Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry
Toimintakertomus 2017
Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry perustettiin 29.2.2000 ja säännöt hyväksyttiin 2001.
Hallitus
Yhdistyksen hallitus v. 2017: 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 2017 aikana 9 kertaa. Hallituksella oli neljä toimikuntaa: jäsenhankinta-, tiedotus-, toiminta- ja kotisivutyöryhmä.
Yhdistyksen vuosikokous oli 16.3.2017 elektroniikkamuseon tiloissa, Salorankatu 5-7. Kokoukseen osallistui 15 jäsentä.
Jäsenistö ja jäsenmaksut
Vuoden 2017 lopulla oli yhdistyksessä 181 jäsentä, (vuonna 2016 174 jäsentä). Yhdistyksen jäsenmaksut olivat vuonna 2017 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 komponentti-, varaosa—ja mittalaitemateriaalin läpikäymiseen ja yrityksiltä tulleiden tuplaesineiden seulomiseen.
- Museon ystävät osallistuivat lauantaina 21.1.2017 Plazassa olleeseen Fun and Hobby-tapahtumaan.
- Museon tutkija piti Kansallismuseossa valtakunnallisessa museoalan seminaarissa 8.2.2017 esitelmän elektroniikkamuseon ystävien ja museon yhteistyöstä.
- Raimo Jokinen piti museossa 30.3.2017 esitelmän radioon johtavien keksintöjen historiasta - Jo
muinaiset kreikkalaiset –otsikolla. Kuuntelijoita oli 32..
- Plazassa oli museon pop up –näyttely 31.3.-9.4.2017. Esillä oli museon esineistöä. Museon ystävät
pitivät näyttelyä auki ja toimivat oppaina. Näyttelyssä kävi 752 henkilöä.
- Iot campuksen avoimissa ovissa 25-26.4.2017 museolla oli pieni näyttely ja museon ystävät olivat
infoamassa museon ja museon ystävien toiminnasta.
- Salofa Oy:n tutustumiskäynti 27.4.2017. Mukana oli 8 henkilöä.
- Kesäretki suuntautui Loviisaan, Malmgårdenin kartanoon ja panimoon sekä vanhaan Porvooseen
6.6.2017. Mukana oli 33 henkilöä.
- Lasten laulukaupunkitapahtuman yhteydessä 9.6.2017 museolla oli puhelin- ja pelipiste torilla. Museon ystävät olivat paikalla.
- 14.9. oli museon toritempaus kaupungin Kontissa. Esillä oli museoesineitä ja paikalla kävi 74 henkilöä. Museon ystävät toimivat esittelijöinä.
- Syysretki tehtiin Tartoon 22.-23.9.2017, missä kohteena olivat Viron uusi kansallismuseo sekä AHHAA-tiedekeskus. Osallistujia oli 28.
- Paimion sähkömuseon talkoolaisten vierailu elektroniikkamuseoon tapahtui 2.11.2017. Museon ystävien talkoolaisia oli paikalla.
- Tutustumiskäynnille TWIG COM Oy:hyn osallistui 12 henkilöä 30.11.2017
- Joululounas nautittiin Salon VPK:n talolla 12.12.2017. Joululounaalle osallistui 44 henkilöä. Mukana
oli uusi kaupunginjohtaja Lauri Inna.
- Museon ystävien hallituksen ja talkoolaisten joulukahvi nautittiin museolla 20.12.2017
- Vuoden aikana museon ystävät toimivat oppaina museossa useissa suurtilaisuuksissa, mm. partiolaisten EXPLO-tapahtumassa ja syntymäpäiväjuhlissa

