Vapaussotien Salon Perinneyhdistys ry.

JÄSENKIRJE 1/2022
Yhdistyksemme toivottaa jäsenilleen HYVÄÄ UUTTA VUOTTA.
Koronapandemia on jälleen vaikuttanut toimintaamme. Itsenäisyyden museo oli suljettuna
lokakuun loppuun asti, jolloin pidimme yhdessä Salon Seudun Lottaperinteen kanssa
Lottayhdistyksen perustamisen 100-vuotisnäyttelyn ja avasimme uuden jääkäriosaston. Näyttely
oli menestys, kävijöitä oli yli kolmesataa. Hermannin yläkoulun 9-luokkalaiset kävivät myös
museossamme perjantaina ennen itsenäisyyspäivää. Museo oli sunnuntaisin auki kello 14-16
vuoden loppuun asti. Nyt pahenevan koronatilanteen takia museo on toistaiseksi suljettu ja auki
vain sopimuksen mukaan ja viranomaisten rajoituksia noudattaen. Kun tilanne muuttuu,
sunnuntaiset aukiolot ilmoitetaan Salon Seudun Sanomien perjantain Näyttelyt -osastossa ja
yhdistyksen kotisivuilla www.itsenaisyydenmuseosalo.fi
Viime vuoden tammisunnuntaijuhla peruttiin, mutta laskimme 27.1 kukkalaitteen
Vapaussodan Sankarihaudalle. Sytytimme myös itsenäisyyspäivänä perinteiset 180 kynttilää
vapaussoturien haudoille.
Vaikka museo on ollut suljettuna, olemme saaneet museoon runsaasti lahjoituksia, joista
kiitämme lahjoittajia.
Vaikka toimintamme on ollut vähäistä, on museotilan vuokra ja vartiointimaksu tietenkin
maksettu. Taloutemme on täysin riippuvainen jäsenmaksuista, kun satunnaisia tuloja
museovierailuista ei ole tullut. Vuoden 2021 jäsenmaksun maksoi yli 90 prosenttia
jäsenistämme. Suuri kiitos Teille! Jäsenmaksullanne tuette muun muassa Itsenäisyyden museon
toimintaa ja tulevaisuutta.

_________________________________________________________________
Yhdistyksemme jäsenmaksu vuodelle 2022 on 25 €. Pyydämme suoritusta
31.1.2022 mennessä. Kiitos.
Tili: Vapaussotien Salon Perinneyhdistys ry FI98 5410 0250 1565 05.
___________________________________________________________________________

Tänä vuonna emme pandemian takia järjestä perinteistä Tammisunnuntain
juhlaa. Jos tautitilanne sallii, pidetään juhla Lotanpäivänä 12. toukokuuta 2022.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 15. helmikuuta 2022 kello 17.00,
jos pandemiatilanne sallii. Tästä ilmoitetaan kotisivuillamme
www.itsenaisyydenmuseosalo.fi
Yhdistyksemme kaipaa uusia jäseniä. Suositelkaa tutuillenne! Liittyä voi maksamalla
jäsenmaksumme (katso edellä) ja samalla ilmoittamalla nimen ja osoitteen.
Tiedot muun muassa museostamme ja tilaisuuksistamme olisi kaikkein tehokkainta lähettää
sähköpostina. Lähetämme tämän jäsenkirjeen paperisena kaikille ja myös sähköpostina. Ellei
tiedossamme ole sähköpostiosoitteenne, voitte ilmoittaa sen osoitteella matti.rajasaari@gmail.com.
Paperinen jäsenkirje lähetetään tulevaisuudessa postissa heille, joiden sähköpostiosoitetta meillä ei
ole.
Tutustukaa myös kotisivuihimme www.itsenaisyydenmuseosalo.fi
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