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TOIMINTASUUNNITELMA 2015
1. Toiminta-ajatus
Kisko-Seuran tarkoituksena on edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista,
kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.
Yhdistyksen toimintamuodot tarkoitustensa toteuttamiseksi ovat voittoa
tavoittelematta taidenäyttelyjen, konserttien, teatterin ym. tapahtumien järjestäminen
sekä tilojen tarjoaminen taiteilijoille ja muille henkilöille ja yhteisöille. Yhdistys voi
myös suorittaa taidetta ja kansanperinnettä koskevaa keräys- ja julkaisutoimintaa.
Kisko-Seura järjestää kesällä kotiseutu- ja kulttuuritapahtumia sekä ylläpitää Kiskon
kotiseutumuseota kirkonkylässä.
Kotiseututoiminta
Kotiseututapahtuma Kisko-päivä järjestetään lauantaina 11.7. Tavoitteena on
houkutella kiskolaisia, kesäasukkaita ja muualle muuttaneita kiskolaisia tapaamaan
toisiaan ja tutustumaan kiskolaisiin yhteisöihin ja yrityksiin. Päivän ohjelmassa on
mm. kotiseutuaiheinen esitelmä, kävelykierros Toijan keskustassa, musiikkia ja
keppihevosten estekisat. Yleisölle on tarjolla kahvia, soppaa, makkaraa ja virvokkeita.
Perinteinen kotiseuturetki järjestetään heinäkuussa. Kivimakasiinissa järjestetään
yhteistyössä seurakunnan kanssa jumalanpalvelus kesällä.
Yhteistyössä muiden salonseutulaisten kotiseutuyhdistysten kanssa järjestetään
valokuvakilpailu, jonka teemana on tänä vuonna Puu.
Kulttuuritoiminta
Seura järjestää yhden kutsunäyttelyn kivimakasiinissa ja vuokraa kivimakasiiniä
taiteilijoille. Kesällä 2015 järjestetään kaksi näyttelyä: kesäkuun alussa avautuu
valokuvanäyttely ja heinäkuun alusta elokuun alkuun kutsunäyttelynä Romanian
Dreams –taidenäyttely. Näyttelyvalvojiksi seura palkkaa neljä nuorta Lounaismaan
Osuuspankin avustuksen turvin.
Runon ja suven päivän perinnettä jatketaan: 6.7. kivimakasiinissa järjestetään
runoilta. Tänä kesänä seura järjestää lisäksi korkeatasoisen Georg Ots -konsertin
19.7., jossa esiintyy laulaja Heikki Orama.
Seura jakaa kahdelle Toijan koulun kuudesluokkalaiselle stipendin ansioista kulttuurin
harrastamisessa.
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Museotoiminta
Seura jatkaa palvelusopimusta Salon kaupungin kanssa ja hoitaa Kiskon
kotiseutumuseota kirkonkylässä. Museo on auki heinä-elokuussa viikonloppuisin tai
ryhmille sopimuksen mukaan. Yhtenä kesäsunnuntaina museolla tarjotaan
kirkkokahvit.

2. Suunnitellut tapahtumat
Kuukausi
Maaliskuu

Tapahtuma
Sukututkimuspäiville osallistuminen Salossa yhdessä muiden Salon
kotiseutuyhdistysten kanssa 14.-15.3.
Vuosikokous 26.3.

Toukokuu

Kotiseutuni kasvot – valokuvakilpailu esillä Kiskon kirjastossa 4. –
22.5.
Kansainvälinen museopäivä 18.5. kotiseutumuseossa

Kesäkuu

Valokuvanäyttely 6.6. - 28.6., näytteilleasettajana Valokuvakeskus
Raasepori. Näyttely avoinna ti - su klo 13 - 17.

Heinäkuu

4.7. – 9.8. Romanian Dreams – kutsunäyttely. Näyttely avoinna tisu klo 13 - 17.
ma 6.7. runon ja suven päivän runotilaisuus
la 11.7. Kisko-päivä
su 19.7. konsertti kivimakasiinissa
la 25.7. kotiseuturetki
Kotiseutumuseo avoinna la – su klo 12 - 15

Elokuu

Romanian Dreams –kutsunäyttely avoinna 9.8. asti
Kotiseutumuseo avoinna su klo 12 - 15

Joulukuu

Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.
Kivimakasiinin joulumyyjäiset 12.12.

3. Kokoukset
Kisko-Seuran vuosikokous järjestetään sääntöjen mukaisesti maaliskuussa.
Kokouksessa valitaan puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten
tai erostaan ilmoittaneiden tilalle seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

4. Talous
Seura kerää varoja useasta lähteestä. Niitä ovat tapahtumien ja näyttelyjen tuotot,
jäsenmaksut, kotiseututuotteiden myynti ja kivimakasiinin tilavuokrat. Avustuksia
haetaan Salon kaupungilta, Lounaismaan Osuuspankilta ja muilta tahoilta
kustannusten kattamiseksi.
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Talousarviossa arvioidaan varainhankinnan tuotoiksi 6900 euroa ja toiminnan kuluiksi
6200 euroa.

5. Jäsenet
Henkilöjäsenen maksu on 10 euroa ja yhteisöjen 50 euroa. Tavoitteena on lisätä
jäsenien määrää 200 jäseneen. Jäsenet pääsevät ilmaiseksi kivimakasiinin
taidenäyttelyyn.

6. Hallinto ja toimihenkilöt
Hallituksessa on puheenjohtaja sekä 6 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla on
nimenkirjoitusoikeus. Hallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuoden aikana.
Museotoiminnasta vastaavat Eila Kymäläinen ja Leena Lietzén.

7. Viestintä
Seuran toiminnasta tiedotetaan:
• Kotisivuilla www.kiskoseura.fi. Kotisivut uudistuivat helmikuun alussa ja niitä on
nyt helppo päivittää.
• Facebook-sivuilla
• Salon kaupunkitiedotteessa ja Salon kaupungin nettisivuilla
• Salon Seudun Sanomissa (vuosikokousilmoitukset)
• Jäsenkirjeellä keväisin ennen kesän tapahtumia.
Toteutamme keväällä viime vuonna suunnitellun www.kisko.fi –portaalin, jolle
kootaan kiskolaista yhdistystoimintaa ja palveluja. Portaali toteutetaan yhdessä
muiden kiskolaisten toimijoiden kanssa.

8. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Pyrimme yhteistyöhön muiden kiskolaisten yhdistysten, Salon muiden
kotiseutuyhdistysten ja Salon kaupungin päättäjien ja virkamiesten kanssa.
Kisko-Seura on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

