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Tutustumiskäynti tiistaina 8.5.2018 klo 15 Evondokseen.
Evondos on kehittänyt automaattisen lääkeannostelupalvelun kotihoidon piirissä oleville
pitkäaikaislääkityille ja alkavasta muistisairaudesta kärsiville. Palvelu koostuu lääkeannostelurobotista ja etähoitojärjestelmästä, ja se hyödyntää lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelua. Yritys valmistaa Salossa palveluun tarvittavat laitteet mm. lääkeannostelijat.
Evondoksen toimipiste sijaitsee Astrum-keskuksessa. Kokoonnutaan ennen käyntiä elektroniikkamuseon tiloihin klo 14.50. Mukaan mahtuu 24 henkilöä.
Ilmoittautumiset jo 2.5 mennessä leena.jarvela@salo.fi tai 044-778 4885.

Kesäretki Helsinkiin, Suomenlinnaan ja Designmuseoon perjantaina
15.6.2018
Vainion liikenteen tilausbussi lähtee Salon torin turistiautopysäkiltä klo 8.00. Lautta
Suomenlinnaan starttaa klo 10.00, matka kestää n. 15 min.
Suomenlinnan lauttarannassa on opas vastassa. Ensin teemme reilun kilometrin
kävelykierroksen, johon sisältyy käynti Susisaaren suurella linnanpihalla ja kuivatelakka.
Kierroksen aikana opas kertoo Suomenlinnan historian vaiheista. Kierros päättyy
Suomenlinnan museoon, jonka auditoriossa nähdään Suomenlinna Experience
laajakangasesitys. Ohjelma kertoo merilinnoituksen synnystä, sen vaiheista ja siellä
vaikuttaneista ihmisistä. Opastuspakettiin kuuluu myös pääsy Ehrensvärd museoon,
johon tutustutaan omatoimisesti.
Opastuksen ja museon jälkeen on aikaa käydä lounaalla, Suomenlinnan alueella on
kahdeksan ravintolaa ja kahvilaa. Eri museoita on kuusi kappaletta ja lisäksi
myymälöitä. www.suomenlinna.fi
Kello 14.00 lähdetään lautalla takaisinpäin (aikataulu tarkentuu, kun lautan
kesäaikataulut on vahvistettu) ja siirrytään bussilla kauppatorilta Designmuseoon,
jossa meillä on myös opastettu kierros, kestoltaan n. 45 min.
Designmuseossa on uutena esillä Timo Sarpanevan näyttely sekä perusnäyttelyt.
Museolta käännytään kotia kohti ja Salossa ollaan n. 17.30. www.designmuseum.fi
Museon ystäväyhdistyksen jäsenille matka maksaa 10 € (sisältää bussi- ja
lauttamatkat, opastukset ja sisäänpääsyt). Jokainen maksaa ruuat ja juomat itse.
Muille kuin Elektroniikkamuseon Ystävät yhdistyksen jäsenille retken hinta on 60 €. Lue
lisää kohteiden nettisivuilta!
Retkelle ilmoittautumiset torstaihin 31.5. mennessä:
Ari Aalto ari.aalto@murunda.fi tai 044-551 4055

Jäsenmaksu 2018

Vuoden 2018 jäsenmaksun tilisiirto on kirjeen liitteenä. Eräpäivä 15.5.2018. Jäsenmaksut ovat samat kuin v.2017: 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 mah-

dollisuus osallistua retkille jäsenhintaan esim. 6 henkilön toimesta. Tilinumero Someron
Säästöpankki, Salo eli FI08 4327 2120 0289 76.

Hallitus 2018
Hallituksen kokoonpano vuonna 2018: pj Mauri Hirvonen, vpj Juhani Pylkäs, jäsen- ja rahastonhoitaja Pirkko-Liisa Elonen, Aimo Leskelä, Ilkka Koivaara, Pasi Hirvonen, Mauri Lievonen, Ari Aalto, Rauni Rödlin, Kari Iso-Järvenpää ja sihteeri Leena Järvelä
Tulkaahan käymään elektroniikkamuseossa ja tuokaa ystävännekin. Museon ystävillä on museoon vapaa pääsy. Made in Salo –näyttelyt avoinna 9.5 -31.8.2018
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

