
 
Salon elektroniikkamuseon ystävät ry                 
Jäsentiedote 2/2010, 6.9.2010  

Syysretki Piikkiöön keskiviikkona 29.9.2010 klo 8.45 alkaen           
Teemme syysretken Piikkiöön keskiviikkona 29.9.2010. Lähtö Salon torilta aamulla klo 8.45.  
Tutustumme ensiksi Tuorlan observatorioon ja katsomme planetaariossa esityksen Auringon salai-

suudet. Täältä siirrymme pieneen Ciderhousen panimoon klo 11:ksi ja kuulemme siiderin/oluen val-

mistuksen saloista Jenni Silvennoiselta. Tämän jälkeen on mahdollisuus piipahtaa Varsinais-Suomen 

maaseutuoppilaitoksen floristiikkamyymälässä. Ruokailu tapahtuu Tuorlan majatalossa noin klo 
12.30. Ruokailun jälkeen voimme käydä Majatalon yhteydessä olevassa puodissa mm. siideri- ja 

luomutuoteostoksilla.  

Lopuksi menemme tutustumaan Museoviraston omistamaan Pukkilan kartanomuseoon n. klo 14.30. 

Takaisin Salossa olemme noin kello 16.00. 

 
Museon ystävät maksavat matkan, planetaarioesityksen ja observatorio-esittelyn sekä 

Pukkilan kartanomuseon opastuksen. Pukkilan kartanomuseon pääsymaksun 3 e jokainen 

maksaa itse samoin kuin ruokailun Tuorlan majatalossa (6 e keitto tai 8,20 e lämmin ruo-

ka). Mikäli joku ei-jäsen haluaa osallistua matkalle mukaan, niin hinta on 12 €, jolla hinnalla voi 
myös liittyä Museon Ystävät-yhdistyksen jäseneksi. 

Ilmoittautumiset torstaihin 23.9.2010 mennessä pj Arto Vihtoselle p. 040 415 5219.  

Matkalle mahtuu mukaan 38 henkilöä. 

 

Tutustumiskäynti Salon alueen Työttömät ry:n eri kohteisiin keskiviikkona 

27.10.2010 klo 10 alkaen.     
Vierailemme Salon alueen Työttömät ry:n eri kohteissa. Kokoonnumme klo 9.50 Pursimiehenkatu 

4:n pihalla, missä sijaitsee nykyisin Työttömien Ekotori ja Työverstas. Sieltä siirrymme Länsiranta 4 

Työsaloon eli Työttömien toimintakeskukseen, missä nautimme kahvit ja tutustumme tiloissa tapah-

tuvaan toimintaan. Lopuksi on mahdollisuus tutustua myös Työttömien Kierrätyskeskukseen, Salon-
katu 31:ssä 

 

Ilmoittautumiset puheenjohtaja Arto Vihtoselle, puh. 040 415 5219 tai sihteeri Leena Jär-

velälle viimeistään torstaina 22.10.2010, puh (02) 778 4885 tai 044 778 4885 ma-pe klo 8-16 

tai leena.jarvela@salo.fi.  

 

10-vuotisjuhla joulukuussa 2010. 
Salon elektroniikkamuseon ystävät ry:n perustamisesta tuli 10 vuotta helmikuun lopussa tänä vuon-

na. Joulukuussa 2010 järjestämme 10-vuotisjuhlat, josta enemmän tietoa seuraavassa jäsenkirjees-

sä. 

 

Saloran kiinteistöstä tilat elektroniikkakokoelmien näyttelylle 
Saloran kiinteistön nykyinen omistaja Lasse Jokinen on tehnyt ehdotuksen, että elektroniikkako-

koelmat saisivat näyttelytilat kiinteistöstä. Kaupungin edustajat eivät ole toistaiseksi tehneet asiassa 

päätöksiä, joten olemme odottavalla kannalla. 

 
Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesi jäsenvastaavallemme Pirkko-Liisa Eloselle, pirk-

ko.elonen@luukku.com tai puh. 040 702 4192 ja sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset sihteeri 

Leena Järvelälle, leena.jarvela@salo.fi.  

 
Tervetuloa mukaan yhteisiin info- ja muihin tapahtumiimme! 

 
 

Arto Vihtonen, puheenjohtaja  Leena Järvelä, sihteeri 
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