Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry
Toimintakertomus 2013
•

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

Hallitus
•
Yhdistyksen hallitus v. 2013
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 2013 aikana 8 kertaa. Hallituksella oli neljä toimikuntaa: jäsenhankinta-, tiedotus-, toiminta- ja kotisivutyöryhmä.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.3.2013 SAMUn elektroniikkakokoelmien kokoelmatilassa, Salorankatu 5-7. Mukana oli 22 jäsentä.
Jäsenistö ja jäsenmaksut
Vuoden 2013 lopulla oli yhdistyksessä 170 jäsentä, (vuonna 2012 172 jäsentä), joista 166 henkilöjäsentä ja 4 yhteisö/yritysjäsentä.
•
Yhdistyksen jäsenmaksut olivat vuonna 2013 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 kokoelmatiloissa pääasiallisesti keskiviikkoisin. Talkoissa on lajiteltu ja tunnistettu laitteistoa ja testattu vanhoja laitteita sekä pystytetty kokoelmasäilytystilassa hyllyjä ja järjestetty käyttöesineistöä. Lisäksi suunniteltiin elektroniikkakokoelmien tulevan radionäyttelyn havainnollistamismalleja.
Kevätretki tehtiin Salon Vapon toimitiloihin 14.5.2013. Vapossa tutustuttiin sähkön ja lämmön
tuotantoon voimalaitospäällikkö Petri Koivusen johdolla. Mukana oli 9 henkilöä
Valtakunnallinen Museon ystävien vuositapaaminen pidettiin Lahdessa 18.5.2013. Museon ystävien edustajana olivat pj Arto Vihtonen sekä Rauni Rödlin.
Kesäretki suuntautui Lohjan Tytyrin kaivosmuseoon 6.6.2013 ja mukana oli 20 henkilöä.
Syysretki tehtiin 22.10.2013 Hella Lightning Finlandin tuotantotiloihin Pertteliin. Tutustumisretkellä oli mukana 12 jäsentä.
Vapaa-ajanlautakunta vieraili elektroniikkakokoelmissa 14.11.2013. Museon ystävät yhdistyksestä oli paikalla 3 edustajaa.
Marraskuussa purjehdimme päiväretkelle Tallinnaan 19.11.2013. Tallinnassa oli lyhyt kiertoajelu
sekä KGB-museo -vierailu ja käynti Superalkossa. Retkellä oli mukana 30 henkilöä.
Joululounas nautittiin Salon VPK:n talolla 12.12.2013. Joululounaalle osallistui 39 henkilöä.
Elektroniikkamuseon Ystävien hallituksen jäsenten ja talkoolaisten joulukahvitilaisuus järjestettiin
kokoelmasäilytystiloissa 18.12.2013.
Museon ystävien esite päivitettiin ja uudistettiin vuoden 2013 aikana.
Museon ystävistä ja heidän toiminnastaan oli Suomen radiohistoriallisen Seuran –lehdessä
1/2013 artikkeli sekä Salo-Uskela -seuran Hakastarolainen–lehdessä nro 45, 2014.
Museon ystävien nettisivut saatiin toimiviksi, joskin ei valmiiksi, sillä sivuston ulkoasu kaipaa vielä kohennusta, www.semu.fi
Museon ystävät saivat Salon Tietokeskukselta lahjoituksena pc:n ja näytön. Yhdistys hankki itse
uuden tulostimen, ulkoisen kovalevyn, muistitikun ja nettitikun käyttöönsä. Ne ovat elektroniikkakokoelmien kokoelmatilassa.

