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KÄSITYÖNÄYTÖKSIÄ LIEDON MUSEOSSA
TARVASJOELLA JA NAUTELANKOSKELLA
SUNNUNTAINA 25.8.2019

Liedon museossa vietetään Liedon päivää sekä Varsinais-Suomen museopäivää ensi
sunnuntaina yhtä aikaa. Sekä Tarvasjoen kotiseutumuseossa että Nautelankosken museossa pääsee seuraamaan käsityönäytöksiä.
Kummankin museon kahviot ja museopuodit palvelevat aukiolon ajan.
Molempiin museoihin on vapaa pääsy.

TARVASJOEN KOTISEUTUMUSEO AVOINNA KLO 11–15
Tarvasjoen kotiseutumuseossa tehdään perinnekäsitöitä. Kotiseutuyhdistys Tarvaisten
taitajat karstaavat lampaan villaa ja kehräävät pellavaa. Villan muokkaamisen jatkoksi syntyy lautanauhaa sekä villasukkia tai säärystimiä. Kutojalta voi kysellä vinkkejä kantapään
valmistamiseen, vaikka monen erilaisen. 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 12–17

Liedon Martat tekevät käsitöitä myllärintuvassa. Tuvassa pääsee seuraamaan neulomista
eli sukan kudontaa, lautanauhan kutomista, neulakintaan valmistusta, maton virkkaamista
ontelokuteesta sekä nypläystä.
Myllärintuvan kamjossa on Jaana Aarikan keramiikkanäyttely Ruukullinen elämää. Myllyssä ja tuvassa on opas koko museopäivän ajan, myllyssä myös etsintätehtävä.
Lauri Nautelan museon auditoriossa on näyttely Lepakot tieteen ja taiteen siivin, jossa
pääsee tutustumaan vähän salaperäisinä pidettyihin lepakoihin. Näyttelyssä pyörii valokuvateos suomalaisista lepakoista. Näyttelyssä on myös värityskuvia ja piirustusmahdollisuus: jätä oma kädenjälkesi museon kesän aikana karttuvaan lepakkotaidenäyttelyyn!
Perusnäyttelyiden Kivikauden pyyntimiehen jäljillä sekä Elävä joki lisäksi kävijä voi tutustua teemanäyttelyyn Oikeus oppiin – muistojen koulumaailma. Näyttely perehdyttää kävijän lietolaisen koulukäynnin historiaan kiertokoulusta peruskoulun aikaan. Esillä on pääasiassa museon kokoelmiin kuuluvaa Liedon koulujen entistä esineistöä, kuten kiertokoulun pöytä ja penkki, opetustauluja, luonnontieteellisiä näytteitä, kirjoja, kirjoitus- ja piirustusvälineitä, urheilupalkintoja sekä koulutarvikkeita ja muita koulunkäyntiin liittyviä esineitä.

Osoite: Nautelankosken museo, Nautelankoskentie 40, Lieto As.

Liedon museo osallistuu Liedon päivän ja Varsinais-Suomen museopäivän ohjelman järjestämiseen yhteistyössä Kotiseutuyhdistys Tarvaisten ja Liedon Marttayhdistyksen kanssa. Varsinais-Suomen museopäivä päättää Liedon museon kesäkauden Tarvasjoella, mutta Nautelankosken museo on avoinna elokuun loppuun asti päivittäin klo 12 – 17.
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