Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry
Toimintakertomus 2012
•

Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry perustettiin 29.2.2000. Museon Ystävien säännöt hyväksyttiin
2001.

Hallitus
•
Yhdistyksen hallitus v. 2012:
Puheenjohtaja Arto Vihtonen, varapuheenjohtaja Hemmo Tuomela, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava
Pirkko-Liisa Elonen, muut jäsenet Ilkka Koivaara, Ari Aalto, Mauri Hirvonen, Pasi Hirvonen, Rauni
Rödlin, Lars Mether, Heikki Vesslin ja sihteeri Leena Järvelä.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 7 kertaa. Hallituksella oli kaksi toimikuntaa: jäsenhankinta- ja tiedotustoimikunta sekä toiminta- ja kotisivutyöryhmä.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.3.2012 Salon kaupunginvaltuustonsalissa. Mukana oli 16 jäsentä.
Jäsenistö ja jäsenmaksut
Vuoden 2012 lopulla oli yhdistyksessä 172 jäsentä, (vuonna 2011 170 jäsentä), joista 166 henkilöjäsentä ja 6 yhteisö/yritysjäsentä.
•
Yhdistyksen jäsenmaksut olivat vuonna 2012 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 3 kertaa.
Toiminta
Museon Ystävillä oli talkoot elektroniikkakokoelmien kokoelmavarastolla keskiviikkoisin. Talkoissa
on lajiteltu ja tunnistettu laitteistoa ja lajiteltu erilaisia varaosa- ja käyttöesineitä ja testattu vanhoja laitteita sekä pystytetty kokoelmasäilytystilassa hyllyjä ja järjestetty käyttöesineistöä. Lisäksi suunniteltiin alustavasti elektroniikkakokoelmien tulevan perusnäyttelyn havainnollistamismalleja.
Kevätretki tehtiin Perniöön, missä tutustuimme Teijo-Talot Oy:n tuotantotiloihin sekä Marine Alutech Oy:n tuotantotiloihin ja pääsimme merivartioaluksella koeajelulle. Mukana oli 22 henkilöä.
Valtakunnallinen Museon ystävien vuositapaaminen pidettiin Joensuussa 12.5.2012. Museon ystävien edustajana olivat pj Arto Vihtonen sekä Rauni Rödlin.
Kesäretki suuntautui Örön linnakesaarelle 10.7.2012 ja mukana oli 24 henkilöä.
Syysretki tehtiin 16.10.2012 Fiskarsin ruukkikylään ja retkelle osallistui 31 jäsentä.
Salon elektroniikkamuseon ystävät ry:n puheenjohtaja Arto Vihtonen ja rahastonhoitaja Pirkko
Elonen kävivät vastaanottamassa Turun linnassa 21.11.2012 vuoden 2012 Varsinais-Suomen
museoteko tunnustuspalkinnon vapaaehtoistyöstään elektroniikkakokoelmissa.
Joulukuun retki (4.12) suuntautui Turkuun, missä tutustuttiin Turun linnassa olleeseen pelinäyttelyyn sekä päälinnaan oppaan johdolla. Linnakäynnin jälkeen vierailimme ED-Designin tiloissa ja
saimme tietoa teollisen muotoilun nykysuuntauksista sekä tapasimme vanhat Salora/Nokian
muotoilijat Heikki Kiisken ja Jorma Pitkosen. Retkellä oli mukana 32 henkilöä.
Joululounas nautittiin Salon VPK:n talolla 12.12.2012. Vieraana oli Salon kaupungin kulttuuri- ja
kirjastolautakunnan puheenjohtaja Siv Ilola ja varatilintarkastaja Merja Haavisto sekä Taidemuseo Veturitallin museon ystävien kaksi edustajaa. Joululounaalle osallistui 30 jäsentä.
Elektroniikkamuseon Ystävien hallituksen jäsenten ja talkoolaisten joulukahvitilaisuus järjestettiin
kokoelmasäilytystiloissa 13.12.2012. Paikalla oli 18 henkilöä.
Puheenjohtaja Arto Vihtonen kävi Suomen Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levän järjestämässä
neuvottelussa Helsingissä, minne oli kutsuttu 6 eri museoiden ystävä-yhdistysten edustajaa ja he
saivat kertoa kuulumisiaan, toiveitaan ja saavutuksiaan.

