Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry
Toimintakertomus 2015
Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry perustettiin 29.2.2000 ja säännöt hyväksyttiin 2001.
Hallitus
Yhdistyksen hallitus v. 2015: Pj Mauri Hirvonen, vpj Juhani Pylkäs, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava Pirkko-Liisa Elonen, Ilkka Koivaara, Ari Aalto, Mauri Lievonen, Pasi Hirvonen,
Rauni Rödlin, Lars Mether, Heikki Vesslin ja sihteeri Leena Järvelä.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 7 kertaa. Hallituksella oli neljä toimikuntaa: jäsenhankinta-, tiedotus-, toiminta- ja kotisivutyöryhmä.
Yhdistyksen vuosikokous oli 11.3.2015 elektroniikkamuseon tiloissa, Salorankatu 5-7. Kokoukseen osallistui 15 jäsentä.
Jäsenistö ja jäsenmaksut
Vuoden 2015 lopulla oli yhdistyksessä 177 jäsentä, (vuonna 2014 179 jäsentä), joista 174
henkilöjäsentä ja 3 yhteisö/yritysjäsentä.
Yhdistyksen jäsenmaksut olivat vuonna 2015 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 ystävät jatkoivat talkootyötä elektroniikkamuseossa. Keväällä 2015 talkoolaiset
osallistuivat Televisio auki! –näyttelyn järjestelytöihin ja näyttelyn rakentamiseen.
Näyttely avautui 16.6.2015.
- Syksyllä 2015 talkoolaisia työllisti puhelin- ja monitorinäyttelyyn tulevien laitteiden valokuvausprojekti, jolloin nostettiin ja siirrettiin puhelimia ja monitoreja hyllyistä kuvauspaikoille ja lavoille. Puhelin- ja monitori/pelaa –näyttely aukeaa joulukuun alussa
2016. Talkootunteja kertyi yhteensä 893.
- Museon ystävät osallistuivat 24.1.2015 Plazassa olleeseen Fun and Hobbytapahtumaan.
- Kesäretki suuntautui Saariston rengastielle 27.6.2015. Mukana oli 49 henkilöä.
- Syysretki tehtiin 16.10.2015 Raaseporiin, missä käytiin tutustumassa Lasse Ingmanin
radiomuseoon, tehtiin kiertoajelu kaupungilla sekä vierailtiin Tammisaaren museokeskus EKTAssa. Mukana oli 23 henkilöä.
- Joululounas nautittiin Salon VPK:n talolla 9.12.2015. Tilaisuus oli myös yhdistyksen entisen varapuheenjohtajan Hemmo Tuomelan muistotilaisuus. Joululounaalle osallistui 41
henkilöä. Mukana oli toiminnantarkastaja Merja Lehtinen, varatoiminnantarkastaja Merja Haavisto, vapaa-ajan lautakunnan pj Leena Ahonen-Ojala, Salon kaupungin ent.
kaupunginsihteeri Arno Miettinen sekä Veturitallin ystävistä Sissi Peltonen ja Marita Laiho.
- Elektroniikkamuseon Ystävien hallituksen jäsenten ja talkoolaisten joulukahvitilaisuus
järjestettiin ravintola Mamasissa 15.12.2015.
- Yhdistyksellä on kanta-asiakaskortti Suomalaiseen kirjakauppaa, jolla saa 10 % alennuksen yhdistykselle ostettavista tuotteistaa. Pirkko Elonen on pääkäyttäjä.
- Museon ystävien nettisivut osoitteessa www.semu.fi
- Elektroniikkamuseossa otettiin käyttöön valtakunnallinen museokortti v 2015, hinta 54
e/vuosi ja sillä pääsee ilmaiseksi sisään yli 200 museoon Suomessa.

