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Tutustumiskäynti perjantaina 10.5.2018 klo 13 Wallius hitsauskoneet Oy:öön
Wallius Hitsauskoneet Oy täyttää 70 vuotta ja yrityksessä on perjantaina 10.5 avoimet ovet,
jolloin menemme tutustumaan heidän toimintaansa. Wallius toimii Muurlassa, Muurlantie 510,
25120 Muurla. Sinne ajaa autolla Salon keskustasta noin 15 minuuttia. Voimme mennä sinne
kimppakyydeillä, ettei jokaisen tarvitse lähteä omalla autolla. Ilmoittautumisen yhteydessä voi kertoa, haluaako lähteä omalla autolla vai kimppakyydillä. Kokoonnutaan elektroniikkamuseon
pihaan 10.5 klo 12.30 ja lähdetään museon pihasta yhdessä autoilla matkaan. www.wallius.com
Ilmoittautumiset 8.5 mennessä ari.aalto@murunda.fi tai 044-551 4055

Kesäretki Visavuoreen torstaina 6.6.2019
Visavuoressa, Valkeakoskella, on taiteilija Emil Wikströmin taiteilijakoti ja ateljee ja Wikströmin
tyttärenpojan Kari Suomalaisen Kari-näyttelypaviljonki (Visavuorentie 80, 37770 Tarttila,
www.visavuori.com). Vainion liikenteen tilausbussi lähtee Salon torin turistiautopysäkiltä klo 9.00.
Menomatkalla juomme kahvit Pentinkulmalla, Urjalassa. Perillä Visavuoressa on 45 minuutin
opastettu kierros. Näyttelyiden lisäksi Visavuoressa on museokahvila ja museopuoti.
Emil Wikströmin asuinrakennukseen ja ateljeeseen ei pääse ilman portaita. Ateljeen alakertaan
pääsee autettuna takakautta, mikäli pystyy kulkemaan pientä ylämäkeä ja muutaman portaan.
Kari-paviljongin ala- ja yläkerran välillä ei ole hissiä vaan portaat (esteetön kulku toiseen kerrokseen
ulkokautta).
Paluumatkan teemme Hämeenlinnan kautta ja siellä pysähdymme ruokailemaan. Takaisin Salossa
ollaan klo 16 - 17.00 välillä. Museon ystäväyhdistyksen jäsenille matka on ilmainen (sisältää
bussimatkan, opastuksen ja sisäänpääsyn). Jokainen maksaa ruuat ja juomat itse. Muille kuin
elektroniikkamuseon ystävät yhdistyksen jäsenille retken hinta on 25 €.
Retkelle mahtuu 40 henkilöä. Kerro mahdollisista ruoka-aineallergioista
ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset perjantaihin 31.5. mennessä
ari.aalto@murunda.fi tai 044-551 4055

Jäsenmaksu 2019
Vuoden 2019 jäsenmaksun tilisiirto on kirjeen liitteenä. Eräpäivä 15.5.2019. Jäsenmaksut ovat
samat kuin v.2018: 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 2019
Hallituksen kokoonpano vuonna 2019: pj Mauri Hirvonen, vpj Aimo Leskelä, jäsen- ja rahastonhoitaja Pirkko-Liisa Elonen, Juhani Pylkäs, Ilkka Koivaara, Pasi Hirvonen, Mauri Lievonen, Ari Aalto,
Erkka Sointula, Kari Iso-Järvenpää ja sihteeri Leena Järvelä.
Museon ystävien uudet nettisivut löytyvät osoitteesta www.semu.fi Käykäähän katsomassa. Niitä
täydennetään parhaillaan.
Tulkaahan käymään elektroniikkamuseossa ja tuokaa ystävännekin. Museon ystävillä on museoon
vapaa pääsy. Made in Salo –näyttelyt avoinna 8.5 -31.8.2019 ke-pe klo 11-17, la-su klo 11-15.
Lisäinfoa löytyy www.salomus.fi -sekä Salon elektroniiikamuseon 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

