
 
 

 
 

    Vapaussotien Salon Perinneyhdistys ry. 
 
          JÄSENKIRJE 1/2023 

 
         Yhdistyksemme toivottaa jäsenilleen HYVÄÄ UUTTA VUOTTA                                   

      Viime vuonna Tammisunnuntaijuhla jäi koronapandemian takia pitämättä, mutta vietimme 
Salon Seudun Lottaperinteen kanssa lotanpäivänä kahvitilaisuuden. Syksyllä museossa oli 
näyttely, jonka teemana oli ”salolaisrykmentin JR34:n sotapolku jatkosodassa Hangosta 
Syvärille”. Esillä oli myös laaja puhdetyökokoelma. Näyttelyn kävijämäärä oli noin kolmesataa. 
Museo oli viime vuonna auki sunnuntaisin vain pari kuukautta ja muulloin sopimuksen mukaan. 
Sotainvalidien Salon osaston toiminta loppui ja saimme heiltä lahjoituksena esineitä ja asiakir- 
joja arkistoitavaksi. Olemme myös saaneet runsaasti lahjoituksia museoon, joista kiitämme 
lahjoittajia. 

 
Salon Seudun Sotaveteraanit ry lakkautettiin vuoden lopussa ja heidän työtään jatkaa 

Sotiemme 1939-1944 Salon Perinneyhdistys ry. Perustetun yhdistyksen toiminta laajenee ja 
yhdistyksemme on aktiivisesti mukana sen toiminnassa. Toiminta ja museon aukiolot 
tarkentuvat kevään aikana. 

 
KEVÄÄN TOIMINTAA        

 
Tammisunnuntain juhla järjestetään sunnuntaina 29. tammikuuta PAUNALAN seurakunta- 

kodissa, Sillanpäänkatu 5.            
     ___________________________________________________________________________ 

        KUTSU 
     Kutsumme Teidät kohteliaimmin osallistumaan Tammisunnuntaijuhlaamme 29.1.2023 
Paunalan seurakuntakodissa (Sillanpääkatu 5 Salo). 
Ohjelma: 
Kello 10 – 11.30 
     Jumalanpalvelus Uskelan kirkossa ja seppeleenlasku sankarihaudalle. 
Kello 11.30 – 12.00 kahvit Paunalan seurakuntakodissa. 
Kello 12.00 – 14      juhla Paunalan seurakuntakodissa                                                  
Juhlapuheen pitää abiturientti Cecilia Huntus, musiikista vastaavat Rosalinda Pihakivi sekä 
veteraanilaulajat Sanna Räisäsen johdolla. Hannele Lahtinen esittää lausuntaa. 
 

Kunniamerkit 
TERVETULOA 

____________________________________________________________________ 



 
 

 
 

Halukkaille voimme järjestää autokyydin kirkkoon ja juhliin kello 9.30 Ilolansalon pääoven edestä 
ja Perinnepajalta. Kyydin haluavat voivat ilmoittautua torstaina 26.1. joko Perinnepajalla tai puh. 
0400228129 (Laaksonen). 

______________________________________________________________ 

 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 14. helmikuuta 2023 kello 17.00 
Itsenäisyyden museossa Torikatu 7.            
__________________________________________________________________     _ 
 
Jäsenmaksu on pääasiallinen tulolähteemme, joka yhdessä Salon Sotilaspoikien Perinnekillan, 
Halikon Reserviläisten, Salon Marttayhdistyksen ja Akateemisen Karjala-Seuran 
Perinneyhdistyksen ”kaappivuokran” kanssa kattaa toimintakulumme. Yhdistyksemme kaipaa 
uusia jäseniä. Liittyä voi maksamalla jäsenmaksumme ja samalla ilmoittamalla nimen ja osoitteen 
sekä mahdollisen sähköpostiosoitteen. 
 ________________________________________________________________________________________________________ 

      Yhdistyksemme jäsenmaksu vuodelle 2023 on 25 €. Pyydämme suoritusta 
31.1.2022 mennessä. Kiitos. 

            Tili: Vapaussotien Salon Perinneyhdistys ry FI98 5410 0250 1565 05.   

    ___________________________________________________________________________ 
   
 
      
     Tiedot muun muassa museostamme ja tilaisuuksistamme olisi kaikkein tehokkainta lähettää 
sähköpostina. Lähetämme jäsenkirjeen paperisena kaikille, joiden sähköpostiosoitetta emme tiedä 
ja muille sähköpostina. Jos Teillä on sähköpostiosoite, jota meillä ei ole, 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    
 
 
   
 
Matti Rajasaari (puh.joht.)      Ismo Laaksonen (siht.)               Arto Lahtinen (rah. hoitaja) 

puh. 040 8469398      puh. 0400228129                puh. 0505267650 

matti.rajasaari@gmail.com      ismo.laaksonen@hotmail.com   arto.lahtinen@elisanet.fi 
 
 
 
  


