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Tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen myös museon ystävien toiminnassa. Koronaepidemia
peruutti mm. vuosittaisen kevät- ja syysretken. Tämänhetkisen epidemiatiedon valossa
emme myöskään järjestä perinteistä joululounasta.
Elektroniikkamuseo oli suljettuna maaliskuun puolivälistä kesäkuun alkuun. Museo on ollut
avoinna sen jälkeen koko kesän ja olemme noudattaneet museossa THL:n hygienia- ja turvallisuusmääräyksiä. Seuraamme koko ajan tarkasti tilannetta ja toimimme määräysten
mukaan myös museossa. Täällä on käytössä tehostettu siivous, käsidesit ja muut turvarajoitukset. Tällä hetkellä museoon voi tulla vierailemaan turvallisin mielin.
Nokia -näytelmä 2.12.2020 klo 19 Turun kaupunginteatterissa.
Museon ystäväyhdistys on tehnyt varauksen Turun kaupunginteatterissa esitettävään Nokia-näytelmään. Esitys on ke 2.12. klo 19. Teatterissa katsojia suositellaan käyttämään
esityksen aikana kasvomaskeja ja katsomassa on turvavälit. Mitään etukäteen varattuja
paikkoja ei katsomassa ole, vaan katsojat ohjataan jonotusjärjestyksessä valitsemaan paikat. Museon ystäväyhdistyksen jäsenille liput ja edestakainen matka yhteisellä bussikuljetuksella Salosta maksavat yhteensä 20 e (normaali lippuhinta 44 e/ryhmän henkilö) ja ystäväyhdistyksen ulkopuolisille jäsenille lipun hinta on 50 e. Lippuja on varattu 40 kappaletta ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset teatterimatkalle 30.10 mennessä leena.jarvela@salo.fi tai
044 778 4885.
Bussikuljetuksesta infoamme sitten matkalle lähtijöitä eli ilmoittakaa joko sähköposti
tai puhelinnumeron, kun ilmoittaudutte mukaan. Mikäli haluatte väliaikatarjoilua, niin
ilmoittakaa siitäkin ilmoittautumisen yhteydessä. Tarjottavien infot löytyvät Turun kaupunginteatterin sivuilta, kohdasta liput, väliaikatarjoilut ryhmille ja klikkaa auki kohdan väliaikatarjoiluesite ryhmille.
Jos koronatilanne muuttuu ja esitykset perutaan tms., niin siitä informoidaan ilmoittautuneita. Ja muistathan, että teatterimatkalle lähdetään terveinä. Jos ei ole
omaa kasvomaskia, niin museon ystäväyhdistys tarjoaa matkan ajaksi 2 kertakäyttömaskia/henkilö.
Membook -sovellus
Museon ystäväyhdistys on ottanut käyttöön Membook -sovelluksen. Yhdistyksen jäsen saa
parhaan hyödyn sovelluksesta rekisteröitymällä sen käyttäjäksi. Jäsen voi käydä itse sovelluksen kautta tarkastamassa ja päivittämässä omat tietonsa jäsenrekisterissä. Lisäksi
membookissa voi käydä lukemassa yhdistyksen lähettämät jäsentiedotteet ja sovelluksen
kautta lähetämme ja perimme jatkossa myös jäsenmaksulaskut. Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, niin saat edelleen kirjepostina jäsentiedotteet ja jäsenmaksutkin hoituvat
entiseen tapaan. Mutta jos olet ottanut käyttöön sähköpostin, niin informoi siitä yhdistyksen sihteeriä leena.jarvela@salo.fi. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena Membook sovellukseen.
Hyvää syksyä, pysykää terveinä, huolehtikaa itsestänne ja läheisistänne!
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