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Syysretki Poriin perjantaina 22.10.2021
Vierailemme lokakuun lopulla pe 22.10.2021 Satakunnan ja Rosenlew -museoissa Porissa.
Lähdemme matkaan Salon torin turistiautopysäkiltä klo 8.00 aamulla. Aamukahvit juomme matkalla Poriin. Perillä on opastettu kierros Satakunnan museossa noin klo 11 alkaen.
Opastuksen jälkeen tapaamme Satakunnan museon ystävien edustajan/edustajia pikaisesti. Tämän jälkeen menemme ruokailemaan. Ruokailun jälkeen tutustumme Rosenlewmuseoon oppaan johdolla. Paluumatkalle lähdemme klo 14-14.30 välillä. Tarvittaessa pysähdymme paluumatkalla vielä kahvitauolle.
Mukaan mahtuu 30 henkilöä.
Matka maksaa 10 e jäsenille (sisältää matkan, opastukset ja sisäänpääsyt). Syömiset/juomiset jokainen maksaa itse. Varaathan matkalle mukaan tasarahan, sillä osallistumismaksu kerätään menomatkalla bussissa. Jos joku ei jäsen haluaa lähteä mukaan matkalle, niin hinta on 40 e tai halutessa hän voi liittyä museon ystävä yhdistyksen jäseneksi
ja maksaa jäsenmaksun 10 e, jolloin matkan hinta on 10 e.
Sitovat ilmoittautumiset retkelle 12.10 mennessä ja jäseneksi liittymisilmoitukset
p. 040 503 1810 tai aimo.leskela@outlook.com
Museossa on edelleen esillä Talmu-Hella -näyttely. Museo jatkoi näyttelyaikaa
18.12.2021 asti. Museossa on myös myynnissä suomalaisia Talmu-Hellan kehittämiä jalankulkijaheijastimia, joita valmistetaan nykyään Laitilassa.
Salolaisissa elektroniikkayrityksissä työskennelleiden naisten työmuistoja tallennetaan museolla syksyn 2021 aikana
Elektroniikkamuseossa tehdään yhteistyössä Turun yliopiston opiskelijoiden kanssa salolaisessa elektroniikkateollisuudessa työskennelleiden naistyöntekijöiden haastatteluja syksyn
aikana. Lisäksi pidämme museolla yhteisiä muistelutuokioita.
Olemme tavoittaneet hyvin entisiä naistyöntekijöitä haastateltaviksi, mutta jos sinä haluat
osallistua haastatteluihin ja kertoa omasta työstäsi ja työtehtävistäsi Salorassa, Mobirassa,
Nokialla, Benefonilla tms., tai tulla mukaan yhteisisiin muisteluhetkiin museolle, niin ota
yhteyttä soittamalla Leena p. 044 778 4885 tai leena.jarvela@salo.fi. Kaikkien naistyöntekijöiden omakohtaiset työmuistot ovat tärkeitä.
Tulkaahan käymään elektroniikkamuseossa. Museon ystävillä on museoon vapaa pääsy.
Museo on avoinna 1.9 alkaen to-pe klo 11-17 ja la klo 11-15. Muina aikoina voi pirauttaa
sihteerille ja sopia käynnistä 044-778 4885. Lisäinfoa löytyy museon nettisivuilta
www.salomus.fi/elektroniikkamuseo sekä Salon elektroniikkamuseon facebook- ja instagram -sivustoilta.
Museon ystävien omat nettisivut löytyvät osoitteesta www.semu.fi. Sivustolta löytyy ajankohtaista tietoa museon ystävien toiminnasta.
Hyvää syksyä!
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