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  Salon Elektroniikkamuseon Ystävien joululounas nautitaan tiistaina 

12.12.2017 klo 12 jälleen kerran VPK:n talolla, Asemakatu 3   

 

Lounaan hinta on 15 €/henkilö. Tilaisuudessa on seisova pöytä, jossa tarjoillaan perinteisiä 

jouluherkkuja; kinkkua, laatikoita, salaatteja, kalaa jne. Kaikki Museon Ystävät – yhdistyksen 

jäsenet ovat erittäin lämpimästi tervetulleita paikalle. Varaa mukaan tasaraha. Uusi 
kaupunginjohtajamme Lauri Innakin tulee paikalle. 

Jos haluat tuoda mukaasi jonkun henkilön, joka ei ole Museon Ystävät - yhdistyksen jäsen, niin 

häneltä peritään lounaan ostohinta, joka on 31 €. 

Ilmoittautumiset torstaihin 7.12.2017 mennessä Mauri Lievoselle, p. 040 7560748 
tai lievonen.mauri@gmail.com. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista 

ruoka-aineallergioista. 

 

Tutustumiskäynti Twig Com Oy:öön torstaina 30.11.2017 klo 14 

Museon ystävät pääsevät käymään Twig Com Oy:ssä to 30.11.klo 14. Yhtiössä valmistetaan 
viestintälaitteita, henkilöhälyttimiä. Twigin alkujuuret ovat Benefon Oy:ssä. Vierailulle mahtuu 

mukaan max 14 henkilöä. Ilmoittautumiset Leena Järvelälle 27.11 mennessä, p. 044 778 

4885 tai leena.jarvela@salo.fi. Twig Com Oy:n osoite Lairolantie 14, 24910 Halikko as. 

Kokoonnutaan elektroniikkamuseon pihaan klo 13.40 ja mennään kimppakyydillä 

paikalle, koska yhtiön piha on ahdas eli siellä ei ole parkkipaikkoja.  

 

Muista vierailla museossa! 

Elektroniikkamuseon Made in Salo –näyttely (radiot, tv:t, puhelimet ja monitorit) on avoinna 

talvikaudella to-pe klo 11-17 ja la klo 11-15.  Mutta museossa voi piipahtaa muulloinkin, jos 

vain ollaan paikalla, soittamalla p. 044-778 4885. Informoikaa ystäviänne ja sukulaisianne, 
että tulevat käymään museossa. Joka kuukauden ensimmäinen perjantai on museoon vapaa 

pääsy. Pääsymaksut ovat aikuisilta 4 e ja eläkeläisiltä 3 e ja alle 18-vuotiaat pääsevät 

ilmaiseksi museoon.  

Osoite Astrum-keskus, Salorankatu 5-7, ovi 3. Museon ystäväyhdistyksen jäsenillä on 
näyttelyyn vapaa pääsy. Kerrothan infopisteessä nimesi. Seuraa museon ajankohtaista 

ilmoittelua www.salomus.fi –sivuilta ja facebookista Salon historiallinen museo. 

 

 

Osoitteen – ja sähköpostiosoitteen muutokset 
 

Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesi jäsenvastaavallemme Pirkko-Liisa Eloselle, 

pirkko.elonen@luukku.com tai puh. 040 702 4192 ja sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset 

sihteeri Leena Järvelälle, leena.jarvela@salo.fi, 044-778 4885.Retkikohteista voi lähettää myös 

toivomuksia edellä mainittuihin sähköpostiosoitteisiin.  

 

 
Mauri Hirvonen, puheenjohtaja                 Leena Järvelä, sihteeri   

 

Tervetuloa mukaan yhteisiin info- ja muihin tapahtumiimme! 
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