Kesänäyttely
Kiskon kirkonkylä ja Lauri Roni 100 v.
1.7.-26.8.2018

Näyttely ihmisen ja luonnon
suhteesta
Kiskon kotiseutumuseon näyttely
rakennuksen kolmessa kerroksessa.

on

esillä

1 krs.

KISKON
KOTISEUTUMUSEO

Kiskon kotiseutumuseossa järjestetään kesäisin
vaihtuvia näyttelyitä paikkakunnan historiasta.
Tänä vuonna teemana on Kiskon kirkonkylä ja Lauri
Roni 100 v. – kiskolainen muusikko ja valokuvaaja.
Kiskon kotiseutumuseo täyttää 40 vuotta.

Ensimmäisessä kerroksessa on vuosittain vaihtuva
teemanäyttely. Lisäksi esillä on pyykinpesuun,
leiväntekoon ja maanviljelyyn liittyvää esineistöä.

Tapahtumia
2 krs.
Museon toisessa kerroksessa esitellään vanhoja
talonpoikaisia huonekaluja, puusepän työkaluja
sekä kasvivärjäykseen ja langantekoon liittyviä
esineitä.

Kansainvälinen museopäivä 18.5. klo 12-15.
Kirkkokahvit ja museon 40 v. –juhlakahvit su 12.8.

3 krs.
Ylimmässä kolmannessa kerroksessa voi tutustua
ruokatalouteen maidonkäsittelyn ja oluen- sekä
makkaranteon kautta. Oman osansa näyttelystä
saavat metsästys- ja kalastusvälineet sekä
kulkuvälineet. Kivinäytteet kertovat paikkakunnan
aikoinaan vilkkaasta kaivostoiminnasta Orijärven ja
Aijalan kuparikaivoksilla.

Salon historiallinen museo
QR-koodi: www.salomus.fi

SAMU

Kiskon kotiseutumuseo

Talonpoikaista elämää

Kiskon kotiseutumuseo

Kiskon kotiseutumuseona toimii komea mäen päällä
seisova lainamakasiini. Paksuin kaksinkertaisin
kiviseinin varustettu rakennus valmistui kirkonkylään
vuonna 1851, ja siinä säilytettiin viljaa siemeneksi ja
huonojen vuosien varalle. Kiskon nykyisessä
keskuksessa Toijassa sijaitsee toinen makasiini
vuodelta 1858. Toijan kivimakasiinissa järjestetään
vaihtuvia taidenäyttelyitä ja kulttuuritapahtumia.

Kiskon kotiseutumuseossa on esillä kiskolaisen
talonpoikaiskulttuurin esineitä. Kokoelmat kertovat
elämästä pääosin 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa
niin maanviljelyksen ja kotitaloustöiden kuin
käsityöläisyyden kautta. Museossa on esillä runsaasti
vanhoja talonpoikaishuonekaluja.

Avoinna heinäkuussa lauantaisin
ja sunnuntaisin klo 12-15 ja
elokuussa sunnuntaisin klo 12-15,
sekä sopimuksen mukaan.
Vapaa pääsy.

Vuonna
1960
Kisko-Seura
alkoi
kerätä
paikkakunnalta esineistöä museota varten. Kunta
hankki tarkoitukseen tyhjillään olleen kirkonkylän
lainamakasiinin vuonna 1977 ja rakennuksessa
avattiin museo vuonna 1978. Nykyinen vuonna 1998
uudistettu näyttely kertoo ihmisen ja luonnon
suhteesta.

Nykyään Kiskon kotiseutumuseon kokoelmiin kuuluu
kaikkiaan noin 1000 esinettä.

Kisko-Seura ry. osallistuu museon avoinna- ja
ylläpitoon sekä opastamiseen.
Kiskon kotiseutumuseo
Kirkonkyläntie 30, 25470 Kisko
p. 040 516 7019 (Marjut Koskinen)

SAMU suosittelee myös:
Salon elektroniikkamuseo, Salorankatu 5-7, Salo
Halikon museo, Kirkkorinne 7, Halikko
Kiikalan kotiseutumuseo, Porvarinpolku 10, Kiikala
Kreivinmäen ulkomuseo, Viurilantie 34, Halikko
Meritalon museo, Moisionkatu 18, Salo
Perniön museo, Museotie 9, Perniö
Suomusjärven kotiseutumuseo,
Karjalohjantie 161-2, Suomusjärvi
Trömperin kestikievari, Vanha Turuntie 1326, Hajala
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