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Syysretki Tampereelle ja Nuutajärvelle, tiistaina 29.10.2019 klo 8.30 alkaen 

 

Lähdemme matkaan tiistaina 29.10.2019 aamulla klo 8.30 Salon torin turistiautopysäkiltä 

Vainion liikenteen tilausbussilla. 
Tampereella tutustumme noin klo 11 alkaen Tohlopinrantaan, Mediapolikseen, joka on me-

dia-alan keskus, missä toimii yli 30 yritystä ja organisaatiota mm. Yle ja media-alan oppi-

laitoksia.  Matkalla emme pysähdy. Mediapoliksessa menemme aluksi kahville ja sen jäl-

keen klo 11.30 alkaen on tunnin kestävä opastettu kierros YLE:n tiloihin. 

www.mediapolis.fi 

 
Kierroksen jälkeen lähdemme Nuutajärven lasikylään, missä lounastamme ravintola 

Sylvissä. Sylvi Facebookissa: @CafeKitchenSylvi 

Lounaan jälkeen opastettu kierros Nuutajärven lasimuseo Prykärissä, kierros kestää 

puolisen tuntia. Tämän jälkeen voi omaehtoisesti tutustua käsityöläisten pajoihin, Iittala 

Outlet Nuutajärvi myymälään ja käsityöläisten yhteiseen NUGO myymälään. 

Takaisin Salossa ollaan n. klo 17.30 
www.nuutajarvi.fi 

 

Kuten aiemminkin, niin jokainen maksaa retkellä itse kahvit ja lounaan. Museon 

ystäväyhdistys maksaa bussimatkan, pääsymaksut ja opastukset. Muille kuin yhdistyksen 

jäsenille matkan hinta on 30 €. Ja jos haluaa liittyä ystäväyhdistyksen jäseneksi retkellä 

hintaan 12 e, niin silloin ei tarvitse maksaa 30 €. 

Ilmoittautuminen pe 25.10. mennessä, jos omistat Museokortin, mainitse siitä 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ari Aalto, p. 044-551 4055 tai ari.aalto@murunda.fi 

 

 

Joululounas nautitaan tiistaina 10.12. klo 12. Salon VPK-talolla Asemakatu 3 

 
Laita ajankohta jo ylös kalenteriin. Lounaasta tulee tarkempaa tietoa myöhemmässä 

jäsenkirjeessä.  

 

Tulkaahan käymään elektroniikkamuseossa ja tuokaa ystävännekin. Museon ystävillä on 

museoon vapaa pääsy. Made in Salo –näyttely on avoinna to-pe klo 11-17 ja la klo 11-15. 

Muina aikoina voi pirauttaa sihteerille ja sopia käynnistä 044-778 4885. Lisäinfoa löytyy 

museon nettisivuilta www.salomus.fi sekä Salon elektroniikkamuseon facebook-sivustolta. 
Museon ystävien omat nettisivut löytyvät osoitteesta www.semu.fi.  Sivustolta löy-

tyy ajankohtaista tietoa museon ystävien toiminnasta.  

 

 

Lähetäthän ajantasaisen sähköpostiosoitteesi sihteerille leena.jarvela@salo.fi, sillä aika 

monen jäsenen sähköpostiosoitteesta tulee ilmoitus, että ei ole käytössä. 
Seuraava jäsenkirje lähtee vain sähköisenä niille, jotka ovat ilmoittaneet sähkö-

postin.   

 

 

Hyvää syksyä! 

 
Mauri Hirvonen, puheenjohtaja   Leena Järvelä, sihteeri 

http://www.salomus.fi/
http://www.semu.fi/
mailto:leena.jarvela@salo.fi

