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Salon Elektroniikkamuseon Ystävien joululounas nautitaan tiistaina 10.12.2019 klo
12.00 alkaen VPK:n talolla, Asemakatu 3
Lounaan hinta on 10 €/henkilö. Tilaisuudessa on seisova pöytä, jossa tarjoillaan Pitopastantin
valmistamia monipuolisia jouluherkkuja. Kaikki Museon Ystävät – yhdistyksen jäsenet ovat
erittäin lämpimästi tervetulleita paikalle. Varaa mukaan tasaraha.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen on lupautunut tulemaan
lounaallemme mukaan.
Jos haluat tuoda mukaasi jonkun henkilön, joka ei ole Museon Ystävät - yhdistyksen jäsen, niin
häneltä peritään lounaan ostohinta, joka on 33 €.
Ilmoittautumiset keskiviikkoon 4.12.2018 mennessä Pirkko Eloselle, p. 040 7024192
tai pirkko.elonen@luukku.com. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista
ruoka-aineallergioista.
”40 vuotta yleisradiotekniikkaa. Kadonneita ilmiöitä AM-radioista
analogiatelevisioon” –luento elektroniikkamuseossa to 28.11.klo 16.30 alkaen

Eläkkeellä oleva Halikosta kotoisin oleva Ylen teknillinen johtaja DI Jorma Laiho on julkaissut yli 400 sivuisen
omaelämäkerran ”40 vuotta yleisradioinsinöörinä – Urani vaiheita 1973 – 2013”. Laiho kertoo kirjansa
pohjalta eräistä mielenkiintoisista ja vähän tunnetuista Yleisradion tekniikan ihmeistä sekä värikkäistä
seikkailuista niiden parissa. Esitelmä sivuaa myös Salon elektroniikkateollisuuden vaiheita.
Ilmoittautumiset tilaisuuteen 26.11.2019 mennessä leena.jarvela@salo.fi tai 044 778
4885. Tilaisuuden yhteydessä on mahdollista ostaa kirjaa. Tervetuloa!
Seuraa museon ystävien ja elektroniikkamuseon järjestämiä tapahtumia ja
ajankohtaisinfoa netissä

Museon ystävien nettisivuilta löytyy ystäväyhdistyksen ajankohtaisinfoa ja tietoa tapahtumista ym.
www.semu.fi .
Elektroniikkamuseon Made in Salo – näyttely on avoinna to-pe klo 11-17 ja la klo 11-15. Museoon voi tulla
muulloinkin soittamalla p. 044-778 4885. Joka kuukauden ensimmäinen perjantai on museoon
kaikilla vapaa pääsy. Pääsymaksut ovat aikuisilta 4 e ja eläkeläisiltä 3 e ja alle 18-vuotiaat
pääsevät ilmaiseksi museoon. Museossa käy museokortti. Museon ystäväyhdistyksen
jäsenillä on näyttelyyn vapaa pääsy. Kerrothan infopisteessä nimesi. Seuraa museon
ajankohtaisilmoittelua www.salomus.fi –sivuilta ja Salon elektroniikkamuseon facebook- ja
Salon kaupungin tapahtumasivuilta www.salo.fi/tapahtumakalenteri .
Osoitteen – ja sähköpostiosoitteen muutokset
Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesi jäsenvastaavallemme Pirkko-Liisa Eloselle,
pirkko.elonen@luukku.com tai p. 040 702 4192 ja sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset
sihteeri Leena Järvelälle, leena.jarvela@salo.fi, 044-778 4885. Retkikohteista voi lähettää myös
toivomuksia edellä mainittuihin sähköpostiosoitteisiin.
Jouluglögitarjoilua museolla pe 13.12. klo 14-17. Tervetuloa!
Mauri Hirvonen, puheenjohtaja

Leena Järvelä, sihteeri

