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Toimintakertomus 2009 

 
 

• Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry perustettiin 29.2.2000. Museon Ystävien säännöt 

hyväksyttiin 2001. 

 
Hallitus 

• Yhdistyksen hallitus v. 2009: 

Puheenjohtaja Arto Vihtonen, varapuheenjohtaja Hemmo Tuomela, rahastonhoitaja Pirkko-

Liisa Elonen, muut jäsenet Raimo Jokinen, Mauno Känkänen, Heikki Vesslin, Mauri Hirvo-
nen, Pasi Hirvonen, Rauni Rödlin, Lars Mether ja sihteeri Leena Järvelä.   

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 6 kertaa. Hallituksella oli kaksi toimi-

kuntaa: jäsenhankinta- ja tiedotustoimikunta sekä toiminta- ja kotisivutyöryhmä. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10.3.2009 Salon kaupunginvaltuustonsalissa. Mukana oli 

16 jäsentä. 
 

Jäsenistö ja jäsenmaksut 

• Yhdistyksellä oli vuoden 2009 lopussa 169 jäsentä, (v. 2008 166 jäsentä, v. 2007 144 jä-

sentä, v. 2006 135 jäsentä), joista 163 henkilöjäsentä ja 6 yhteisö/yritysjäsentä.  
• Yhdistyksen jäsenmaksut olivat vuonna 2009 seuraavat: 

- liittymismaksu 3,5 €/henkilö tai perhe 

- henkilöjäsenmaksu 8,5 €/vuosi 

- perhejäsenmaksu 8,5 €/ 1. henkilö/vuosi ja muilta perheenjäseniltä 3,5 €/henkilö/vuosi 
- yhteisö- ja yritysjäsenmaksu 85 €/vuosi 

• Jäsentiedote lähetettiin vuoden aikana 2 kertaa. 

 

Toiminta 
- Museon Ystävillä on ollut kokoelmavarastolla talkoot yleensä keskiviikkoisin. Talkoissa 

on lajiteltu ja tunnistettu laitteistoa, listattu arkistomateriaalia, testattu ja kunnostettu 

Pelaa!– näyttelyssä olleita laitteita ja ylläpidetty näyttelyn aikana laitteistoa ym.  

- Sunarrow Finland Oy, Salo, oli tutustumiskohteena 26.03.08. Mukana oli 11 jäsentä. 

- Kevätretki tehtiin Loimaalle, Suomen maatalousmuseo Sarkaan ja Loimaan kiven Kivi-
centeriin 23.5.2009. Mukana oli 15 henkilöä. 

- Valtakunnallinen Museon ystävien vuositapaaminen pidettiin Tampereella 16.5.2009. 

Museon ystävien edustajana oli pj Arto Vihtonen.. 

- Syysretki tehtiin 6.11.2009 Kotkaan, merikeskus Vellamoon (Suomen merimuseo ja 
Kymenlaakson maakuntamuseo). Mukana oli 41 jäsentä. 

- Salcompin toimintaan tutustuttiin 7.12.2009. Mukana oli 14 henkilöä. 

- Joululounas nautittiin Salon VPK:n talolla 9.12.2009. Vieraana oli Salon kaupungin kult-

tuuri- ja kirjastolautakunnan varapuheenjohtaja Simo Vesa sekä 26 jäsentä. 
- Elektroniikkamuseon Ystävien hallituksen jäsenten ja talkoolaisten joulukahvitilaisuus 

järjestettiin kokoelmasäilytystiloissa 17.12.08. Paikalla oli 13 henkilöä. 

- Pelaa!– näyttely toteutettiin Salon taidemuseo Veturitallissa 21.11.2009 – 31.1.2010 

elektroniikkakokoelmien ja taidemuseon yhteisnäyttelynä. Näyttelyssä oli esillä ja pelat-

tavana digitaalisia pelilaitteita ja pelejä 1980-luvun alusta tähän päivään. Museon ystä-
vät testasivat ja kunnostivat elektroniikkakokoelmissa olleita Salora pelilaitteita näytte-

lyyn, osallistuivat näyttelyn pystykseen ja purkuun sekä huolsivat laitteita näyttelyn ai-

kana. Näyttelyssä kävi 4420 museovierasta. 

 
Muuta 

- Tilinumero: Someron säästöpankki, Salo, Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry 

432721-228976 


