
 

 

Salon elektroniikkamuseon ystävät ry                 
Jäsentiedote 1/2015     4.5.2015 

  
Saariston rengastie -kesäretki lauantaina  27.6.2015 

 
Klo 09.15 Lähtö Salon torilta 

Klo 10.30 Olemme Paraisilla, opas tulee mukaan linja-autoasemalta. Kiertoajelu saaristokaupungissa ja 
tutustuminen Suomen suurimpaan kalkkikaivoksen avolouhokseen näköalapaikalta. 

klo 11.00   Jatketaan matkaa Nauvoon, yksi lossiylitys 

klo 11.50          Saavutaan Nauvoon, opastus keskustassa ja mahdollisuus tutustua käsityöpuoteihin ja saaris-
tokaupan tarjontaan. Tutustutaan Nauvon keskiaikaiseen Pyhän Olavin harmaakivikirkkoon.  

klo 12.20 Lounas ravintola L'Escalessa Nauvon satamassa tai Majatalo Martassa. 

Klo 13.10         Matka jatkuu kohti Pärnäsiä, josta   

klo 13.27 Siirrytään lossilla Korppoon puolelle 
klo 13.55 Lähtee lautta Houtskariin (Lautalla mahdollisuus ostaa kahvia) 

klo 14.20 Saavutaan Kittuisten satamaan. Ajetaan kirkonkylään. 

klo 14.40 Saavutaan Saaristomuseolle. Tutustutaan tähän kotiseutumuseoon, joka kertoo saariston elä-
mästä monipuolisesti. Mm. veneilyyn, asumiseen, metsästykseen ja kalastukseen liittyviä näyt-

telyitä. 

klo 15.40 Matka jatkuu Houtskarin pohjoisosaan (matkalla kaksi lossia), 
klo 16.10 Saavutaan Mossalaan. 

klo 16.15 Yhteysalus ylitys Iniöön. 

klo 17.10 Saavutaan Iniöön. Opastus siirryttäessä tämän pienen saaristokunnan laidalta toiselle, yksi los-
siylitys. 

klo 18.00 Yhteysalus Auroralla siirrytään sitten Kustavin puolelle.  

klo 18.30  Saavutaan Heponiemen satamaan. Ajetaan n. 15 min. Kustavin savipajalle, jonka käsityöläisky-

lästä voi ostaa kotiin viemisiä. Iltapäiväkahvit pullan kera.  
klo 19.30 Lähdetään kohti Turkua. Ylitetään Kaitaisten silta, jolta komeat näköalat. Opastus päättyy Tur-

kuun, jonne opas jätetään ja bussi matkustajineen jatkavat matkaa Saloon.    

   
Hinta Museon ystävien jäsenille 20 €/henkilö, ei jäsenille 40 €/henkilö ja jäseneksi voi 

liittyä matkan aikana jäsenhinnoilla, jotka alla. Matkan hinta sisältää siis bussin, ruokailut, lai-

vamatkan, kahvit ja opastukset  ja sisäänpääsymaksut. Todellinen matkan hinta on ryhmäkoos-
ta riippuen 64- 98 €.  Sitovat ilmoittautumiset Ari Aallolle 16.6.2015 mennessä  puh. 

044-5514055 tai ari.aalto@murunda.fi. 

 
Jäsenmaksu 2015 

Vuoden 2015 jäsenmaksun tilisiirto on kirjeen liitteenä. Eräpäivä on 30.5.2015. Jäsenmaksut pysyivät sama-

na kuin vuonna 2014: henkilöjäsenmaksu 8,5 €, liittymismaksu 3,5 €/henkilö; perhejäsenmaksu: liittymis-

maksu + henkilömaksu 12 € / 1. jäsen.  Toinen perheenjäsen 3,5 € ja muilta perheenjäseniltä 3,5 € /henkilö ja 
yritys/yhteisöjäsenmaksu 85 €. Tilinumero Someron Säästöpankki, Salo eli FI08 4327 2120 0289 76 

Yhteisö/yritysjäsenillä on mahdollisuus osallistua jäseneduilla esim. retkille 6 henkilön toimesta. 

 
Hallitus 2015 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2015: puheenjohtaja Mauri Hirvonen, varapuheenjohtaja Juhani  Pylkäs, jäsen- 

ja rahastonhoitaja Pirkko-Liisa Elonen, muut jäsenet Heikki Vesslin, Lars Mether,  Ilkka Koivaara, Pasi Hirvonen, 
Mauri Lievonen, Ari Aalto, Rauni Rödlin ja sihteeri Leena Järvelä 

 

AJANKOHTAISTA 
Elektroniikkamuseon televisionäyttely aukeaa 16.6.2015.  

16.6.2015 on museossa avoimet ovet -tilaisuus klo 14-18.  Tervetuloa paikalle. Näyttely on avoinna kesän ajan 

ke-pe klo 12-18 ja la-su klo 12-16. Joka kuukauden ensimmäinen perjantai  on näyttelyyn kaikilla vapaa pääsy. 
Museon ystäväthän pääsevät näyttelyihin ilmaiseksi kertomalla kassapisteessä nimensä.  Lisäinfoa 

www.salomus.fi tai Leena Järvelä puh. 044-778 4885. 

 

Valtakunnallinen Museokortti 
Elektroniikkamuseossa tulee käyttöön ja  myyntiin 7.5. alkaen valtakunnallinen museokortti, jolla pääsee noin 

200 museoon Suomessa vuoden ajan.  Museokäyntejä voi olla vaikka kuinka paljon vuoden aikana ja esim. 

Helsingin, Turun ja kaikkien isompien kaupunkien museot ja niiden näyttelyt kuuluvat museokortin piiriin. Kor-
tin hinta on 54 e ja se on henkilökohtainen. Sen voi hankkia lahjaksi (yo-lahja, valmistujaislahja ym.) 

 

Tervetuloa mukaan yhteisiin info- ja muihin tapahtumiimme! 
 

Mauri Hirvonen, puheenjohtaja  Leena Järvelä, sihteeri 

http://www.salomus.fi/

