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Syksyinen tervehdys Museo Militariasta!
Syyskuun alussa museo on siirtynyt talven aukioloaikoihin ja myös syksyn yleisöluentosarja käynnistyy tällä
viikolla. Elokuun lopulla sulkeutuneen Sodan värit -näyttelyn tilalle rakennetaan parhaillaan
pioneeriaiheista näyttelyä Schmarden 100 vuotta ̶ jääkäripioneerit ja pioneeriaselajin alku Suomessa.
Näyttely avautuu yleisölle 8. lokakuuta. Vaihtuvien näyttelyjen rakennukseen avataan syksyn aikana myös
Päämajan radiokeskuksesta kertova näyttely.

Tykistönkenraali Vilho Nenosen kunniamerkkejä lahjoitettiin museolle
Museo Militaria sai merkittävän lahjoituksen elokuun 30. päivänä, kun tykistönkenraali Vilho Nenoselle
kuulunutta aineistoa saatiin museon kokoelmiin. Lahjoituksen teki tykistönkenraali Nenosen adoptiotyttären Ija Nenosen (Spjut) poika Peter Spjut.

Kuvassa lahjoitukseen kuuluvat
kunniamerkit. Oikealla puolella
suomaliset ja vasemmalla
kenraalin ulkomaiset
kunniamerkit.

Merkittävään lahjoitukseen kuuluu muun muassa tykistönkenraali Nenosen kunniamerkkejä, kaksi
upseerimiekkaa sekä merkittävä määrä valokuvia ja arkistomateriaalia. Kunniamerkeistä arvokkaimpia ovat
Vapaudenristin suurristi miekkojen kera sekä 2. luokan Mannerheim-risti.
Osa lahjoitetusta aineistosta laitetaan kevään 2017 aikana esille Museo Militarian perusnäyttelyyn
kuuluvaan tykistönkenraali Nenosen elämänvaiheista kertovaan osioon.
Museon Uisko seilasi Elomessuilla
Museon oma pioneerialus Uisko kuljetti viime
vuoden tapaan Hämeenlinnan Elomessujen
yleisöä Vanajaveden aalloilla. Sateisesta säästä
huolimatta jono Uiskon kyytiin oli pitkä.
Venettä kuljetti tuttuun tapaan Pekka
Johansson. Nyt Uisko on jo siirretty
talviteloille, mutta ensi keväänä se lasketaan
taas Vanajan aalloille. Elomessujen kuljetukset
toteutettiin yhteistyössä Hämeen Sanomien
kanssa.

Museon uusi verkkopalvelu avautui

Heinäkuun alussa avattiin pitkään valmisteltu museon uusi verkkopalvelu. Palvelu löytyy tutusta osoitteesta
www.museomilitaria.fi. Palvelun kehitystyö jatkuu edelleen, ja myöhemmin muun muassa museon
valokuvakokoelmaan ja esineistöön pääsee tutustumaan Finna-hakupalvelun kautta. Sivustolle päivitetään
myös uusia tarinoita ja kuvia tasaiseen tahtiin. Museon tapahtumakalenterikin on nyt selkeä ja helposti
löydettävissä. Uuteen verkkopalveluun on koottu myös tietoa museon näyttelyn helmistä.
Käy tutustumassa!
Museo Militarian Teemaseminaari tykkihallissa 29.10.2016
Museolla järjestetään jo toisen kerran syksyinen teemaseminaari. Seminaarin aiheena on tällä kertaa
”Vapaus valita vai pakko sitoutua – Suomen mahdollisuudet Venäjän – EU:n – Naton – USA:n
ristiaallokossa?” Seminaarin juontajana ja puheenjohtajana toimii kenraalimajuri Pertti Salminen. Alustajina
toimivat ministeri Jaakko Iloniemi, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik ja neuvonantaja Juuso
Vanhala Suomen pankista.

Seminaarin hinta: 50 €. Seminaariin ilmoittaudutaan 26.10.2016 mennessä maksamalla 50€ Museo Militarian tilille:
Etelä-Hämeen Osuuspankki FI35 5680 0020 3056 25.
Maksuviite: Teemaseminaari 2016.
Viitteeseen myös seminaariin osallistujan nimi ja sähköposti tai puhelinnumero. Tarkemmat tiedot seminaarin

ohjelmasta löydät museon verkkopalvelusta. Tervetuloa osallistumaan keskusteluun!

Museon syksyn yleisöluennot
Syyskauden luentosarja tarjoaa jälleen monipuolista tietoa ja mielenkiintoista kuunneltavaa
historiastamme monesta eri näkövinkkelistä. Luennot järjestetään tuttuun tapaan museon tykkihallissa ja
niille on vapaa pääsy.
Torstaina 8.9. klo 18.00 Raine Narva luennoi aiheesta osasto Majevskin hyökkäys Muurmannin radalle
tammikuussa 1942.
Tiistaina 13.9. klo 17.30 HML Seudun Lottaperinneyhdistys ja Suomen Naisliitto HML yhdistys järjestävät
yhteistyössä museon kanssa luennon teemalla Naiset näkyviin, “Naisten ääniä Militariassa”. Ennen luentoa
klo 16.30 alkaen Lotta kanttiini tykkihallissa. Kanttiinista voit ostaa kahvin ja kastettavan 5 eurolla.
Torstaina 6.10. klo 18.00 Everstiluutnantti Vesa Valtonen luennoi 25.7.1916 käydystä Schmardenin
taistelusta.
Torstaina 10.11. klo 18.00 Tarja Lappalainen luennoi kirjastaan ”Se oli yhtä tulihelvettiä - talvi- ja
jatkosodan kasvot”.
Torstaina 8.12. klo 18.00 Henrik Järvinen luennoi kaupunkikuvan ja -suunnittelun vaikutuksista Dresdenin
pommituksiin.

Mitähän pioneeritonttu Jaakko esittelee viestitonttu Sepolle ja tykistötonttu Vilholle vanhasta eversti Starkin

valokuva-albumista? Kuvat liittyvät museon tulevaan näyttelyyn Schmarden 100 vuotta - jääkäripioneerit ja
pioneeriaselajin alku Suomessa. Uutiskirjeen kuvat: Sirkka Ojala.

Museon väki toivottaa kaikille puuhakasta syysruskan aikaa!
Museo Militaria
Puh. (03) 682 4600, asiakaspalvelu@museomilitaria.fi
Avoinna talvikaudella 1.9.2016 - 30.4.2017 ti-su klo 11.00-17.00.
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 -verkkopalvelusta!

Seuraa meitä

