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TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

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 ja muiden 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 kotiseutu- ja kulttuuritapahtumia sekä ylläpitää Kiskon 
kotiseutumuseota kirkonkylässä. 

Kotiseututoiminta 

Toiminnan superkuukausi on heinäkuu. Kotiseututapahtuma Kisko-päivä järjestetään 
lauantaina 8.7. Tavoitteena on houkutella kiskolaisia, kesäasukkaita ja muualle 
muuttaneita kiskolaisia tapaamaan toisiaan ja tutustumaan kiskolaisiin yhteisöihin ja 
yrityksiin. Päivän ohjelmassa on mm. kotiseutuaiheinen esitelmä Haapaniemen 
linnasta ja Kiskon kirkosta,  Tadeusz Kedzioran musiikkia ja Tiina Isomäen 
järjestämät keppihevosten estekisat. Yleisölle on tarjolla kahvia, soppaa, makkaraa ja 
virvokkeita.  

Heinäkuisena lauantaina ohjelmassa on perinteinen kotiseuturetki. Tänä vuonna 
tutustutaan kohteisiin matkalla Kiskosta Perniöön. Kivimakasiinissa järjestetään 
yhteistyössä seurakunnan kanssa perinteinen kesäjumalanpalvelus myös 
heinäkuussa. 

Joulukuussa vuorossa ovat Suomen satavuotispäivän juhla ja joulumyyjäiset. 

Kulttuuritoiminta 

Seura myöntää keväällä kaksi stipendiä (à 30 euroa) Toijan koulun 
kuudesluokkalaisille kulttuurin harrastamisesta. 

16.6. kivimakasiinissa aukeaa kiskolaisen taiteilijan ja kuvanveistäjän Rafael 
Saifulinin näyttely ”Minun Kiskoni”. Näyttely on auki 9.7. saakka tiistaista sunnuntaihin 
kello 13 – 17. 

Kesän ohjelman huipentuma on kulttuuriviikonloppu kesä-heinäkuun vaihteessa. 
Kaksi konserttia muodostavat festarikokonaisuuden, jossa esiintyvät Suomen eturivin 
taiteilijat. Lilli Paasikivi on ideoinut ja avustanut kahden konsertin järjestelyissä. 
Perjantaina 30.6. Kiskon kirkossa esiintyvät Jukka Perko ja Avara-kokoonpano. 
Lukijana esityksessä on Hannu-Pekka Björkman. Sunnuntaina 2.7. kirkossa esiintyy 
puolestaan usean laulajan ja muusikon ryhmä, joista mainittakoon Lilli Paasikivi, Mari 
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Palo, Markus Nykänen, Aarne Pelkonen, Ilmo Ranta ja Johannes Piirto. Sydänkesän 
säveliä –konsertti on jatkoa edellisenä kesänä kirkon täyteen saaneelle konsertille. 
Seura on vuokrannut kirkon konsertteihin seurakunnalta ja myy lippuja. 

Seura järjestää kivimakasiinissa kesällä kutsunäyttelynä taidenäyttelyn ”Sen 
seitsemän syytä”. Taiteilijoissa on mukana seuran hallituksen jäsen Marjut Koskinen 
sekä Eine Kaartinen, Loviisa Kangas ja Leena Keränen. Näyttelyn avajaiset ovat 
perjantaina 14.7. ja näyttely on avoinna 15.7. – 13.8.  Näyttely on avoinna tiistaista 
sunnuntaihin kello 13 – 17. Näyttelyvalvojiksi seura palkkaa nuoria Lounaismaan 
Osuuspankin avustuksen turvin. Näyttelyviikonloppuina pyritään tarjoamaan kävijöille 
pienimuotoista kahvitusta, mikäli seura löytää toimintaa halukkaan nuoren. 

Eila Mamia ja työryhmä jatkavat runon ja suven päivän 6.7. perinteitä 
kivimakasiinissa. Runoillassa lausutaan Tommy Tabermannin runoja musiikin 
säestyksellä. Muut esityspäivät ovat lauantaina ja sunnuntaina 8. ja 9.7. 

Sunnuntaina 23.7. kivimakasiinin ohjelmassa on Lasse Mårtenssonin lauluihin 
perustuva ilta, jossa esiintyy kolme muusikkoa Pentti Hildénin johdolla. Seura myy 
konserttiin lippuja. Elokuussa luvassa on lisäksi yhteislauluiltoja kivimakasiinissa, 1 – 
2 iltana. 

Museotoiminta 

Seura jatkaa palvelusopimusta Salon kaupungin kanssa ja hoitaa Kiskon 
kotiseutumuseota kirkonkylässä. Museo on auki heinä-elokuussa viikonloppuisin tai 
ryhmille sopimuksen mukaan. Esillä on kesän teeman mukaista esineistöä ja pysyviä 
esineitä. Yhtenä kesäsunnuntaina museolla tarjotaan kirkkokahvit. Museo osallistuu 
myös museopäiviin. 

2. Suunnitellut tapahtumat  

Kuukausi Tapahtuma 
Maaliskuu Vuosikokous 27.3.  
Toukokuu Kivimakasiinin siivousta ja pihan haravointia 

Kansainvälinen museopäivä torstaina 18.5. kotiseutumuseossa 
Kesäkuu Rafael Saifulinin näyttely kivimakasiinissa 16.6. – 9.7. 

Perjantaina 30.6. Jukka Perko, Avara ja Hannu-Pekka Björkman 
Kiskon kirkossa 

Heinäkuu Kotiseutumuseo avoinna la – su klo 12 – 15 
Sunnuntaina 2.7. Sydänkesän säveliä Kiskon kirkossa 
Keskiviikkona 6.7. runon ja suven päivän runotilaisuus kello 18, 
muut esitykset 8. ja 9.7. kivimakasiinissa 
Kisko-päivä lauantaina 8.7. kello 12 – 15 Kiskolan pihalla 
”Sen seitsemän syytä” valokuvanäyttely kivimakasiinissa 15.7. – 
13.8. 
Lasse Mårtensson –konsertti sunnuntaina 23.7. kivimakasiinissa 
Kotiseuturetki heinäkuisena lauantaina 
Kesäjumalanpalvelus kivimakasiinissa  

Elokuu Kotiseutumuseo avoinna su klo 12 – 15 
Lasse Mårtensson -konsertti 



Kisko-Seura ry 
Toimintasuunnitelma 2017 

3 

 
Kuukausi Tapahtuma 

Yhteislauluiltoja kivimakasiinissa, 1 - 2 iltaa 
Joulukuu 6.12. Suomi 100 vuotta – itsenäisyyspäivän juhla 

9.12. joulumyyjäiset kivimakasiinissa 
 

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 konserttien ja näyttelyjen tuotot, 
jäsenmaksut, kotiseututuotteiden myynti ja kivimakasiinin tilavuokrat. Avustuksia 
haetaan Salon kaupungilta, Lounaismaan Osuuspankilta ja muilta tahoilta 
kustannusten kattamiseksi. Avustuksien määräksi arvioidaan 7500 euroa. 

Talousarviossa arvioidaan toiminnan kuluiksi 5225 euroa, varainhankinnan tuotoiksi 
23 900 euroa ja kuluiksi 16 100 euroa. Seura osallistuu Ykkösakselin LIVE-
hankkeeseen ja hankkii uudet tuolit ja teltan kivimakasiiniin. Kustannusarvio on 8500 
euroa, josta tukea seura saa puolet, 4250 euroa. 

5. Jäsenet 

Henkilöjäsenen maksu on 10 euroa ja yhteisöjen 50 euroa. Jäsenet pääsevät 
maksutta kivimakasiinin taidenäyttelyyn (muilta pääsymaksu 4 euroa) ja näyttelyiden 
avajaisiin. 

6. Hallinto ja toimihenkilöt 

Hallituksessa on puheenjohtaja sekä 6 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. 
Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla, kaksi 
yhdessä, on nimenkirjoitusoikeus. Hallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuoden 
aikana. Museotoiminnasta vastaavat Eila Kymäläinen ja Marjut Koskinen. 
Kirjanpidosta huolehtii Outi Hirvilahti. 

7. Viestintä 
 
Seuran toiminnasta tiedotetaan kotisivuilla www.kiskoseura.fi, Facebookissa, 
kauppojen ilmoitustauluilla ja tarpeen mukaan paikallisissa sanomalehdissä. 

 
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. 

http://www.kiskoseura.fi/�

