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  Salon Elektroniikkamuseon Ystävien joululounas nautitaan torstaina 12.12.2013 klo 12 
Salon VPK:n talolla, Asemakatu 3.         

 

Lounaan omakustannushinta on 10 €/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.  

Jos haluat tuoda mukaan jonkun henkilön, joka ei ole Museon Ystävät - yhdistyksen jäsen, niin häneltä 

peritään lounaan ostohinta, joka on 30 €. 

Ilmoittautumiset keskiviikkoon 5.12.2013 mennessä pj Arto Vihtoselle p. 040–415 5219.  

Elektroniikkakokoelmissa rakennetaan radionäyttelyosuutta  

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museon SAMUn elektroniikkakokoelmien näyttelytilaan Astrum-

keskuksessa valmistetaan parhaillaan radionäyttelyä, jossa keskeisellä sijalla ovat Salorassa valmistetut 

radiovastaanottimet. Näyttely aukeaa huhtikuun puolivälissä 2014. Sen jälkeen ryhdymme teemoittain 
tekemään seuraavia näyttelyitä eli televisio-, monitori- ja puhelinaiheita.  

 

Tule kertomaan muistojasi radioajoilta elektroniikkakokoelmien tutkijalle joko henkilökohtaisesti tai 
sähköpostilla. Ota häneen yhteyttä joko puhelimitse 044-778 4885 tai sähköpostilla leena.jarvela@salo.fi.  

 

Salon kaupungin säästötoimenpiteet ovat nyt myös yhä kovemmalla kädellä suuntautuneet 

museopuolelle ja tällä hetkellä ei ole tiedossa, miten ne suuntautuvat taidemuseon ja SAMUn kesken. 
Toivottavasti saamme pitää vähäisen henkilökuntamme ja jatkaa näyttelyiden tekemistä.  

 

Pahoittelut ! 
 

Edellisessä kirjeessä oli maininta jäsenmaksusta lähinnä siksi, että voitte markkinoida jäsenyyttä 

ystäväpiirissänne. Mutta koska en ollut huomannut mainita, että tämä ei ole jäsenmaksukehotus, niin 
monet ovat maksaneet vuoden 2013 jäsenmaksun toiseen kertaan. Rahastonhoitajamme hyvittää asian 

sitten ensi vuoden jäsenmaksuissa niille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun toiseen kertaan tänä 

vuonna. Pahoittelen asiaa.  
 

Osoitteen – ja sähköpostiosoitteen muutokset 

 

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. 

Tulossa 

Ensi vuoden alussa järjestetään tutustumiskäynti  Astrum-keskuksessa  ja vieraillaan Astrumin eri 

toimitiloissa. Megamyymälähän avautuu Astrumissa 30.11….. 

Nettisivut 

Salon elektroniikkamuseon ystävät -yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta www.semu.fi 
 
 
Arto Vihtonen, puheenjohtaja                 Leena Järvelä, sihteeri   
 
Tervetuloa mukaan yhteisiin info- ja muihin tapahtumiimme! 
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