
 

 

Salon elektroniikkamuseon ystävät ry                 
Jäsentiedote 2/2017     17.7.2017 

  
 

Syysretki Viroon, Tartoon pe 22. – la 23.9.2017 

 

Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry tekee retken Viroon, Tartoon ja siellä pääkohteena 
on Viron uusi kansallismuseo,  Eesti rahva museuum, www.erm.ee 

Matkan järjestäjänä on Suur-Salon Matkapalvelu / Rauli Koski 

Lähtö Salon torin turistiautopysäkiltä aamulla klo 5.30 ( Halikon kirjaston pihalta on 

myös mahdollista tulla kyytiin, klo 5.15, asiasta pitää mainita ilmoittautumisen yhteydessä) 

Ecerö Linen m/s Finlandia lähtee satamasta, Helsinki Länsiterminaali 2, klo 8.30. 

Aamiaista syömme laivalla, toinen kattaus klo 9.30. Tallinnassa olemme klo 11.00 ja siitä 
on noin parin tunnin ajo Tartoon. 

Matkan hinta on museon ystäväyhdistyksen jäseniltä 103 EUR/henkilö, joka sisältää majoi-

tuksen, Hotel Tartu ( 2 hh huone, yhden hengen huonelisä 32,00 EUR ), matkat Suomessa 

ja Virossa sekä laivamatkat ja aamiaiset laivalla ja hotellissa, museon pääsymaksut ja 

opastukset. Lauantaina 23.9. on mahdollisuus kierrellä Tartoa ja Tallinnassakin on mahdol-

lisuus pieneen kiertelyyn ja ostoksilla käyntiin.  

Ruokailut, kahvit ym. jokainen maksaa itse. 
Takaisin Helsingissä olemme lauantai-illalla klo 21.00. 

HUOM! Viro on nyt EU:n neuvoston puheenjohtajamaa ja sen myötä ollaan tarkempia mat-

kustajien kanssa, passi tai virallinen henkilöllisyystodistus ehdottomasti mukaan !! 

Sitovat ilmoittautumiset Ari Aallolle maanantaihin 21. elokuuta mennessä  

puh. 044-551 4055 tai ari.aalto@murunda.fi      Huom! Paikkoja rajoitetusti. 

Matkan maksu tässä kirjeessä alempana näkyvälle museon ystävien tilille, maksun yhtey-
teen viestinä Tarto ja retkelle lähtijän nimi. 

 

Jäsenmaksu 2017 

 

Olethan muistanut maksaa vuoden 2017 jäsenmaksun? Jäsenmaksut ovat samat kuin 

v.2016: henkilöjäsenmaksu 8,5 €, liittymismaksu 3,5 €/henkilö; perhejäsenmaksu: var-
sinaisen jäsenen jäsenmaksun (8,5 €) lisäksi maksetaan 3,5 €  /perheenjäsen sekä yri-

tys/yhteisöjäsenmaksu 85 €.  Yritys/yhteisöjäsenmaksulla on mahdollisuus osallistua retkil-

le jäsenhintaan esim. 6 henkilön toimesta. Tilinumero Someron Säästöpankki, Salo eli 

FI08 4327 2120 0289 76.  

 

 

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. Syksyllä 1.9. alkaen to-pe klo 11-17, la klo 11-15. Lisäinfoa löytyy museon 

nettisivuilta www.salomus.fi sekä Salon historiallisen museon facebook -sivustolta. 

 

Lähetäthän ajantasaisen sähköpostiosoitteesi sihteerille leena.jarvela@salo.fi, sil-

lä aika monen jäsenen sähköpostiosoitteesta tulee ilmoitus, että ei ole käytössä. 
 

 

 

 

 

 
Mauri Hirvonen, puheenjohtaja   Leena Järvelä, sihteeri 
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