhaillaan on käynnissä Linnanniemen Digisuunnistus, joka järjestetään ensimmäistä kertaa. Suunnistus toteutetaan
yhteistyössä Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:in ja Hämeen linnan kanssa. Suunnistuksessa käytetään
älypuhelimeen tai tablettiin ladattavaa Zappar-sovellusta. Suunnistusrasteja reitillä on kaikkiaan kymmenen. Apuna
suunnistuksessa on Linnanniemen kartta, jonka avulla rastipisteet löytyvät. Suunnistus on kohdennettu tänä vuonna
Hämeenlinnan ja sen lähialueen koulujen 4. luokan oppilaille.

Keskiviikkona 13. huhtikuuta muun muassa Nummen koulun 4a luokan oppilaat ratkoivat Digisuunnistuksen rastitehtäviä Militarian ulkonäyttelyalueella. Rastitehtävien lomassa nopeimmat ehtivät tutustua myös
ulkonäyttelyalueella olevaan tykistö- ja pioneerikalustoon.

Museon verkkosivut uudistuvat
Kesään mennessä museon verkkoviestintä paranee oleellisesti, kun museon uusi verkkopalvelu avautuu. Näin museo
voi palvella asiakkaita entistä paremmin ja laajemmin. Uuden palvelun myötä myös näiden uutiskirjeiden
julkaiseminen helpottuu. Verkkopalvelu löytyy kuitenkin edelleen tutusta osoitteesta www.museomilitaria.fi.

Museon perusnäyttelystä löytyy mielenkiintoisia esineitä ihan joka aselajista, tuumaavat museon
aselajitontut Vilho, Jaakko ja Seppo. Viestitonttu Sepon esittelyyn on tänään päässyt perusnäyttelyn
kakkoskerroksen vitriinissä oleva suomalainen kenttäradio P-12-9. Radioita on valmistettu vuodesta 1926
alkaen ja niitä oli käytössä vielä jatkosodan alkaessa. Uutiskirjeen kuvat: Sirkka Ojala.

Museon väki toivottaa kaikille mukavia kevätpäiviä!
Museo Militaria
Puh. (03) 682 4600, asiakaspalvelu@museomilitaria.fi
Avoinna kesäkaudella 1.5. - 31.8.2016: ma-su klo 10.00-17.00.
Pääsymaksut: 8/4/18 ja Museokortti, ryhmät 6,00 € (väh. 10 hlö), opastusmaksu 40,00 €
Lisätietoa museon toiminnasta sekä Militaria Shopin tuotteet löydät
www.museomilitaria.fi -sivustolta!

Seuraa meitä

