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Joulukuinen retki Turkuun tiistaina 4.12.2012: Turun linna ja ED-Design                                 

 
Lähdemme bussilla Salon torilta klo 9 kohti Turkua. Turun linna avautuu klo 10 ja menemme ensin 

katsomaan Isossa linnantuvassa päälinnan 2. kerroksessa olevaa pelinäyttelyä ”Pelien maailmoissa”. Sen 

jälkeen kierrämme tunnin ajan klo 10.30 alkaen oppaan johdolla päälinnan saleja. Linnan rappuset ja 
portaikot ovat melko hankalat liikkua ja pihalta joudumme tulemaan myös rappusia infoaulaan eli otathan 

huomioon, että linnassa liikkuminen vaatii melko hyvää liikuntakykyä. Lisätietoja: 

www.turunmuseokeskus.fi  

Kierroksen jälkeen voimme piipahtaa linnan piha-alueella sijaitsevassa museokauppa Fataburenissa ja 
sieltä lähdemme klo 12 jälkeen ruokailemaan Linnankadulla sijaitsevaan WTC-keskuksen ravintola 

Wellamoon. Lounas maksaa 8,90 €.  

Ruokailun jälkeen siirrymme noin klo 13 alkaen ED-Designin tiloihin, jossa toimitusjohtaja Sami Pyörre 
kertoo ED-Designin tämän päivän teollisen muotoilun hankkeista. Tapaamme myös Salorassa 

työskennelleet muotoilijat Heikki Kiisken ja Jorma Pitkosen, www.ed-design.fi 

Takaisin Saloon lähdemme noin klo 14.30. 
Matka, sisäänpääsy ja opastus linnassa eivät maksa Ystäväyhdistyksen jäsenille mitään, mutta ruokailun 

jokainen maksaa itse. Mukaan mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.  

Ilmoittautumiset pj Arto Vihtoselle viimeistään 26.11.2012 mennessä, puh 040 415 5219.  
 

 

  Salon Elektroniikkamuseon Ystävien joululounas nautitaan keskiviikkona 12.12.2012 klo 13 
Salon VPK:n talolla, Asemakatu 3.         

 
Lounaan hinta on 20 €/henkilö. Tilaisuudessa on seisova pöytä, jossa tarjoillaan perinteisiä 

jouluherkkuja; kinkkua, laatikoita, salaatteja, kalaa jne. Kaikki Museon Ystävät – yhdistyksen jäsenet 

ovat erittäin lämpimästi tervetulleita paikalle. Varaa mukaan tasaraha. 

Ilmoittautumiset keskiviikkoon 5.12.2012 mennessä pj Arto Vihtoselle p. 040–415 5219.  

 

Elektroniikkakokoelmien näyttelytilassa Astrum-keskuksessa avautuu Maritekstiilit Salossa – 

näyttely marraskuun lopulla  

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museon SAMUn elektroniikkakokoelmien näyttelytilan käytävillä 

on mahdollisuus tutustua SAMUn Marimekko-kokoelmista valmistettuun näyttelyyn viikon ajan 26.11. – 
2.12. Näyttely on avoinna ma-ti klo 10–18, ke klo 10–20, to-pe klo 10–18, la-su klo 12–17. Salorankatu 

5-7, ovi 7. Näyttelyyn on vapaa pääsy.  

 

 
 

 

Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesi jäsenvastaavallemme Pirkko-Liisa Eloselle, 
pirkko.elonen@luukku.com tai puh. 040 702 4192 ja sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset sihteeri 

Leena Järvelälle, leena.jarvela@salo.fi, 044-778 4885. 

 

Arto Vihtonen, puheenjohtaja                 Leena Järvelä, sihteeri   
 
Tervetuloa mukaan yhteisiin info- ja muihin tapahtumiimme! 
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