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Vierailu VAPOn tuotantotiloihin tiistaina 14.5 2013, klo 9-11, Sokerikatu 1, Salo
Kokoonnumme vanhan sokeritehtaan pihalle, Sokerikatu 1, klo 8.50. Tutustumme VAPOn sähkön ja lämmön
tuotantoon voimalaitospäällikkö Petri Koivusen johdolla.
Mukaan mahtuu 12 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset pj Arto Vihtoselle viimeistään tiistaina 7.5.2013, puh 040 415 5219.
Alkukesän retki Lohjan Tytyrin kaivosmuseoon torstaina 6.6.2013
Lähdemme bussilla Salon torilta klo 9.00. Saavumme Lohjalle, Tytyrin kaivosmuseoalueelle noin klo 10.15.
Tutustuminen kaivosmuseoon klo 10.30 -12.30. Kalkkikivikaivos on 80 metrin syvyydessä ja kuljetus tapahtuu
tila-autoilla. Kaivosmuseossa lämpötila on +8 C, joten lämpimät vaatteet päälle ja hyvät kengät jalkaan. Museossa on opastettu 2 tunnin kierros, jonka aikana kävellään noin 1 km (tasainen sorapohja ja muutama loiva
porras matkalla). Opastettu kierros on Museon ystävien jäsenille ilmainen (hinta 11 e/henkilö 10-30 hengen
ryhmälle ja 10 e yli 30 hengen ryhmälle). http://palvelut.lohja.fi/tytyrinkaivos
Kaivoskierroksen jälkeen menemme Lohjan ABC:lle ruokailemaan, missä jokainen voi ostaa haluamansa ruuan
noutopöydästä (hinta 9,40 e). Lohjan ABC-myymälän yhteydessä on monta erilaista kauppaa (kirja, muovi,
Pentik ym.), jossa voi myös tehdä ostoksia ruokailun jälkeen. Kotiin lähdemme viimeistään klo 14.30.
Mikäli joku ei-jäsen haluaa lähteä matkalle mukaan, niin hän maksaa 12 e/ henkilö, jolla hinnalla voi myös liittyä Museon ystävät –yhdistyksen jäseneksi.
Yhteisö/yritysjäsenillä on mahdollisuus osallistua jäseneduilla esim. retkille 6 henkilön toimesta
Sitovat ilmoittautumiset maanantaihin 20.5.2013 mennessä pj Arto Vihtoselle puh. 040 415 5219.
Jäsenmaksu 2013
Vuoden 2013 jäsenmaksun tilisiirto on kirjeen liitteenä. Eräpäivä on 30.4.2013.
Jäsenmaksut pysyivät samana kuin vuonna 2012: henkilöjäsenmaksu 8,5 €, liittymismaksu 3,5 €/henkilö,
perhejäsenmaksu: liittymismaksu + henkilömaksu 8,5 €/ 1. perheenjäsen ja muilta perheenjäseniltä 3,5 €
/henkilö ja yritys/yhteisöjäsenmaksu 85 €.
Tilinumero Someron Säästöpankki, Salo eli FI08 4327 2120 0289 76
Jäsentilanne 31.3.2013
Salon elektroniikkamuseon Ystävät ry:llä on 177 jäsentä, joista yritys/yhteisöjäseniä 6. Pyydäthän ystäviäsikin
mukaan Salon elektroniikkamuseon Ystävät -yhdistyksen jäseneksi.
Hallitus 2013
Hallituksen kokoonpano vuonna 2013: puheenjohtaja Arto Vihtonen, varapuheenjohtaja Hemmo Tuomela, jäsen- ja rahastonhoitaja Pirkko-Liisa Elonen, muut jäsenet: Heikki Vesslin, Lars Mether, Ilkka Koivaara, Pasi
Hirvonen, Mauri Hirvonen, Ari Aalto, Rauni Rödlin ja sihteeri Leena Järvelä
Museon Ystävien nettisivujen osoite on vaihtunut www.semu.fi. Sivuston ulkoasu on vielä tekeillä.
TÄRKEÄÄ ! Erilaisia pieniä tarinoita/muistoja radioiden, televisioiden, puhelimien ja tietokoneiden ostamisesta,
käytöstä, valmistamista, kuunnelluista ja katselluista ohjelmista, valmistamisesta, hauskoista tapahtumista ym.
kaivataan elektroniikkakokoelmien tulevaan näyttelyyn sekä arkistoon myöhemmin hyödynnettäväksi. Lähetä
muistosi/tarinasi Leena Järvelälle osoitteeseen leena.jarvela@salo.fi tai soita ja pyydä, että hän tallentaa muistosi ja varaa aika puh. 044-778 4885.
Tervetuloa mukaan yhteisiin info- ja muihin tapahtumiimme!
Arto Vihtonen, puheenjohtaja

Leena Järvelä, sihteeri

