Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry
Toimintakertomus 2016
Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry perustettiin 29.2.2000 ja säännöt hyväksyttiin
2001.
Hallitus
Yhdistyksen hallitus v. 2016: Pj Mauri Hirvonen, vpj Juhani Pylkäs, rahastonhoitaja
ja jäsenvastaava Pirkko-Liisa Elonen, Ilkka Koivaara, Ari Aalto, Mauri Lievonen, Pasi Hirvonen, Rauni Rödlin, Lars Mether, Mika Vänttinen ja sihteeri Leena Järvelä.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 7 kertaa. Hallituksella oli neljä
toimikuntaa: jäsenhankinta-, tiedotus-, toiminta- ja kotisivutyöryhmä.
Yhdistyksen vuosikokous oli 9.3.2016 elektroniikkamuseon tiloissa, Salorankatu 57. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä.
Jäsenistö ja jäsenmaksut
Vuoden 2016 lopulla oli yhdistyksessä 174 jäsentä, (vuonna 2015 177 jäsentä).
Yhdistyksen jäsenmaksut olivat vuonna 2016 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 ja osallistuivat Made in Salo –puhelin- ja monitorinäyttelyn järjestelytöihin ja näyttelyn rakentamiseen. Näyttely avautui 8.12.2016
- Museon ystävät osallistuivat 30.1.2016 Plazassa olleeseen Fun and Hobbytapahtumaan.
- Museon ystävien ja Veturitallin ystäväyhdistysten hallitusten edustajien tapaaminen järjestettiin elektroniikkamuseossa 4.2.2016.
- Museon ystävien ohjaama elektroninen noppa -työpaja lapsille järjestettiin
24.2.2016.
- Tutustumiskäynti Ledil Oy:öön tehtiin 12.4.2016 ja mukana oli 14 jäsentä.
- Kevätretki suuntautui Seurasaaren ulkomuseoon ja Tamminiemeen 15.5.2016.
Mukana oli 31 henkilöä.
- Lasten kesäleiri järjestettiin Astrumissa 8-9.6, jolloin museossa toteutettiin kuvataidetyöpaja, jonka avustajina oli myös pari museon ystävää.
- Valtakunnallinen Museon ystävä yhdistysten -tapaaminen järjestettiin Designmuseossa Helsingissä 10.9.2016. Antero Nurmi edusti museon ystäviä.
- Syysretki tehtiin Forssaan 22.10.2016, missä kohteena olivat Forssan museo,
Sigrid –käsityökeskus ja Finlaysonin tehtaanmyymälä. Mukana oli 19 henkilöä.
- Joululounas nautittiin Salon VPK:n talolla 14.12.2016. Joululounaalle osallistui
50 henkilöä. Mukana oli vapaa-ajan lautakunnan pj Leena Ahonen-Ojala.
- Elektroniikkamuseon Ystävien hallituksen jäsenten ja talkoolaisten joulukahvitilaisuus oli 19.12.2015.
- Yhdistyksellä on kanta-asiakaskortti Suomalaiseen kirjakauppaa, jolla saa 10 %
alennuksen yhdistykselle ostettavista tuotteistaa. Pirkko Elonen on pääkäyttäjä.
- Museon ystävien nettisivut osoitteessa www.semu.fi
- Museon ystävillä on elektroniikkamuseon näyttelyihin vapaa sisäänpääsy.

