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Syysretki Raaseporiin eli Tammisaareen perjantaina 16.10.2015  
Lähdemme Salon torilta klo 8.30. Käymme aluksi keräilijä Lasse Ingmanin radiomuseo Smögenissä, 

jonka perustaja on luvannut esitellä museon kokoelmia meille. Museossa on kahvila, jossa voimme 
nauttia käynnin jälkeen kahvit omakustannushintaan. Lähdemme museosta noin klo 10 kiertoajelulle 

oppaan johdolla. Kiertoajelu kestää noin 1,5 tuntia, jonka kuluessa voidaan kävellä myös jonkin ver-

ran vanhassa kaupungissa. 

Kiertoajelun jälkeen on ruokailu noin klo 12 –13 Ravintola GH Klubbenilla (hinta 10 e) omakustan-
nushintaan. 

Tämän jälkeen menemme tutustumaan Tammisaaren museokeskus EKTAan, jossa on tällä hetkellä 

kolme näyttelyä: Helena Schjerfbeckin elämä ja taide, kaikkien aikojen Tammisaari ja Jugend-

Billnäs, muotoilun kaksi tunnettua käsitettä. Kierrämme oppaan johdolla Schjerfbeckin näyttelyn.  

Opastus kestää tunnin ja sen jälkeen voi noin 30-45  minuutin ajan tutustua muihin näyttelyihin tai 
käydä museon kahvilassa kahvilla. Tämän jälkeen lähdemme kohti Saloa. 

Matkat, sisäänpääsyt, kiertoajelu ja opastukset ovat ilmaisia museon ystävien jäsenille, kahvit ja 

ruokailut jokainen maksaa itse. Mikäli joku ei-jäsen haluaa osallistua retkelle, niin matkan hinta on 

30 e tai liittymällä matkan alussa museon ystävien jäseneksi (jäsenmaksu 8,5 e + liittymismaksu 
3,5 e = 12 e), hän pääsee samoilla eduilla mukaan matkalle kuin jäsenetkin. 

Sitovat ilmoittautumiset retkelle perjantaihin 9.10 mennessä Ari Aallolle, ari.aalto@murunda.fi tai 

puhelin 044-5514055 

 
Joululounas 9.12.2015 klo 13, ennakkotieto 

Museon ystävien perinteinen joululounas keskiviikkona 9.12 klo 13 alkaen Salon VPK-talolla. Laita 

kalenteriin jo varausmerkintä.  

 
Elektroniikkamuseon näyttelyt ja talkoot 

Uuteen keväällä avattuun tv-näyttelyyn ja vanhempaan radionäyttelyyn voi tulla tutustumaan näyt-

telyn aukioloaikoina, sillä muistattehan, että museon ystävillä on näyttelyyn vapaa pääsy. Ilmoitat 

vain kassapisteessä nimesi. Yhteinen museon ystävien näyttelykäynti järjestetään tiistaina 27.10 klo 

12. Ilmoita tulostasi Leena Järvelälle, leena.jarvela@salo.fi tai puh.044-778 4885. Näyttelyideoita ja 
omia muistojaan/tarinoitaan  voi myös kertoa tai kirjoittaa sihteerille.   

Markkinoi näyttelyitä tuttavillesikin, koska sisäänpääsy ei ole kallis, 3 e aikuiset ja 2 e eläkeläiset. 

Näyttely on syyskaudella avoinna to-pe klo 12-18, la klo 12-16, Salorankatu 5-7, ovi 3, Astrum-

keskus. 
Museon ystävien talkootoiminta jatkuu edelleen elektroniikkamuseossa. Jos olet kiinnostunut tule-

maan mukaan talkoisiin, niin lähetä viesti Leena Järvelälle, leena.jarvela@salo.fi tai soita 044-778 

4885. 

 
Hallitus 2015 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2015: puheenjohtaja Mauri Hirvonen, varapuheenjohtaja Juhani  

Pylkäs, jäsen- ja rahastonhoitaja Pirkko-Liisa Elonen, muut jäsenet Heikki Vesslin, Lars Mether,  Ilk-

ka Koivaara, Pasi Hirvonen, Mauri Lievonen, Ari Aalto, Rauni Rödlin ja sihteeri Leena Järvelä 

 
Valtakunnallinen Museokortti 

Elektroniikkamuseossa myydään valtakunnallista museokorttia, jolla pääsee noin 200 museoon 

Suomessa vuoden ajan.  Museokäyntejä voi olla vaikka kuinka paljon vuoden aikana ja esim. Hel-

singin, Turun ja kaikkien isompien kaupunkien museot ja niiden näyttelyt kuuluvat museokortin pii-
riin. Kortin hinta on 54 e ja se on henkilökohtainen. Sen voi hankkia vaikka isänpäivä- tai joululah-

jaksi ym.  

 

Tervetuloa mukaan yhteisiin info- ja muihin tapahtumiimme! 
 

Mauri Hirvonen, puheenjohtaja  Leena Järvelä, sihteeri 
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