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Vierailu Hella Lightning Finland Oy:n tuotantotiloihin Perttelissä tiistaina 22.10 2013,
noin klo 12-13

Kokoonnumme torille klo 11.40, josta lähdemme bussilla kohti Hellaa. Pääsemme tutustumaan Hella Lightningin tuotantoon, tuotantotiloihin ja luvassa on myös lyhyt yritysesittely. Mukaan mahtuu 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset pj Arto Vihtoselle viimeistään torstaina 17.10.2013, puh 040 415 5219.

Marraskuinen matka Tallinnaan tiistaina 19.11.2013.
Lähtö Salon torilta aamulla klo 6.00. Eckerö Linen laiva lähtee Helsingistä klo 9.00 ja aamiaista syödään seisovasta pöydästä laivalla. Tallinnassa olemme klo noin klo 11.30, missä liikumme omalla bussilla. Klo 12.30 menemme tutustumaan Viru-hotellissa sijaitsevaan KGB-museoon oppaan johdolla. Klo 13.30 lähdemme paikalliseen Alkoon ja Super Marketiin ostoksille. Sen jälkeen lyhyt kiertoajelu noin klo 15.00 alkaen. Satamassa pitää
olla noin klo 16 ja laiva lähtee klo 17. Olemme Helsingin satamassa klo 19.30 ja takaisin Salossa noin 21.30.
Paluumatkalla ja Tallinnassa ei ole järjestetty ruokailua, mutta jokainen voi halutessaan ruokailla paluumatkalla
laivalla tai kahvitella ja syödä välipalaa Tallinnassa esim. Supermarketin kahviloissa.
Osallistumismaksu jäsenille on 10 e/jäsen, joka sisältää bussin, laivamatkan (40 e), laiva-aamiaisen
(22 e) ja KGB-museon pääsymaksun (7,5 e).
Matkalle mahtuu max. 50 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä. Yhdistyksen jäsenillä on etuoikeus matkaan. Mikäli vapaita paikkoja jää, niin otamme mukaan myös ei jäseniä, joiden matka maksaa 30 e. Tämä pitää
sisällään matkat, aamiaisen, KGB-museon pääsymaksun sekä liittymismaksun Museon ystävä-yhdistyksen jäseneksi.
Kaikilla matkalle lähtijöillä pitää olla mukana passi tai virallinen EU-henkilökortti. Muista ilmoittautuessasi kertoa myös syntymäaikasi. Sitovat ilmoittautumiset Arto Vihtoselle viimeistään keskiviikkona 6.11.2013, puh. 040 415 5219

Jäsenmaksu 2013

Jäsenmaksut vuodelle 2013: 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

Elektroniikkakokoelmien näyttely rakentuu vaiheittain Astrum-keskuksen tiloihin ja ensimmäisenä avataan radionäyttely vuoden 2014 alkupuolella.
Erilaisia tarinoita/muistoja radioiden, televisioiden, puhelimien ja tietokoneiden ostamisesta, käytöstä, valmistamisesta, kuunnelluista ja katselluista ohjelmista, ym. kaivataan elektroniikkakokoelmien tulevaan näyttelyyn
sekä arkistoon myöhemmin hyödynnettäväksi.
Jos sinulla on valokuvia tai muuta materiaalia liittyen salolaiseen elektroniikkateollisuuteen tai laitteisiin, niin
niitä otetaan mielellään elektroniikkakokoelmiin. Tarvittaessa voimme myös skannata niitä, jolloin alkuperäisiä
kuvia tai muuta materiaalia ei tarvitse luovuttaa kokoelmiin.
Ota rohkeasti yhteyttä ja lähetä muistosi/tarinasi Leena Järvelälle osoitteeseen leena.jarvela@salo.fi tai
soita ja pyydä, että hän tallentaa muistojasi ja varaa aika puh. 044-778 4885.
Tervetuloa mukaan yhteisiin info- ja muihin tapahtumiimme!
Arto Vihtonen, puheenjohtaja

Leena Järvelä, sihteeri

