
Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

Toiminnassa on huomioitava vuoden 2021 aikana viranomaisten koronamääräykset, 

joiden rajoissa pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan alla olevia toimin-
toja 

 

Vuonna 2021 pyritään saamaan yhdistykseen lisää henkilö- ja yritysjäseniä. 

 
Museon ystävien toimintavuotta 2021 rajoittaa edelleenkin koronaepidemia ja sen asettamat 

toiminta- ym. rajoitukset.  

Vuoden 2021 aikana museon ystävät toimivat mahdollisuuksien mukaan elektroniikkamuseon 

tutkijan apuna järjestämällä ja seulomalla kokoelmasäilytystilojen esineistöä ja komponentti-

materiaalia sekä arkistomateriaalia. He avustavat myös näyttelyn elävöittämisessä mm. tv:n 
toimintaa esittävän havainnollistamismallin avulla. Museon ystävät ohjaavat lasten juotospa-

joja, toimivat oppaina ja täydentävät museon laitteiden taustatietoja sekä esittelevät mahdolli-

suuksien mukaan lyhyillä museossa kuvattavilla videoilla omaa työkuvaansa esimerkkilaittei-

den ym. avulla.  
 

Toiminta 

 

    Jäsentiedotus 
Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry:n toiminnasta tiedotetaan jäsenille Membookin ja 

sähköpostien, paperisten jäsentiedotteiden välityksellä sekä museon ystävien nettisivulla 

www.semu.fi. Salon kaupungin asukkaita, yhteisöjä/yrityksiä informoidaan Museon Ystävien 

toiminnasta tapahtumien avulla ja mahdollisuuksien mukaan lehtikirjoituksilla. Lisäksi tiedo-

tetaan päättäjiä, erityisesti vapaa-ajan lautakuntaa yhdistyksen toiminnasta ja osallistumi-

sesta elektroniikkamuseon toimintaan.  

Talkoot 

Talkoolaiset toimivat museon kokoelmien asiantuntija-apuna, järjestely-, tunnistustöissä 

jne. sekä tarvittaessa museon tapahtumissa asiantuntijaoppaina.  

Museon ystävät toteuttavat lasten ja nuorten elektroniikkatyöpajoja sekä toteuttavat mu-

seon laitteiden havainnollistamismalleja ja huoltavat museon käyttöesineistöä.  

Museon ystävät täydentävät elektroniikkamuseon laitteiden tausta- ja erilaisia valmistustie-

toja, jotka voidaan tallentaa museon esinetietokantoihin. 

Kotisivut  

Vuoden 2019 aikana uudistettuja kotisivuja www.semu.fi päivitetään lisäämällä sivustolle 

jäsentiedotteet, ajankohtaiset tapahtumat ym. sekä hallituksen jäsenille kokousasiakirjat.  

 
Muu toiminta 

 

• Museon ystävät osallistuvat Salon kaupungissa järjestettäviin tapahtumiin. Lisäksi järjeste-

tään vierailuja ja tutustumiskäyntejä muihin museoihin ja alan laitoksiin. 

• Jäsenistön talkooryhmällä on elektroniikkamuseon kokoelmatiloissa talkoot noin kerran vii-
kossa. 

• Hallituksen jäsenten edustajat osallistuvat valtakunnalliseen Museon Ystävät – yhdistysten 

vuositapaamiseen. 

• Museon ystäväyhdistys on yhteydessä muihin salolaisiin Museon ystävät - tai kotiseutuyh-
distyksiin ja tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä niiden kanssa. 

• Jäsenet toimivat elektroniikkamuseon järjestämissä lasten ja nuorten työpajoissa pajojen 

ohjaajina sekä tilauksesta myös muualla. 

http://www.semu.fi/


• Museon ystävät osallistuvat resurssiensa mukaan Salon elektroniikkamuseon näyttelyiden 

havainnollistamismallien ym. suunnitteluun ja valmistukseen, esinetietojen täydentämi-

seen.  
• Museon ystäville suunnitellaan uusi logo vuonna 2021.   

 

MUUTA: Hallituksen yhteystiedot, menneet ja tulevat tapahtumat, jäsentiedotteet ym. löytyvät 

www.semu.fi  

 

http://www.semu.fi/

