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Alkukesän retki Loviisaan ja Porvooseen, Malmgårdenin kartano ja panimo, Vanha
Porvoo tiistaina 6.6.2017
Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry:n retkipäivä tiistaina 6. kesäkuuta 2017.
Lähtö Salon torin turistiautopysäkiltä klo 9.00 Vainion liikenteen bussilla. Matkalla pysähdytään kahville. Kohteena Malmgårdin kartano ja panimo Loviisassa (Pernaja), opastettu kartano ja panimokierros. www.malmgard.fi
Panimokierrokseen sisältyy yhden oluen/siiderin maistatus (panimokierroksen hinta on
24,50 e). Mahdollisuus ostaa keskiolutvahvuisia tuotteita mukaan, kartanon puodissa
myynnissä myös erilaisia viljatuotteita, jauhoja ym.
Malmgårdista palaamme Porvooseen ravintola Hanna-Mariaan, missä lounas n. klo 14.00.
Ruokailu noutopöydästä, hinta 14 – 18 EUR (kolme erilaista vaihtoehtoa).
Ravintolasta lähdemme oppaan johdolla kävellen tutustumaan Vanhan Porvoon alueeseen.
Kotia kohti lähdetään n. klo 17.00 ja Salossa ollaan klo 19.00.
Retkelle osallistuja maksaa itse kahvit ja lounaan, muut kustannukset hoitaa Elektroniikkamuseon ystävät yhdistys.
Sitovat ilmoittautumiset Ari Aallolle torstaihin 1.6.2017 mennessä, puh. 0445514055 tai ari.aalto@murunda.fi
Jäsenmaksu 2017
Vuoden 2016 jäsenmaksun tilisiirto on kirjeen liitteenä. Eräpäivä 31.5.2017. Jäsenmaksut ovat samat kuin v.2016: henkilöjäsenmaksu 8,5 €, liittymismaksu 3,5 €/henkilö;
perhejäsenmaksu: varsinaisen jäsenen jäsenmaksun (8,5 €) lisäksi maksetaan 3,5 €
/perheenjäsen sekä yritys/yhteisöjäsenmaksu 85 €. Yritys/yhteisöjäsenmaksulla on mahdollisuus osallistua retkille jäsenhintaan esim. 6 henkilön toimesta. Tilinumero Someron
Säästöpankki, Salo eli FI08 4327 2120 0289 76.
Hallitus 2017
Hallituksen kokoonpano vuonna 2017: pj Mauri Hirvonen, vpj Juhani Pylkäs, jäsen- ja rahastonhoitaja Pirkko-Liisa Elonen, Lars Mether, Ilkka Koivaara, Pasi Hirvonen, Mauri Lievonen, Ari Aalto, Rauni Rödlin, Mika Vänttinen ja sihteeri Leena Järvelä
Syksyksi on suunnitteilla matka Viroon, Tartoon. Asiasta lisäinfoa seuraavassa jäsentiedotteessa.
Tulkaahan käymään elektroniikkamuseossa ja tuokaa ystävännekin. Museon ystävillä on museoon vapaa pääsy. Made in Salo –näyttelyt avoinna 4.5 -31.8.2017
ke-pe klo 11-17, la-su klo 11-15. Lisäinfoa löytyy museon nettisivuilta
www.salomus.fi sekä Salon historiallisen museon facebook-sivustolta.
Lähetäthän ajantasaisen sähköpostiosoitteesi sihteerille leena.jarvela@salo.fi, sillä aika monen jäsenen sähköpostiosoitteesta tulee ilmoitus, että ei ole käytössä.

Hyvää kesää!
Mauri Hirvonen, puheenjohtaja

Leena Järvelä, sihteeri

