
Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Vuonna 2020 pyritään saamaan yhdistykseen lisää henkilö- ja yritysjäseniä. 

 
Museon ystävät toimivat vuoden 2020 aikana elektroniikkamuseon tutkijan apuna järjestä-

mällä ja seulomalla kokoelmasäilytystilojen esineistöä ja arkistomateriaalia sekä avustavat 

näyttelyn uudistamisessa. Lisäksi museon ystävät ohjaavat lasten juotospajoja, rakentavat li-

sää havainnollistamismalleja, toimivat oppaina ja täydentävät museon laitteiden taustatietoja.  
 

Toimikunnat:  

Hallitus ehdottaa, että jäsenhankinta-, tiedotustoimikunta, toimintaryhmä ja kotisivutyö-

ryhmä jatkavat työskentelyään. Muita toimikuntia ja työryhmiä perustetaan tarpeen mu-

kaan.  

Jäsenhankinta- ja tiedotustoimikunta: 

Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry:n toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle jäsentiedot-

teilla, nettisivulla, sähköpostitse ja lehdissä. Salon kaupungin asukkaita, yhteisöjä/yrityksiä 

informoidaan Museon Ystävien toiminnasta tapahtumien avulla ja mahdollisuuksien mukaan 
lehtikirjoituksilla. Lisäksi tiedotetaan päättäjiä, erityisesti vapaa-ajan lautakuntaa yhdistyk-

sen toiminnasta ja osallistumisesta elektroniikkamuseon toimintaan.  

Toimintaryhmä/Talkoolaiset: 

Toimintaryhmä toimii edelleen museon kokoelmien asiantuntija-apuna, järjestely-, tunnis-

tustöissä jne. sekä tarvittaessa museon tapahtumissa asiantuntijaoppaina.  

Museon ystävät toteuttavat lasten ja nuorten elektroniikkatyöpajoja. 

Museon ystävät täydentävät elektroniikkamuseon laitteiden tausta- ja erilaisia valmistustie-

toja, jotka voidaan tallentaa museon esinetietokantoihin. 

Kotisivutyöryhmä uudisti museon nettisivun vuonna 2019, www.semu.fi.  

 

Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry  

• Osallistuu Salon kaupungissa järjestettäviin tapahtumiin. Lisäksi järjestetään vierailuja ja 
tutustumiskäyntejä museoihin ja alan laitoksiin. 

• Jäsenistön talkooryhmällä on elektroniikkamuseon kokoelmatiloissa talkoot noin kerran vii-

kossa. 

• Hallituksen jäsenten edustajat osallistuvat valtakunnalliseen Museon Ystävät – yhdistysten 

vuositapaamiseen. 
• On yhteydessä muihin salolaisiin Museon ystävät - tai kotiseutuyhdistyksiin ja tekee mah-

dollisuuksien mukaan yhteistyötä niiden kanssa. 

• Jäsenet toimivat elektroniikkamuseon järjestämissä lasten ja nuorten työpajoissa pajojen 

ohjaajina sekä tilauksesta myös muualla. 
• Osallistuu resurssiensa mukaan Salon elektroniikkamuseon näyttelyiden havainnollistamis-

mallien ym. suunnitteluun ja valmistukseen, esinetietojen täydentämiseen.  

• Suunnitellaan uusi logo vuonna 2020.   

 
MUUTA: 

- Museon ystäväyhdistysten yhteinen julkaisu Ystävyyslatomo on ilmestynyt ja se löytyy 

sekä netistä että kirjana museon ystävien hyllystä. 

- Hallituksen yhteystiedot, menneet ja tulevat tapahtumat, jäsentiedotteet ym. löytyvät 

www.semu.fi  
- Yhdistys osallistuu Mobira –40 vuotta muisteluihin. Taiteiden yänä esitetään Mobira—

dokumentti kaupungintalolla.  

 

http://www.semu.fi/
http://www.semu.fi/

