
Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry 
Toimintakertomusta vastaava vuosikertomus 2018 
 
Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry perustettiin 29.2.2000 ja säännöt hyväksyttiin 2001. 
 
Hallitus 

Yhdistyksen hallitus v. 2018: Pj Mauri Hirvonen, vpj Juhani Pylkäs, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava 
Pirkko-Liisa Elonen, Ilkka Koivaara, Ari Aalto, Mauri Lievonen, Pasi Hirvonen, Rauni Rödlin, Aimo Leske-
lä, Kari iso-Järvenpää ja sihteeri Leena Järvelä. 
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 7 kertaa. Hallituksella oli neljä toimikuntaa: jäsen-
hankinta-, tiedotus-, toiminta- ja kotisivutyöryhmä. 

Yhdistyksen vuosikokous oli 20.3.2018 elektroniikkamuseon tiloissa, Salorankatu 5-7. Kokoukseen osallistui 
16 Jäsentä 
 
Jäsenistö ja jäsenmaksut 

Vuoden 2018 lopulla oli yhdistyksessä 180 jäsentä, joista 3 yritysjäsentä (vuonna 2017 181 jäsentä). Yh-
distyksen jäsenmaksut olivat vuonna 2018 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 3 kertaa. 

 
Toiminta 

- Museon ystävät jatkoivat talkootyötä elektroniikkamuseossa ja osallistuivat komponenttimateriaa-
lin läpikäymiseen, tuplaesineiden seulomiseen sekä monitorilinjan selvittämiseen ja erilaisiin esine-
siirtoihin, työpajojen ohjauksiin ja esineiden huoltamisiin sekä käytännön töihin, julisteiden, hylly-
päätyjen paikalleen laittamiseen, ramppiseinän purkuun jne. 

- Plazan Fun and Hobby –tapahtumaan osallistuttiin 27.1.2018. Mukana oli 4 museon ystävää ja esillä 
elektroniikkamuseon laitteita. 

- Jorma Niemisen muistolaatta paljastettiin IoT -campuksen pihassa 24.3.2018 
- Lääkeannostelijoita valmistavaan Evondokseen tutustuttiin 8.5. ja mukana oli 18 museon ystävää. 
- Kansainvälisenä museopäivänä 18.5 oli museolla Raimo Jokisen opastus radioiden ja televisioiden 

teknisestä kehityksestä. 
- Kolme museon ystävää oli museolla 5.6 robottikuvataidetyöpajojen avustajana.  
- 15.6. retkeiltiin Helsinkiin, Suomenlinnaan ja Design-museoon Mukana oli 40 henkilöä.  
- Salon iltatorilla oli 9.8 yhdistysiltapäivä, jossa museon ystävillä oli oma esittelypiste.  
- Taiteiden yänä 5.9. museo oli avoinna klo 17-21. Museossa oli tubettaja Joona Hellman ja museo-

kävijöitä oli avustamassa ja opastamassa 5 museon ystävää.  
- Opi museossa viikolla oli museolla elektronisen nopan juotostyöpaja ke 3.10. Museon ystävät toi-

mivat pajan ohjaajina. 
- IoT -campukseen oltiin tutustumassa 23.10 ja mukana oli 15 henkilöä.  
- Museon ystävät olivat eduskunnassa 6.11 kansanedustaja Katja Taimelan vieraana. Mukana oli 25 

henkilöä.  
- Joululounas nautittiin perinteisesti Salon VPK-talolla 11.12.2018, vieraina olivat vapaa-ajan ltk:n pj 

Karoliina Vierjoki-Väätäinen ja vpj Mika Kortelainen. Museon ystäviä oli paikalla 47.  
- Museon ystävien nettisivujen uudistamiseksi perustettiin hallituksen viimeisessä kokouksessa vuo-

den 2018 lopulla nettisivutyöryhmä.   
- Talkooporukan ja hallituksen joulukahvit olivat museolla 19.12. 

 
Muuta Tilinumero: Someron säästöpankki, Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry, FI08 4327 2120 0289 76 
 


