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VUOSIKERTOMUS 2021  

Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry perustettiin 29.2.2000 ja sääntömuutos hyväksyttiin vuoden 2020 

vuosikokouksessa.  

Hallitus 
 

Yhdistyksen hallitus v. 2021: Pj Aimo Leskelä, vpj Ari Aalto, rahastonhoitaja Jari Talkara, Pirkko-Liisa Elo-

nen, Ilkka Koivaara, Mauri Hirvonen, Mauri Lievonen, Erkka Sointula, Juhani Pylkäs, ja sihteeri Leena Jär-
velä. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2021 keväällä ja kesällä koronapandemian vuoksi etäkokouksiin 6 

kertaa ja syyskaudella pidettiin livekokoukset museolla 3 kertaa.  Hallituksella oli neljä toimikuntaa: 
jäsenhankinta-, tiedotus-, toiminta- ja kotisivutyöryhmä. Vuosikokous oli 23.3.2021 

 

Jäsenistö ja jäsenmaksut 2021 

Vuoden 2021 lopulla oli yhdistyksessä 188 jäsentä, joista 3 yritys- ja yhteisöjäsentä (vuonna 2020 187 

jäsentä). Yhdistyksen jäsenmaksut olivat vuonna 2021 seuraavat: henkilöjäsenmaksu 10 €/vuosi, 
perhejäsenmaksu 5 € ja yhteisö- ja yritysjäsenmaksu 85 €/vuosi 

Jäsentiedote lähetettiin vuoden aikana 4 kertaa. 

Toiminta 

• Vuonna 2021 koronaepidemia vaikutti edelleen yhdistyksen ja museon toimintaan. 
Museon ystävien järjestämät omat tapahtumat jäivät myös koronaepidemian vuoksi vähäisiksi.  

• Museon ystävien talkootoiminta elektroniikkamuseolla oli koko vuoden melko säännöllistä, vaikka 

talkooporukkaryhmä oli pienempi kuin aiempina vuosina.  
• Satu-Maaria Mäkipuro suunnitteli vuoden 2021 aikana yhdistykselle uuden logon, josta saatiin 

erilaisia käyttöversioita. 

• Vuosikokous pidettiin 23.3. hybridikokouksena sekä etänä että museon tiloissa. Paikalla muse-

ossa oli 3 ja etänä 12 jäsentä.  
• Hallituksella ja talkooporukalla oli kesäinen grillausretki Vuohensaaressa 22.6. 

• Museon ystävien kesä – ja teatteriretki suuntautui Mustioon 4.8.2021. Retkellä tutustuttiin 

opastetulla kierroksella Mustion linnaan ja sen jälkeen oli Kaksi Puuta kesäteatteriesitys. Mukana 
oli 23 jäsentä. 

• Syysretki tehtiin 22.10.2021  Poriin, Satakunnan museoon ja Rosenlew-museoon sekä tavattiin 

Satakunnan museon ystävien edustajia. Mukana oli 22 jäsentä 
• Museon järjestämä ja museon ystävien ohjaama juotospaja 20.10.2021 (8 ohjaajaa) pystyttiin 

järjestämään vain syyslomalla. Elektroniikkamuseo hankki pajaan älypeli-rakennussarjat. Pajaan 

osallistui 14 lasta.  
• Museon ystäväyhdistysten valtakunnalliseen tapaamiseen Riihimäellä osallistui yhdistyksen edus-

tajana Ari Aalto 13. -14.11.  

• Joululounas nautittiin Salon VPK-talolla 14.12.2021. Mukana oli 43 jäsentä sekä vieraina vapaa-

aikalautakunnan pj Piia Keto-Oja ja valtuuston pj Heikki Tamminen.  
• Hallituksen ja talkooporukan joulukahvit olivat museolla 16.12.  

 


