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KÄSITYÖNÄYTÖKSIÄ LIEDON MUSEOSSA
TARVASJOELLA JA NAUTELANKOSKELLA
SUNNUNTAINA 30.8.2020

Liedon museossa vietetään Varsinais-Suomen museopäivää ensi sunnuntaina. Samalla
museo osallistuu Aurajokilaakson kulttuuriralliin. Sekä Tarvasjoen kotiseutumuseossa että
Nautelankosken museossa pääsee seuraamaan käsityönäytöksiä. Kulttuurirallin karttoja
on jaossa museoissa.
Kummankin museon kahviot ja museopuodit palvelevat aukiolon ajan.
Tapahtumiin ja molempiin museoihin on vapaa pääsy.

TARVASJOEN KOTISEUTUMUSEO AVOINNA KLO 11–15
Tarvasjoen kotiseutumuseossa tehdään perinnekäsitöitä. Kotiseutuyhdistys Tarvaisten
taitajat karstaavat lampaan villaa, ja villan muokkaamisen jatkoksi syntyy pirtanauhaa sekä
vauvantossuja. Lisäksi museolla pääsee seuraamaan nypläystä.
Lainamakasiinin alakerrassa Ihmisten Tarvasjoki -näyttelyssä kävijä voi tutustua Tarvasjoen alueen historiaan esihistoriasta alkaen. Näyttelyssä kerrotaan myös Tarvasjoen sotaajasta vuonna 1918 sekä talvi- ja jatkosodan aikana. Näyttelyn teemaa jatkaa tarvasjokelaisen Eeva Sisson valokuvat muistomerkeistä ja sankarihaudoista sekä seppeleenlaskutilaisuuksista. Alakerran näyttelyssä on osio myös Tarvasjoen seurakunnan vaiheista.
Museon yläkerrassa voi tutustua Hämeen Härkätien historiaan ja erilaisiin Härkätien
kulkijoihin, esimerkiksi kulkukauppiaihin, Kriiskryynäriin, Lumivaloon tai hyväjalkaiseen
Miinaan. Näyttelyssä kerrotaan kaupankäynnistä Härkätien varrella yleisemminkin, kuten
maakaupoista, kauppa-autoista ja torikaupasta. Näyttelyn yksi nurkkaus on sisustettu
kauppapuodiksi.
Näyttelyissä on opastus koko päivän.

Osoite: Tarvasjoen kotiseutumuseo, Kyröntie 30b (kirkon takana), Tarvasjoki
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NAUTELANKOSKEN MUSEO AVOINNA KLO 11–17

Liedon Martat tekevät käsitöitä myllärintuvassa. Tuvassa pääsee puolesta päivästä eteenpäin seuraamaan neulomista eli sukan kudontaa, makrameesolmeilua, haarukkavirkkausta
eli haarukkapitsin virkkaamista, parsimista sekä nypläystä. Museon pihalla Värjäriryhmä
Matarat värjää koko päivän ajan luonnonväreillä lankoja ja kankaita keltaiseksi. Keltaista
väriä saadaan esimerkiksi pietaryrtistä, kanadanpiiskusta, keltasauramosta ja koivun lehdistä, joista keitetään värjäykseen tarvittava väriliemi. Esillä on myös valmiiksi värjättyjä
lankoja ja kankaita.
Tapahtumapäivän ajan on Nautelankosken museon vesimyllyssä avoimet ovet ja opas
paikalla. Kauden näyttelyinä on Lauri Nautelan museossa Käyttöön ja koristeeksi – sotaajan puhdetyöt sekä myllärintuvan kamjossa siirtokarjalaisista kertova Evakon tie.

Osoite: Nautelankosken museo, Nautelankoskentie 40, Lieto As.

Liedon museo osallistuu Varsinais-Suomen museopäivän ja Aurajokilaakson kulttuurirallin
ohjelman järjestämiseen yhteistyössä Kotiseutuyhdistys Tarvaisten, Liedon Marttayhdistyksen sekä Värjäriryhmä Mataroitten kanssa.

Lisätiedot:
Liedon museo
info@liedonmuseo.fi
puh. 050 593 1692
www.liedonmuseo.fi, www.facebook.com/liedonmuseo, www.instgram.com/liedonmuseo
Tietoja Aurajokilaakson kulttuurirallista:
Aurajoen matkailutie
www.facebook.com/aurajoenmatkailutie (tapahtumat)
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