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Retki Helsingin seudulle keskiviikkona 30.11.2011 klo 8.30 alkaen           

 
Teemme retken pääkaupunkiseudulle keskiviikkona 30.11.2011. Lähtö Salon torilta aamulla klo 8.30. 

Tutustumme Helsingissä noin klo 10 - 12 äskettäin uudistettuihin Luonnontieteellisen museon näyttelyihin 

(näyttelyinä Suomen luonto, Maailman luonto, Elämän historia, Luut kertovat ja ajankohtaisnäyttelynä Afrikan 
aarteita). Näyttelyt ovat kolmessa kerroksessa ja laajat. Jokainen voi valita mielenkiintonsa mukaan tutustu-

miskohteen, jos haluaa tutustua johonkin tarkemmin tai käydä läpi kaikki kolmessa kerroksessa olevat näytte-

lyt (www.luomus.fi). Rakennuksessa on käytössä hissi.  
 

Luonnontieteellisestä museosta jatkamme  Espoon Tapiolassa sijaitsevaan WeeGee-keskukseen, missä lounas-

tamme SIS.DELI-kahviossa noin klo 12.30 - 13.30.  WeeGee-keskuksessa (www.weegee.fi ) toimii 5 eri museo-

ta: EMMA - Espoon modernin taiteen museo, KAMU - Espoon kaupunginmuseo, Helinä Rautavaaran museo 
(monikulttuurinen), Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä ja Suomen kellomuseo sekä Galleria Aarni. Keskuksessa 

on myös museomyymälä. Keskuksen museoihin on yhteislippu eli jokainen voi tutustua niin moneen museoon 

kuin ehtii ja haluaa noin klo 13.30 - 15/15.30. 
 

Museon ystävät -yhdistys maksaa matkan sekä sisäänpääsymaksut museoihin. Ruokailun jokainen 

maksaa itse (keitto 7,50 e, lämmin ruoka 8,90 e tai lounassalaatti 9,20 e). Mikäli joku ei-jäsen haluaa osallis-
tua matkalle mukaan, niin hinta on 12 €, jolla hinnalla voi myös liittyä Museon Ystävät -yhdistyksen jäseneksi. 

Lähdemme kotiin päin noin klo 15–15.30 ja takaisin Salossa olemme 17.00 mennessä. 

 
Ilmoittautumiset perjantaihin 25.11 mennessä pj Arto Vihtoselle p. 040 415 5219. Kerro ilmoittau-

tuessa mahdollisista ruoka-aineallergioista. 

Matkalle mahtuu mukaan 50 henkilöä. 

 
 

Joululounas keskiviikkona 14.12.2011 klo 14 ja sitä ennen pieni kurkistus elektroniikka-

kokoelmien uusiin tiloihin klo 13 alkaen  

 
Keskiviikkona 14.12. on mahdollisuus kurkistaa ennen joululounasta klo 13 alkaen elektroniikkakokoelmien 

uuteen kokoelmanäyttelytilaan Salorankatu 5-7:ssä. Kokoontuminen klo 13 Saloran/NDP:n vanhalla tehdasalu-

eella, pakkaamon ovella (nykyisin teatteri Provinssin lipunmyyntiovi, ovi 7). Koska tilassa ei ole tehty lopputar-
kistusta, niin näyttelytilaa pääsee näkemään vain tilan etuosasta ja rampilta.  Kokoelmat (esineet, noin 10 000 

ja arkisto/kirjallinen materiaali noin 0,5 km) on nyt siirretty Meriniitystä kokonaan Saloran/NDP:n entisen pak-

kaamon ja komponenttivaraston tiloihin. Nyt on sitten edessä esineiden järjestelyä ja hyllyjen pystytystä ym. 
sekä näyttelyn suunnittelua ja rakentamista. Ensimmäinen osa näyttelystä avataan yleisölle vuoden 2013 aika-

na. 

 

Salon Elektroniikkamuseon Ystävien joululounas nautitaan keskiviikkona 14.12.2011 klo 14 alkaen Salon 
VPK:n talolla, Asemakatu 3. 

Lounaan hinta on 25 €/henkilö. Tilaisuudessa on seisova pöytä, jossa tarjoillaan perinteisiä jouluherkkuja; kink-

kua, laatikoita, salaatteja, kalaa jne.  
Kaikki Museon Ystävät – yhdistyksen jäsenet ovat erittäin lämpimästi tervetulleita paikalle. 

 

Ilmoittautumiset perjantaihin 9.12.2011 mennessä pj Arto Vihtoselle p. 040–415 5219. Voit myös 
ilmoittautua erikseen vain elektroniikkakokoelmakäynnille tai joululounaalle. 

 

 
 

 

 

Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesi jäsenvastaavallemme Pirkko-Liisa Eloselle,  
pirkko.elonen@luukku.com tai puh. 040 702 4192 ja sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset sihteeri Leena Jär-

velälle, leena.jarvela@salo.fi, 044-778 4885. 

 
Lämpimästi tervetuloa mukaan yhteisiin info- ja muihin tapahtumiimme! 

 

 
 

Arto Vihtonen, puheenjohtaja  Leena Järvelä, sihteeri 
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