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Salon Seudun Sotahistoriallinen Seura ry:n jäsentiedote no 2/2012

20.9.12/pv

Tämän tiedotteen tilaisuudet on tarkoitettu kaikkien jäsenyhdistysten jäsenille, joten yhdistysten
toivotaan tiedottavan tilaisuuksista omille jäsenilleen.

Salon Seudun Sotahistoriallinen Seura ry
Salon Seudun Sotahistoriallisen seuran vuoden 2012 pääteemana on aselajien kehitys.
13.11.12

Tiistai

Suomen panssariaseen ja panssarintorjunnan historia
Syksyn iltaesitelmän aiheena on Suomen panssariaselajin ja panssarintorjuntaaselajin historia ja kehitys historialliselta kannalta:
klo 18.00 ”Suomen panssariaseen kehitys itsenäisyyden ajan alusta
jatkosodan loppuun”, Eversti Erkki Kauppinen.
klo 19.30 ”Panssarintorjunnan kehitys Suomessa 1917–1945”, Eversti
Erkki Kauppinen.
Luentojen välissä aihepiiriin liittyviin kysymyksiin pyritään saamaan vastaamaan ja
omakohtaisista kokemuksista lyhyesti kertomaan seudun veteraaneja.
Vapaa pääsy, esitelmät ovat maksuttomia, sekä tuttuun tapaan asevelihintaista
kahvia ennen tilaisuuden alkua. Lämpimästi tervetuloa!
Salon lukion iso auditorio, Kaherinkatu 2.

Samana päivänä, samassa paikassa ennen illan esitelmää, järjestetään myös toinen maanpuolustushenkinen
tilaisuus (Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, MPK, infotilaisuus), johon on myös vapaa pääsy:

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
13.11.12

Tiistai

klo 17.15- 17.45 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) infotilaisuus
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) pitää infotilaisuuden toiminnassa
mukana oleville toimijoilleen ja niille, jotka haluaisivat mukaan
maanpuolustustoimintaan, mutta joilla ei enää/tai vielä ole esimerkiksi sijoitusta,
tai tietoa siitä, miten mukaan päästään.
Tule kuuntelemaan miten voit antaa arvokkaan panoksen osallistumalla
esimerkiksi kerran tai kaksi vuodessa kouluttajana tai tukitehtävissä toimintaan ja
miten saat koulutusta tehtävääsi.
Tilaisuudessa esitellään lyhyesti Salon Koulutus- ja Tukiosasto, Varsinais-Suomen
KOTU- yksikkö, sotilaallista koulutusta ja varautumis- ja turvallisuuskoulutusta,
sekä esitellään uusi painopistealue: Reserviläiskoulutusosasto. Tiedossa on siis
ajankohtaisia kehitysnäkymiä ja samalla tilaisuus on uusille mahdollisuus tulla
mukaan upeaan porukkaan tekemään arvokasta työtä isänmaan puolesta.
Voitte ilmoittautua tilaisuuteen etukäteen MPK:n sivuilla osoitteessa www.mpk.fi,
jolloin tilaisuudesta saa myös merkinnän sähköiseen MPK- korttiin.
Tervetuloa!
Tor-Erik Lindqvist,
KOTU- yksikön varapäällikkö

Salon Seudun Reserviupseerit ry

www.salonseudunreserviupseerit.fi

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 95 vuotta Suomen itsenäistymisestä ja 85 vuotta Salon Seudun Reserviupseerit
ry:n perustamisesta. Salon Seudun Reserviupseerit ry:n koululutustoimikunta järjestää syksyn aikana kolme
esitelmätilaisuutta sotahistoriasta ajankohtaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin teemoihin. Tervetuloa!
27.09.12
Torstai
Venäjän tulevaisuuden suunta - aikomukset ja mahdollisuudet,
Tohtori Pekka Sutela, Salon lukio Kaherinkatu 2, Salo, klo 19.
25.10.12
Torstai
Eversti Paasonen Päämajan tiedustelun johdossa,
Sotahistorian professori emeritus Martti Turtola, Salon lukio, klo 19.
29.11.12
Torstai
Maanpuolustuksen kehitysnäkymiä Varsinais-Suomessa,
Varsinais-Suomen aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Jukka Nikkari,
Salon lukio, klo 19.
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Salon Seudun Sotaveteraanit ry
27- 29.9.12.

To-La

8.12.10

Lauantai

Salon syysmarkkinat. Salon Seudun Sotaveteraanien perinteinen
myyntiteltta torin kaupungintalon puoleisella puiston laidalla. Myynnissä
hernekeittoa, lettuja, kahvia, makkaraa ym. Tavataan torilla!
Joulumyyjäiset Moision koulun oppilaskunnan kanssa, hernekeittoa,
vohveleita, kahvia, makkaraa, tuotemyyntiä ja arpajaiset. Moision
koulu, klo 10-13.

Salon Seudun Rauhanturvaajat ry
23.09.12

Sunnuntai

Kansa kävelemään -tapahtuma Salon torilla klo 13:00. Lähtö torilta ja
torinpuoleista joenrantaa pitkin riippusillalle, sekä vastakkaista rantaa
takaisin. Voi liikkua omaan tahtiin syksyisestä säästä nauttien. Tapahtuma
on avoin kaikille. Kaikille kävelyyn osallistuneille jaetaan ”pinssi” muistoksi.

Salon Seudun Lottaperinne ry
23.09.12

Sunnuntai

Kansa kävelemään -tapahtumassa myymme jälleen hernerokkaa
("papusoppaa") joko paikalla syötäväksi tai kotiin vietäväksi. Myös
mehua juomaksi saatavana. Salon tori klo 13-15.

Salossa 20.9.2012
Salon Seudun Sotahistoriallinen Seura ry
Tor-Erik Lindqvist
puheenjohtaja
Jakelu:
Autojoukkojen Turun kilta Salo-Loimaan osasto, Halikon Reserviläiset ry, Kiskon
Rintamaveteraanit ry, Perniön Rintamaveteraanit ry, Perniön- Särkisalon Reserviupseerit ry, PerniöSärkisalon Sotaveteraanit ry, Porin Rykmentin- Porin Prikaatin Kilta ry Salon Seudun alueosasto,
Salon Seudun Lottaperinne ry, Salon Seudun Maanpuolustusnaiset ry, Salon Seudun Rauhanturvaajat
ry, Salon Seudun Reserviläiset ry, Salon Seudun Reserviupseerit ry, Salon Seudun Rintamaveteraanit
ry, Salon Seudun Sotaveteraanit ry, Salon Seudun Sotilaspoikien Perinnekilta ry, Sotainvalidien
Veljesliiton Salon seudun osasto ry, Vapaussodan ja Itsenäisyyden Salon Seudun Perinneyhdistys ry,
Salon Seudun Itsenäisyyden ja vapauden perinneyhdistys, Perniön- Särkisalon Reserviläiset ry,
vskotu.varapaallikko@gmail.com

