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Jäsentiedote 1/2009      

        
Tutustumiskäynti Sunarrow Finland Oy:öön ke 22.4.2009 klo 12.00 alkaen 
Teemme tutustumiskäynnin Salossa toimivaan Sunarrowin toimipisteeseen, Salorankatu 5, keskiviikkona 

22.4.2009 klo 12.00 alkaen. Sunarrow valmistaa mm. kännykkämattoja. Yhtiön yleisesittely tapahtuu eng-
lanniksi ja tuotantotiloihin tutustuminen suomeksi. Tapaamme entisen Saloran portin luona klo 11.50.  

Ilmoittautumiset ke 15.4 2009 mennessä Arto Vihtoselle, p. 040–415 5219 tai sihteeri Leena Järve-

lälle, p.02-778 4885, leena.jarvela@salo.fi 

Kevätretki Loimaalle lauantaina 23.5.2009                                   

Teemme retken Loimaalle lauantaina 23.5.2009. Käymme tutustumassa Suomen maatalousmuseo Sar-

kaan ja sen näyttelyihin (www.sarka.fi) ja sen jälkeen vierailemme Loimaan kiveen Kivicenterissä, 

(www.loimaankivi.fi).  
Lähtö Salon torilta aamulla klo 9.00. Maatalousmuseon näyttelyihin tutustumme n. klo 10.30 alkaen. Ruo-

kailu tapahtuu museokäynnin jälkeen Maatalousmuseon kahviossa. Lounaan hinta on 9 e.  

Maatalousmuseo Sarasta siirrymme klo 13 mennessä Loimaan kiven Kivicenteriin, jossa katsomme yrityksen 
esittelyvideon, voimme tehdä ostoksia tehtaanmyymälässä sekä nautimme yrityksen tarjoamat kahvit.  

Lähtö takaisin Saloon n. 14.00 -14.30. Salossa olemme n. klo 16.00.  

Jos sinulla on erikoisruokavalio, niin mainitse siitä ilmoittautumisen yhteydessä. 
Matka ja museokäynti ovat ilmaisia. Jokainen maksaa itse ruokailun. Mikäli joku ei-jäsen haluaa osallistua mat-

kalle mukaan, niin hinta on 12 euroa, jolla hinnalla voi myös liittyä Museon Ystävät – yhdistyksen jäseneksi. 

Ilmoittautumiset 16.5.2009 mennessä pj Arto Vihtoselle p. 040–415 5219 tai sihteeri Leena Järvelälle, 
leena.jarvela@salo.fi tai puh. 044–778 4885. Matkalle mahtuu 50 henkilöä. 

 
Tutustumiskäynti elektroniikkakokoelmien säilytystiloihin 
Voit tulla tutustumaan elektroniikkakokoelmiin keskiviikkona 29.4.2009 klo 14.00 alkaen. Ilmoittautumi-
set Leena Järvelälle 26.4 mennessä leena.jarvela@salo.fi tai puh. 044–778 4885. Mukaan mahtuu 15 hen-

kilöä. Kokoelmatilan osoite Meriniitynkatu 29 (samassa rakennuksessa Faintend).  

 

Jäsenmaksu 2009 
Vuoden 2009 jäsenmaksun tilisiirto on kirjeen liitteenä. Eräpäivä on 30.4.2009.  

Jäsenmaksut pysyivät samana kuin vuonna 2008: henkilöjäsenmaksu 8,5 euroa, liittymismaksu 3,5 eu-

roa/henkilö, perhejäsenmaksu: liittymismaksu + henkilömaksu 8,5 euroa/ 1. perheenjäsen ja muilta perheen-
jäseniltä 3,5 euroa /henkilö ja yritys/yhteisöjäsenmaksu 85 euroa 

 

Jäsentilanne 31.3.2009 
Salon elektroniikkamuseon Ystävät ry:llä on 168 jäsentä, joista yritys/yhteisöjäseniä 6. Pyydäthän ystäviäsikin 

mukaan Elektroniikkamuseon Ystävät -yhdistyksen jäseneksi. 

 
Vuosikokous 2009 
Museon Ystävien nettisivuilla osoitteessa www.salonseutu.fi/selmusyst on nähtävissä vuosikokouksen 2009 
pöytäkirja, toimintasuunnitelma 2009 ja toimintakertomus 2008.  

 

Hallitus 2009 
Hallituksen kokoonpano on sama kuin vuonna 2008: puheenjohtaja Arto Vihtonen, varapuheenjohtaja Hemmo 

Tuomela, rahastonhoitaja Pirkko-Liisa Elonen, Lars Mether, Raimo Jokinen, Pasi Hirvonen, Mauri Hirvonen, 

Mauno Känkänen, Rauni Rödlin, Heikki Vesslin ja sihteeri Leena Järvelä 

 
Löytyykö? 
Marraskuun lopulla 2009 avataan tietokonepeliaiheinen Pelaa!– näyttely Salon taidemuseo Veturitallissa, 

jossa on nähtävillä myös peliaiheista taidetta. Elektroniikkakokoelmat etsii yhä näyttelyyn Salora Playmaster  
(1 E)-televisiota 1970-luvun lopulta, jossa oli sisäänrakennettu tennispeli ym (television kuva löytyy Elektro-

niikkamuseon ystävien nettisivuilta, www.salonseutu.fi/selmusyst) sekä 1980–90 -luvuilla pelaamiseen käytet-

tyjä mikrotietokoneita Atari, Commodore, Sinclair ZX ym. sekä niihin kuuluneita nauhureita, pelejä ym. Jos 

sinulta löytyy ko. laitteita, pelejä ja muita tarvikkeita, niin elektroniikkakokoelmat ovat kiinnostuneita saamaan 
niitä kokoelmiinsa tai lainaksi näyttelyä varten. Mikäli olet kuulunut Saloran mikrokerhoon ja rakentanut itse 

mikrotietokoneita, niin ota yhteyttä Leena Järvelään, leena.jarvela@salo.fi tai puh. 044-778 4885. 

 
Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesi (myös katunimen muutokset) rahastonhoitaja- ja jäsenvastaaval-

lemme Pirkko-Liisa Eloselle, pirkko.elonen@luukku.com tai puh. 040-702 4192 ja sähköpostiosoitteen muutok-

set sihteeri Leena Järvelälle, leena.jarvela@salo.fi.  
 

Tervetuloa mukaan yhteisiin info- ja muihin tapahtumiimme! 

 
Arto Vihtonen, puheenjohtaja  Leena Järvelä, sihteeri 
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