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Syysretki Kotkaan perjantaina 6.11.2009
Museon ystävien syysretki perjantaina 6.11.2009 suuntautuu Kotkaan, merikeskus Vellamoon, jossa
sijaitsee Suomen merimuseo ja Kymenlaakson museo (www.merikeskuswellamo.fi).
Lähtö Salon torilta aamulla klo 8.00. Merikeskuksessa tutustumme sekä Suomen merimuseon että Kymenlaakson museon näyttelyihin, Merivartiomuseon näyttelyyn, venehalliin sekä vaihtuviin näyttelyihin.
Merikeskuksessa on myös ravintola Laakonki, jossa voimme syödä lounaan klo 12.30 alkaen, ryhmähinta
12,50 €/henkilö.
Jos sinulla on erikoisruokavalio, niin mainitse siitä ilmoittautumisen yhteydessä.
Matka on ilmainen. Jokainen maksaa itse museon pääsymaksun (aikuiset 8 €, eläkeläiset 4 €) ja ruokailun
12,50 €. Paluu Saloon illan suussa.
Mikäli joku ei-jäsen haluaa matkalle mukaan, niin hinta on 12 €, millä hinnalla voi myös liittyä Museon
Ystävät – yhdistyksen jäseneksi.
Ilmoittautumiset perjantaihin 30.10 mennessä pj Arto Vihtoselle p. 040–415 5219
Matkalle mahtuu mukaan 50 henkilöä.

Salcomp-käynti maanantaina 7.12.2009
Tutustumiskäynti Salossa toimivaan matkapuhelinlatureita valmistavaan Salcompin toimipisteeseen ma 7.12.2009 klo 12.30 alkaen. Osoite Salorankatu 10. Tapaamme yrityksen pihassa klo
12.20. Käynti kestää noin 1,5 tuntia. Tutustumiskäynnille mahtuu 20 henkilöä.
Ilmoittautumiset keskiviikkoon 2.12 2009 mennessä Arto Vihtoselle, p. 040–415 5219.

Joululounas keskiviikkona 9.12.2009, klo 12.00 alkaen
Kokoonnumme Salon Elektroniikkamuseon Ystävien joululounaalle keskiviikkona 9.12.2009
klo 12 alkaen Salon VPK:n talolle, Asemakatu 3. Joululounaan hinta on 20 €/henkilö. Joulupöydässä on perinteisiä jouluherkkuja; kinkkua, laatikoita, salaatteja, kalaa jne.
Kaikki Museon Ystävät – yhdistyksen jäsenet ovat erittäin tervetulleita ystävineen paikalle.
Ilmoittautumiset 2.12. mennessä pj Arto Vihtoselle p. 040–415 5219

Pelaa!– näyttely Salon taidemuseo Veturitallissa 21.11.2009 – 30.1.2010.
Näyttelyn järjestäjinä toimivat Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU/ Elektroniikkakokoelmat ja
Salon taidemuseo.
Pelaa!– näyttelyssä voi pelata eri-ikäisiä ja erilaisia digitaalisia pelejä mm. nostalgisilla Salora Fellow ja Amiga
500 – koneilla. Uutuuspeleinä on äskettäin ilmestynyt suomalaisen peliyrityksen Frozenbyte Oy:n Trine-peli
sekä Xboxin HD trials-peli. Lisäksi on nähtävillä myös peliaiheista taidetta. Näyttelyyn liittyy myös peliaiheinen
luentosarja ja näyttelyssä tapahtuu - tapahtumia.
Yhteistyökumppaneitamme näyttelyssä ovat mm. Salon Elektroniikkamuseon ystävät (elektroniikkakokoelmien
Salora-laitteiden ja pelien testaus/kunnostus näyttelyyn). Tamperelainen Pelikonepeijoonit -pelialan yritys tuo
näyttelyyn kokoelmiensa laitteita ja pelejä ym. peleihin liittyvää rekvisiittaa. Nokia osallistuu näyttelyyn omien
pelikännyköiden esittelyllä, jotka ovat pelattavissa. Microsoft tuo näyttelyyn Xboxin demokioskin ja Turku Game
Tech ja Arts Lab esittelee peliopetustaan.
Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesi (myös katunimen muutokset) rahastonhoitaja- ja jäsenvastaavallemme Pirkko-Liisa Eloselle, pirkko.elonen@luukku.com tai puh. 040-702 4192 ja sähköpostiosoitteen muutokset sihteeri Leena Järvelälle, leena.jarvela@salo.fi.
Tervetuloa mukaan yhteisiin info- ja muihin tapahtumiimme!
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