
            AKS museon avajaiset 9.10.2018  

Salon Itsenäisyyden museon tiloissa avattiin kiinteä Akateemisen Karjalaseura- sekä Heimosota 

osasto. Samaan aikaan museoon oli rakennettu Lapuan Liikkeen sekä IKL aiheinen näyttely. 

Kattava esinekokoelma on arvokas lisä museon isänmaallisen aihepiirin täydentäjänä. Vuosien 

1917-1945 välinen aika synnytti monta aktivistijärjestöä, tämä näyttelykokonaisuus kattaa 

erinomaisesti ne tärkeimmät. 

 

Vapaussotien Salon Perinneyhdistyksen pj. Matti Rajasaari vastaanottaa Salon kaupunginvaltuuston 

pj. Juhani Nummentalon onnittelupuheen kukkatervehdyksen kera. AKS perinneyhdistyksen pj 

Tapani Havia on ylpeä monivuotisen haaveen, AKS museohankkeen toteutumisesta. 

 



 

AKS:n Perinneyhdistyksen Matti Rajasaari sekä Olavi Vähäkallio ovat tyytyväisiä juuri avatun 

museohuoneen tuotekokonaisuuteen. Esineet on saatu lahjoituksina, sekä myös pitkällä- että 

lyhytaikaisella lainausajalla. Uusi museo ottaa ilomielin vastaan AKS aiheisia julkaisuja, kirjeitä, 

esineitä, valokuvia ym. näyttelyn osaksi. 

 

Lahjoituksena saatu, AKS museon näyttävimpiin esineisiin kuuluva OKS:n (Oppikoulujen Karjala 

Seura) marssilippu. Ryijyt, valataulut ja pöytäliput kuuluivat AKS jäsenten kotien sisutukseen. 



 

Ensimmäistä kertaa julkisuudessa esillä olevia AKS perustajajäsen (valan. 15) Reino Vähäkallion 

henkilökohtaisia esineitä. Näytteillä on mm. Partiojärjestön-, Suojeluskunnan-, IKL:n jäsenkirjat 

sekä SA sotilaspassit talvi- ja jatkosodasta. Dokumenttien merkinnät, sekä laaja mitalimäärä 

kertovat henkilöhistorian kautta omaa tarinaansa itsenäisen Suomen alkuajoista. 

 

 



 

Kokoelma AKS:n sekä muita järjestö- ja tapahtumamerkkejä, jokaisella AKS järjestön osastolla oli 

oma tunnuksensa. Numeroidun valamerkin saattoi menettää huonon käytöksen johdosta, silloin 

esim. jäsentunnus tuhottiin virallisessa kokouksessa näyttävästi alasimella. Merkit ovat 

muistikapseleita menneeseen aikaan ja tapahtumiin. 

 

Runsaslukuinen avajaisyleisö oli tullut uteliaana näyttelyyn. Moni kutsuvieraista harrastaa Suomen 

sotahistorian tutkimista sekä aiheeseen liittyvää keräilyä. Monesta suusta tuli kiitosta ja ihmetystä 

laajasta esinepaljoudesta. Näiden kohteiden keräämien on vienyt monilta henkilöiltä 

vuosikymmeniä, esinehankinnoissa ei ole säästelty aikaa eikä rahaa. Ilman keräilijöiden 

ponnistuksia historian tulkinnat olisivat voineet olla toisenlaisia, kohteet ovat dokumentteja 

tulisieluisten henkilöiden toimista. Muistettava on, että jokaisella aikakaudella eletään aikakauden 

tapaan, jälkikäteen voi miettiä yksittäisten tapahtumien kautta, mikä on ollut aatteen suunta ja 

oikeutus itsenäiselle Suomelle. 

 



 

Lapuan Liikkeen ja IKL:n tuotekokoelma, harvinaisten kohteiden valikoima on laaja. Sadat tuotteet 

kertovat monikymmentuhantisen järjestön nostattaman innon edelleen käsin kosketeltavaksi. 

Villapaidat ja ryijyt tehtiin puhdetöinä usein kotona, oikeat värit ja muodot löytyvät laajasta 

tuotevalikoimasta. Arkikäytössä oli usein käyttöesineenä puukko, LL/IKL ei harrastanut 

jäsennumerointiin perustuvaa merkintää. 

 



 

Nuijamiehen ja Karjalan karhun mittelöön perustuva tunnus on monessa mukana. Sinivalkoinen 

väriyhdistelmä välitti viestiä valkoisen Suomen tukemisesta. Tunnus ja värit liitettiin kirjeisiin, 

merkkeihin ja lippuihin, rintamerkin nähtyään jokainen tiesi vastaantulijan aatesuunnan. 

 

 

AKS Perinneyhdistys 

O V 


