
Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry 

Toimintakertomusta vastaava vuosikertomus 2020 

Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry perustettiin 29.2.2000 ja sääntömuutos hyväksyttiin 

vuoden 2020 vuosikokouksessa.  

Hallitus 

Yhdistyksen hallitus v. 2020: Pj Mauri Hirvonen, vpj Aimo Leskelä, rahastonhoitaja ja jäsen-

vastaava Pirkko-Liisa Elonen, Ilkka Koivaara, Ari Aalto, Mauri Lievonen, Erkka Sointula, Juhani 

Pylkäs, Jari Talkara ja sihteeri Leena Järvelä. 
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 7 kertaa. Hallituksella oli neljä 

toimikuntaa: jäsenhankinta-, tiedotus-, toiminta- ja kotisivutyöryhmä. Vuosikokous oli 5.3. 

 

Jäsenistö ja jäsenmaksut 2020 

Vuoden 2020 lopulla oli yhdistyksessä 187 jäsentä, joista 3 yritys- ja yhteisöjäsentä (vuonna 

2019 192 jäsentä). Yhdistyksen jäsenmaksut olivat vuonna 2020 seuraavat: 
henkilöjäsenmaksu 10 €/vuosi, perhejäsenmaksu 5 € ja yhteisö- ja yritysjäsenmaksu 85 

€/vuosi 

Jäsentiedote lähetettiin vuoden aikana 3 kertaa. 

Toiminta 

Vuonna 2020 koronaepidemia sulki elektroniikkamuseon 17.3 -31.5 kokonaan ja 
museon avauduttua 1.6 tuli monia rajoituksia tapahtuma- ym. toimintaan. Kaupunki 

keskeytti pandemian vuoksi museon tutkijan palkanmaksun 25.3. – 14.5, jolloin 

museossa ei työskennellyt ketään.  

Museon ystävien järjestämät omat tapahtumat jäivät myös koronaepidemian vuoksi 
vähäisiksi. Kesän ja syksyn aikana muutama yhdistyksen jäsen osallistui kuitenkin 

museon talkoisiin. 

• Ennen epidemiaa, maailman radiopäivänä 13.2 Raimo Jokinen opasti ja kertoi radion 

kehityksestä ilmaisella opastuskierroksella, missä oli mukana 42 henkilöä. Salon 

Seudun Sanomat tekivät tästä tapahtumasta myös jutun.  
• Museon ystävien jäseniä oli ystävänpäivänä 14.2 museovieraiden 

keskustelukumppaneina museolla 3 kappaletta.  

• Museon ystävien ohjaama juotospaja (6 ohjaajaa) pystyttiin järjestämään vain talvilo-

man aikana 19.2. Elektroniikkamuseo hankki pajan rakennussarjat. Pajaan osallistui   
14 lasta.  

• Vuosikokous pidettiin 5.3 museon tiloissa ja kokoukseen osallistui 33 museon ystävää. 

Vuosikokouksessa hyväksytyt uudet säännöt lähettiin patentti- ja rekisterihallituksen 

tarkistettavaksi. Patentti- ja rekisterihallitus lähetti sääntöihin syksyllä 2020 pienen kor-
jauspyynnön, jonka mukaan säännöt korjataan vuoden 2021 aikana.  

• Yhdistys ehti viettää 20-vuotisjuhlansa 5.3 ennen epidemiarajoituksia. Juhla pidettiin 

ravintola Mamasissa, jossa museon ystävien perustamiseen osallistunut Pertti Falkstedt 

piti juhlapuheen ja tilaisuudessa oli kuvakaruselli museon ystävien toiminnasta vuosien 
varrelta. Juhlassa oli mukana Salon taidemuseon ystävien ja SAMOelin, Mobiran 

eläkeläisten sekä Salon radiokerhon edustajat. Juhlaan osallistui 47 henkilöä.  

• Museon ystävät jatkoivat talkootyötä alkuvuoden elektroniikkamuseossa sekä museon 

uudelleen avauduttua 1.6 jälkeen viranomaisten sallimin rajoituksin huolehtien turvalli-

suudesta ja hygieniasta. He osallistuivat mm. esinesiirtoihin, talviloman työpajan oh-
jaukseen, esineiden huoltamisiin, järjestelytöihin sekä arkistomateriaalin läpikäymiseen.  

• Museon ystävien hallitus päätti siirtää ystäväyhdistyksen jäsenrekisterin ja jäsenmaksu-

laskutuksen Membook-sovellukseen vuoden 2020 aikana. Siirto toteutui syksyn 2020 

aikana.  



• Perinteisiä retkiä, muita tapahtumia ja joululounasta ei voitu järjestää. Mutta Turun 

kaupunginteatterin Nokia-näytelmään hankittiin kuitenkin liput jo kesällä 2020 ja näy-

telmää katsomaa lähti 30 henkilöä esityksen viimeisenä päivänä vuonna 2020 eli 2.12. 
2020, jonka jälkeen Turun kaupunginteatterin ovet sulkeutuivat loppuvuodeksi. 

• Talkooporukan joulukahvit olivat pienellä joukolla museolla 16.12.  

 

Muuta Tilinumero: Someron säästöpankki, Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry, FI08 4327 

2120 0289 76 

Mobira historiikkiin ei pystytty kuluneena vuonna keräämään muisteloita koronapandemian 

vuoksi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


