Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry
Toimintakertomusta vastaava vuosikertomus 2019
Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry perustettiin 29.2.2000 ja säännöt hyväksyttiin
2001.
Hallitus
Yhdistyksen hallitus v. 2019: Pj Mauri Hirvonen, vpj Aimo Leskelä, rahastonhoitaja ja
jäsenvastaava Pirkko-Liisa Elonen, Ilkka Koivaara, Ari Aalto, Mauri Lievonen, Pasi Hirvonen, Erkka Sointula, Juhani Pylkäs, Kari iso-Järvenpää ja sihteeri Leena Järvelä.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 9 kertaa. Hallituksella oli neljä
toimikuntaa: jäsenhankinta-, tiedotus-, toiminta- ja kotisivutyöryhmä.
Yhdistyksen vuosikokous oli 6.3.2019 elektroniikkamuseon tiloissa, Salorankatu 5-7.
Kokoukseen osallistui 17 Jäsentä
Jäsenistö ja jäsenmaksut 2019
Vuoden 2019 lopulla oli yhdistyksessä 192 jäsentä, joista 3 yritysjäsentä (vuonna
2019 180 jäsentä). Yhdistyksen jäsenmaksut olivat vuonna 2019 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
mm. monitorilinjan pystyttämiseen ja havainnollistamiseen näyttelyssä, esinesiirtoihin, työpajojen ohjauksiin ja esineiden huoltamisiin, opastuksiin, museon
ja ystäväyhdistyksen toiminnan esittelyyn sekä valtakunnalliseen museon ystäväyhdistysten tapaamiseen. Vuonna 2019 tapaaminen oli Varkaudessa 14-15.9.
Museon ystäviä edusti Aimo Leskelä.
Museon ystävien nettisivutyöryhmä uudisti museon nettisivut vuoden 2019 aikana. Päivitetyt sivut löytyvät osoitteesta www.semu.fi
Museon ystävien hallitus päätti uudistaa myös Salon elektroniikkamuseon ystävät ry:n säännöt ja työryhmä teki sääntömuutosehdotukset. Hallitus kävi muutosehdotukset läpi ja uudet säännöt hyväksyttiin hallituksen kokouksessa
27.8.2019. Kokouksessa päätettiin esittää uudistetut säännöt vuosikokouksen
2020 hyväksyttäväksi, jonka jälkeen ne lähetetään patentti- ja rekisterihallitukseen.
Museon ystävien ohjaamat juotospajat järjestettiin museon tiloissa kolme kertaa: 20.2 robottiauto, 18.6. elektroninen noppa, 16.10 vilkkuva led-joulukuusi.
Elektroniikkamuseo hankki pajojen rakennussarjat. Pajoihin osallistui 38 lasta.
Museon ystävät osallistuivat Mobira 40 vuotta -seminaarin järjestelyihin ja kustannuksiin Astrum-areenalla 22.2.2019
Elektroniikkamuseo sai Nokia Merikaaren tilan viimeisestä tyhjennyksestä museolle mm. työpajapöytiä, jotka käytiin hakemassa museon ystävien talkooporukan kanssa maaliskuun alussa 2019.
12-13.4.2019 Salossa oli valtakunnalliset radioamatööripäivät ja osa osallistujista kävi elektroniikkamuseossa pe 13.4, jolloin Museon ystävistä oli paikalla
opastus.
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Museon ystävät vierailivat Muurlassa, Wallius hitsauskoneet Oy:n 70-vuotispäivänä 10.5.2019, jolloin yrityksellä oli avoimet ovet. Mukana oli 10 henkilöä.
Museon ystävät retkeilivät Emil Vikströmin taiteilijakotiin Visavuoren Valkeakoskelle 6.6.2019, mukana oli 37 henkilöä.
Salon iltatorilla oli 8.8 yhdistysiltapäivä, jossa museon ystävillä ja museolla oli
oma esittelypiste.
Taiteiden yänä 5.9. museo oli avoinna klo 17-21. Museossa oli peli-ilta ja pelien
vaihtopiste ja museokävijöitä oli avustamassa ja opastamassa 3 museon ystävää.
Syysretki tehtiin 29.10 Tampereelle Mediapolikseen, Tohlopinrantaan sekä Nuutajärven lasikylään. Mukana oli 38 henkilöä.
Joululounas nautittiin perinteisesti Salon VPK-talolla 10.12.2019. Vieraana oli
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen. Museon ystäviä
oli paikalla 59.
Talkooporukan ja hallituksen joulukahvit olivat museolla 18.12.

Muuta
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