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Retki Hämeen linnaan ja Iittalaan lauantaina 18.10.2014 

Lauantaina 18.10 lähdemme klo 8.30 Salon torilta kohti Hämeen linnaa, osoite Kustaa III katu 6. Juomme me-

nomatkalla kahvit ja perillä linnassa olemme klo 11, jolloin linna aukeaa yleisölle. Osallistumme opastetulle 
kierrokselle, joka alkaa heti klo 11. Kierros kestää noin 45 minuuttia. Kulku linnassa on hieman hankalaa. 

Hämeen linnasta lähdemme kohti Iittalan lasimäkeä, jossa syömme Lasimäen ravintolassa noin klo 12.30. Lou-

nas maksaa 12,50 e. Ruokailun jälkeen tutustumme Iittalan lastitehtaan museoon noin klo 13.15 alkaen ja la-
simäellä on kauppojakin avoinna mm. Iittala Outlet- ja Kultasuklaan –myymälä, joissa voi käydä ostoksilla 

(www.iittalanlasimaki.fi).  

Kotiin lähdemme klo 14.30 -15.00 tienoilla ja Salossa olemme klo 17.00. 
Jokainen maksaa kahvinsa ja ruokansa itse. Ilmoitathan, jos sinulla on ruoka-aineallergia. Pääsymaksut Hä-

meen linnaan (6 e) ja Iittalan lasimuseoon (2 e) sekä  bussimatka ovat ilmaisia. 

Ilmoittautumiset 10.10.2014 mennessä pj Arto Vihtoselle puh. 040 415 5219.  
 

Salon elektroniikkamuseon Loisto Toisto –radionäyttely Astrum-keskuksessa, Salorankatu 5-7, ovi 

7. Näyttely on avoinna to-pe klo 12-18, la 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 tai lähettää sen sähköpostilla leena.jarvela@salo.fi.  Näyttelyssä on 

esillä noin 800 Saloran, Asan, Fennon, Helkaman, Philipsin ym. radiotehtaiden valmistaa radiovastaanotinta. 

 
Tällä hetkellä museon tiloissa valokuvataan seuraavaa näyttelyosiota varten televisiovastaanottimia. Näyttelyyn 

tulee esille noin 700 eri-ikäistä tv-vastaanotinta eli urakka on melkoinen. Museon ystävät ovat olleet tv-

kuvauksessa nosto- ja kantoapuna.  
 

Jäsentilanne 30.8.2014.  

Salon elektroniikkamuseon Ystävät ry:llä on 174 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 

 

http://www.iittalanlasimaki.fi/
mailto:leena.jarvela@salo.fi

