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Salon elektroniikkamuseon Loisto Toisto –radionäyttely Astrum-keskuksessa, Salorankatu 5-7, ovi 
7. Näyttely on avoinna to-pe klo 12-18, la-su klo 12-16. 

Elektroniikkamuseon ystävillä on vapaa pääsy näyttelyyn. Näyttelyn lipunmyyntipisteessä on jäsenlista ja 

näyttelyyn pääsee ilmaiseksi, kun kertoo nimensä ja olevansa Museon ystävien jäsen.  

Tule katsomaan 1920-1980 –lukujen  radiovastaanottimia ja muistelmaan, mitä ohjelmia kuunneltiin, millainen 
radio oli kotona, mitä radioita olit valmistamassa jne. Nyt voit myös kertoa ja kirjoittaa näyttelytilassa oleviin 

infonäyttöihin omakohtaisen radiotarinasi. Näyttelyssä on esillä noin 800 Saloran, Asan, Fennon, Helkaman, 

Philipsin ym. radiotehtaiden valmistaa radiovastaanotinta. 
Torstaina 10.7 klo 14-17 ja to 14.8 klo 14-18 on museon radioamatööripiste OH1SALO toiminnassa.  

Lisätietoja www.salomus.fi 

 
 

Paikallismuseoretki Kiskoon, Perniöön ja Särkisaloon to 21.8.2014 

Lähdemme torstaina 21.8 klo 9.30 Salon torilta kohti Kiskon kotiseutumuseota, Kirkonkyläntie 30. Oppaanam-
me toimii Kiskossa Eila Kymäläinen noin klo 10 - 10.30. Kiskossa juomme aamukahvit museokierroksen jälkeen 

Toijan Helenassa, Toijantie 10,  klo 10.30 - 11. 00.  

Kiskosta suuntaamme kohti Perniön museota, Museotie 9, missä oppaanamme toimii Ritva Piironen klo 11.30 – 

noin 12.15.  
Perniöstä matka jatkuu Särkisaloon (Särkisalontie 590), missä Meripirtin saaristolaismuseokierroksen oppaana 

toimii Seppo Willgren noin klo 12.45 – 13.25. Särkisalon museokierroksen jälkeen ruokailemme noin klo 13.40 

-14.40 Förbyssä, Kotkanpesässä (Särkisalontie 1359).  Ruokailun jälkeen lähdemme kohti Saloa. 
Huomioithan, että paikallismuseoissa on rappusia ja useita kerroksia (Kisko ja Perniö), mutta retkelle voi osal-

listua tutustumalla vain museoiden ensimmäiseen kerrokseen. 

Jokainen maksaa kahvinsa ja ruokansa itse. Ilmoitathan, jos sinulla on ruoka-aineallergia. Pääsymaksu Perniön 
museoon ja bussimatka ovat ilmaisia. 

Ilmoittautumiset 15.8.2014 mennessä pj Arto Vihtoselle puh. 040 415 5219.  

 
Jäsentilanne 31.5.2014  

Salon elektroniikkamuseon Ystävät ry:llä on 175 jäsentä, joista yritys/yhteisöjäseniä 4. Pyydäthän ystäviäsikin 

mukaan Salon elektroniikkamuseon Ystävät -yhdistyksen jäseneksi. Liittymis- ja maksulomakkeita löytyy radi-
onäyttelystä. 

 

Museon Ystävät tilasivat pikeepaitoja. 

Paidat ovat "mallin" näköisiä ja kokoja on S-XXL. Materiaali 100 % puuvillaa. 
Paitoja voi ostaa ottamalla yhteyttä Pirkko Eloseen p. 040-7024192 tai Arto Vihtoseen.  

Paidan hinta á 15,00 € / kpl. (Ovh 20 e) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Tervetuloa mukaan yhteisiin info- ja muihin tapahtumiimme! 

 

 
Arto Vihtonen, puheenjohtaja  Leena Järvelä, sihteeri 

 


