
Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry 

Toimintakertomus 2014 

 
Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry perustettiin 29.2.2000 ja säännöt hyväksyttiin 2001. 

 

Hallitus 
Yhdistyksen hallitus v. 2014 

Pj Arto Vihtonen, vpj Juhani Pylkäs, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava  Pirkko-Liisa Elonen, muut jä-

senet Ilkka Koivaara, Ari Aalto, Mauri Hirvonen, Pasi Hirvonen, Rauni Rödlin, Lars Mether, Heikki 
Vesslin ja sihteeri Leena Järvelä. Pitkäaikainen puheenjohtajamme menehtyi äkillisesti 21.11.2014. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 8 kertaa. Hallituksella oli neljä toimikuntaa: jä-

senhankinta-, tiedotus-, toiminta- ja kotisivutyöryhmä. 
Yhdistyksen vuosikokous oli 12.3.2014 SAMUn elektroniikkakokoelmien kokoelmatilassa, Salorankatu 

5-7. Kokoukseen osallistui 18  jäsentä. 

 

Jäsenistö ja jäsenmaksut 
Vuoden 2014 lopulla oli yhdistyksessä 179 jäsentä, (vuonna 2013 170 jäsentä), joista 175 henkilöjä-

sentä ja 4 yhteisö/yritysjäsentä.  

Yhdistyksen jäsenmaksut olivat vuonna 2014 seuraavat: 
- liittymismaksu 3,5 €/henkilö tai perhe 

- henkilöjäsenmaksu 8,5 €/vuosi 

- perhejäsenmaksu 8,5 €/ 1. henkilö/vuosi ja muilta perheenjäseniltä 3,5 €/henkilö/vuosi 
- yhteisö- ja yritysjäsenmaksu 85 €/vuosi 

Jäsentiedote lähetettiin vuoden aikana 4 kertaa. 

 
Toiminta 

- Museon Ystävillä oli vuoden 2014 aikana edelleen talkoita elektroniikkamuseossa. Keväällä 2014 

talkoolaiset osallistuivat Loisto Toisto –radionäyttelyn järjestelytöihin,  näyttelyn pystytykseen  ja 
rakensivat 1950-luvun radiovastaanottimen toimintoja kuvaavan havainnollistamismallin. Loisto 

Toisto –radionäyttely avautui 15.4.2014.Tällöin pidettiin museossa avoimet ovet –tapahtuma, 

jossa Museon ystävät olivat mukana ja toimivat myös asiantuntijaoppaina.   

Syksyllä 2014 talkoolaisia työllisti televisionäyttelyyn tulevien laitteiden valokuvausprojekti, jol-
loin nostettiin ja siirrettiin televisiota hyllyistä kuvauspaikoille ja lavoille. Televisioita kuvattiin 

noin 750 kpl. Televisionäyttelyosuus avautuu 16.6.2015. Talkootunteja kertyi yhteensä 1038. 

- Museon ystävien kevätretki tehtiin Tallinnaan 28-29.5 2014. Mukana oli 24 henkilöä. 
- Tutustumiskäynti  Astrum-keskuksen eri kohteisiin oli 13.5.2014. Mukana oli 24 henkilöä.  

- Valtakunnallinen Museon ystävien vuositapaaminen pidettiin Turussa 15.5.2014. Museon ystävien 

edustajana olivat Arto Vihtonen , Rauni Rödlin ja Pirkko Elonen. 
- Museon ystävien talkoolaiset kokoontuivat Vuohensaaressa 11.6.2014. 

- Museon ystävien paikallismuseoretki Kiskon kotiseutumuseoon, Perniön museoon, Särkisalon Me-

ripirttiin oli 21.8.2014. Mukana oli 16 henkilöä. 
- Naarilassa pidettiin 27.9 seurakunnan äiti-poika –leiri, missä rakennettiin jonglööri.  Museon ys-

tävät yhdistyksen 4  jäsentä toimi ohjaajina.  

- Museon ystävät pitivät elektroninen noppa -työpajan 10-12 –vuotiaille lapsille 15.10.2014 muse-

on näyttelytilassa.  Ohjaajina oli 7 museon ystävien jäsentä. 
- Syysretki tehtiin 18.10 Hämeen linnaan ja Iittalan lasimuseoalueelle. Mukana oli yli 30 henkilöä. 

- Joululounas nautittiin Salon VPK:n talolla 10.12.2014. Tilaisuus oli myös yhdistyksen puheenjoh-

tajan Arto Vihtosen muistotilaisuus. Joululounaalle osallistui 46 henkilöä. Mukana oli toiminnan-
tarkastaja Merja Lehtinen ja vapaa-ajan lautakunnan pj Leena Ahonen-Ojala.  

- Elektroniikkamuseon Ystävien hallituksen jäsenten ja talkoolaisten joulukahvitilaisuus järjestettiin 

Patarouvassa 17.12.2014.  
- Yhdistyksellä on kanta-asiakaskortti Suomalaiseen kirjakauppaa, jolla saa 10 % alennuksen yh-

distykselle ostettavista tuotteistaa. Pirkko Elonen on pääkäyttäjä. 

- Museon ystävät hankkivat sinisen pikeepaidan, jossa on museon ystävien tunnus ja nimi. Paitaa 
myytiin/myydään jäsenistölle 15 e hintaan.  

- Tutkija Leena Järvelä kirjoitti artikkelin Saloran ensimmäisen väritelevision kehittämisestä Teknii-

kan Waiheita- lehteen 4/2014  Åke Nyholmin kertomien tietojen perusteella.   
- Museon ystävien nettisivut osoitteessa www.semu.fi 

 

http://www.semu.fi/

