
 

 

Salon elektroniikkamuseon ystävät ry                 
Jäsentiedote 2/2021     21.6.2021 

  
 
Kesä – ja teatteriretki Mustioon keskiviikkona 4.8. 

 

Suuntamme Mustion linnan elämysmaisemiin keskiviikkona 4.8.2021. Lähtö Salon torin tu-

ristiautopysäkiltä klo 15.45. Perillä on opastettu kierros Mustion linnassa. Kierros kestää 
noin 45 min ja oppaana toimii Salon kaupungin entinen kulttuurituottaja Jouko Kiviranta. 

Kierroksella kuljetaan osittain portaissa eli kierros ei ole kokonaan esteetön. Kierroksen jäl-

keen voi ostaa virvokkeita ja piipahtaa mukavuuslaitoksissa. 

Teatteriesitys Kaksi puuta alkaa klo 18 ja kestää 2 h 20 min, jonka jälkeen on välittömästi 

paluu Saloon. Kyseessä on Juha Tapion hittien siivittämä musiikkikomedia, hauska tarina 

rakkaudesta, intohimosta ja jääräpäisyydestä. www.mustionlinnankesateatteri.fi. 
Yhdistys on varannut esitykseen 40 lippua.  

Matka maksaa 5 e jäsenille (sisältää matkan, opastuksen ja esityksen). Syömiset/juomiset 

jokainen maksaa itse. Varaathan matkalle mukaan tasarahan, sillä osallistumismaksu kerä-

tään menomatkalla bussissa. Jos joku ei jäsen halua lähteä mukaan matkalle, niin hinta on 

45 e. Jos ei jäsen haluaa liittyä museon ystävä yhdistyksen jäseneksi ja maksaa jäsenmak-

sun 10 e, niin matkan hinta on 5 e. 
Sitovat ilmoittautumiset retkelle ja esitykseen 15.7 mennessä p. 040 503 1810 tai 

aimo.leskela@outlook.com .  

 

Lokakuulle on suunniteltu retkeä Poriin, Satakunnan ja Rosenlew -museoihin. Syysretkes-

tä lisäinfoa syyskuun aikana. 

 

Museossa on esillä 31.8 asti Talmu-Hella -kesänäyttely.  
Tule tutustumaan näyttelyyn. Talmu ja myöhemmin Saloplast valmisti mm. Salora Oy:lle 

radioiden, televisioiden ja stereoiden muoviosia jo 1950-luvun puolivälistä alkaen. Myö-

hemmin yritys valmisti Saloralle ja Nokialle televisio- ja monitorikoteloita sekä puhelinten 

muoviosia. 

Talmu-Hella on valmistanut erilaisia ajoneuvojen valoja, heijastimia, polkupyörätuotteita 

sekä viime vaiheessa led-sisävaloja jne. Hella Lighting Finland Oy:n tuotanto ja suunnittelu 
siirrettiin Perttelistä lopullisesti Romaniaan marraskuussa 2020. 

 

Tulkaahan käymään elektroniikkamuseossa ja tuokaa ystävännekin. Museon ystävillä on 

museoon vapaa pääsy. Museo on avoinna ke-pe klo 11-17 ja la-su klo 11-15 elokuun lop-

puun asti. Muina aikoina voi pirauttaa sihteerille ja sopia käynnistä 044-778 4885. Lisäinfoa 

löytyy museon nettisivuilta www.salomus.fi sekä Salon elektroniikkamuseon facebook- ja 

instagram -sivustoilta. 
 

Museon ystävien omat nettisivut löytyvät osoitteesta www.semu.fi.  Sivustolta löy-

tyy ajankohtaista tietoa museon ystävien toiminnasta.  

Museon ystävien uusi logo on jäsentiedotteen yläkulmassa      .  

 

 
Hyvää kesää ja nautitaan vapaammasta kesästä! 

 

Aimo Leskelä, puheenjohtaja   Leena Järvelä, sihteeri 
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