Kolmen kerroksen näyttely

Kesänäyttely

Suomusjärvi 150 vuotta
Suomusjärven kotiseutumuseon näyttely on esillä
rakennuksen kolmessa kerroksessa.

1. kerros
Museon ensimmäisessä kerroksessa esitellään
pellonmuokkausta
ja
viljankäsittelyä
sekä
talonpoikaista asumista. Lisäksi esillä on muun
muassa paikkakunnalta peräisin oleva ikiliikkuja.

SUOMUSJÄRVEN
KOTISEUTUMUSEO

23.6.−12.8.2018
Suomusjärven kotiseutumuseossa järjestetään
kesäisin vaihtuvia näyttelyitä paikkakunnan
historiasta.
Vuoden 2018 kesänäyttely juhlistaa Suomusjärven
kunnan perustamista 150 vuotta sitten.

2. kerros

Tapahtumia

Toisessa kerroksessa voi tutustua metsästykseen,
kalastukseen
ja
karjanhoitoon
liittyviin
työvälineisiin sekä sepän työkaluihin ja
kankaanteossa tarvittaviin esineisiin.

26.8. kello 11−14 Varsinais-Suomen museopäivä.

3. kerros

Salon historiallinen museo
Kolmanteen kerrokseen on koottu runsaasti
pienempää esineistöä nahkurin-, suutarin ja
puusepän työvälineistä huonekaluihin ja astioihin.
Vitriineissä on esillä myös kaksi kirkollista
pyhimysveistosta sekä kivikautisia Suomusjärven
kulttuurin aikaisia kiviesineitä.

QR-koodi: www.salomus.fi

SAMU

Suomusjärven kotiseutumuseo
Suomusjärven kotiseutumuseo sijaitsee aivan
Suomusjärven kirkon vieressä punaisessa hirrestä
rakennetussa viljamakasiinissa. Museorakennus
valmistui vuonna 1861 lainamakasiiniksi, jossa
säilytettiin viljaa pahan päivän varalle. Kaksinkertaiset seinät ja ilmarako niiden välissä
varmistivat arvokkaan viljan säilymisen.

Museon perustamiseksi nimettiin Suomusjärvelle
vuonna 1965 kotiseutulautakunta, joka jakoi
silloisen kunnan keruualueisiin ja lähetti miehiä
kiertämään niitä kysellen esineitä museoon. Kunta
osti makasiinirakennuksen seurakunnalta ja
kunnosti sen museoksi. Rakennuksessa olleet
viljalaarit purettiin osittain, rakennettiin välikerros
ja esineet järjestettiin esille. Museo on ollut
avoinna yleisölle heinäkuusta 1974.

Aktiivisen ja uudistuvan toiminnan taustana
Suomusjärven kotiseutumuseossa on haluttu
säilyttää museon perustamisaikakauden omaleimainen ilme ja tunnelma.

1800-luvun esineitä, kirkollisia
aarteita ja kivikauden löytöjä
Suomusjärven kotiseutumuseo esittelee perinteistä
suomusjärveläistä maataloutta ja kotitaloutta sekä
käsityöperinnettä. Esillä oleva talonpoikaisesineistö
on peräisin pääosin 1800-luvun lopulta ja 1900luvun alusta. Erityisesti maitotalous on ollut
merkittävää Suomusjärvellä. Oman huomionsa
kokoelmissa saavat myös viljankäsittely, metsästys
ja kalastus.
Lisäksi museon kokoelmiin kuuluu hienoja kirkollisia
esineitä, kuten puisia pyhimysveistoksia. Oman
kokonaisuutensa muodostavat kivikautiset esineet
tuhansien vuosien takaa. Suomusjärven varhaisten
löytöjen mukaan on yksi kivikautemme ajanjakso
nimetty Suomusjärven kulttuurin ajaksi (noin
8400−5100 eaa). Museossa on esillä runsaat 800
paikallisesta historiasta kertovaa esinettä.
”Ikiliikkuja” Suomusjärven kotiseutumuseossa

Suomusjärven kotiseutumuseo
Avoinna 23.6.−12.8.2018
lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11−14.
Lisäksi avoinna 26.8. klo 11−14
sekä sopimuksesta.
Vapaa pääsy.
Suomusjärvi-Seura ry vastaa museon
avoinnapidosta yhteistyössä Eläkeliiton
Suomusjärven yhdistyksen kanssa.
Suomusjärven kotiseutumuseo
Karjalohjantie 161-2, 25410 Suomusjärvi
info@suomusjarvi-seura.fi,
www.suomusjarvi-seura.fi
SAMU suosittelee myös:
Salon elektroniikkamuseo – Salorankatu 5-7, Salo
Halikon museo – Kirkkorinne 7, Halikko
Kiikalan kotiseutumuseo – Porvarinpolku 10, Kiikala
Kiskon kotiseutumuseo – Kirkonkyläntie 30, Kisko
Kreivinmäen ulkomuseo - Viurilantie 34, Halikko
Meritalon museo – Moisionkatu 18, Salo
Perniön museo – Museotie 9, Perniö
Trömperin kestikievari – Vanha Turuntie 1326, Hajala

Salon historiallinen museo SAMU
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