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KISKO-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

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 

Heinäkuussa lauantaina 9.7.2022 järjestämme Kisko-päivän. Kisko-päivä järjestetään 
Kiskolan pihalla ja kirjastossa. Päivän ohjelma noudattaa perinteitä. Tarjoamme 
kiskolaisille ja salonseutulaisille yhdistyksille ja toimijoille mahdollisuuden osallistua 
tapahtumaan ja esitellä toimintaansa. Ohjelmassa on tuotteiden ja kirpputoritavaran 
myyntiä, kahvilatuotteita ja musiikkia. Kirjastossa on kotiseutuun liittyviä esityksiä: tällä 
kertaa tavoitteena on esitellä kiskolaista luontokuvausta ja sarjakuvaa. Tapahtumassa 
esitetään musiikkia. 

Seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestämme mahdollisuuksien mukaan 
kesäjumalanpalveluksen kivimakasiinissa ja itsenäisyyspäivän juhlan. Molemmissa 
tilaisuuksissa seura tarjoaa kahvituksen vieraille. 

Kulttuuritoiminta 

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

Kivimakasiinissa järjestetään kesällä kaksi näyttelyä. Ensimmäinen on Rafael 
Saifulinin näyttely 11.6.-10.7.2022. Toinen on Tarja Seewaldin ja Arja Pykärin näyttely 
16.7.-7.8.2022. 

Kahden vuoden tauon jälkeen Sydänkesän Sävelet palaa Kiskon kirkkoon. 
Järjestämme kaksi kirkkokonsertti: perjantaina 1.7. ja sunnuntaina 3.7. Lilli Paasikivi 
vastaa konserttien ohjelmistosta ja laulajien valinnoista. Perjantaina solistina on Sanna 
Iljin ja soittajina Johannes Piirto, Jan Söderblom, Jaakko Ilves, Annariina Jokela ja 
Marko Ylönen. Sunnuntaina esiintyvät Johannes Vatjusi, Mari Palo ja Lilli Paasikivi 
Marko Hilpon bändin säestäminä. 
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Yhteislaulutilaisuus Allsång rannalla järjestetään elokuussa yhteistyössä Järvelän 
kylätalon kanssa.  

Museotoiminta 

Museo on auki heinäkuussa lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12–15, elokuussa vain 
sunnuntaisin. Ryhmiä otetaan vastaan sopimuksen mukaan. Näyttelyn teemaksi on 
kaavailtu kalastusta ja metsästystä Kiskossa.  

2. Suunnitellut tapahtumat  

Tapahtumia järjestetään koronatilanteen mukaisesti. 

Kuukausi Tapahtuma 
Maaliskuu Vuosikokous sunnuntaina 27.3. kello 16 Järvelän kylätalossa 
Toukokuu Jäsenkirjeen jakelu POINT-hakemiston välissä kiskolaisille 
Kesäkuu Kivimakasiinin siivousta ja pihan siistimistä, museon siistimistä 

Ensimmäinen taidenäyttely Rafael Saifulin avataan 11.6. 
Heinäkuu Sydänkesän Sävelet perjantaina ja sunnuntaina 1. ja 3.7. 

Kotiseutumuseo auki lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12–15 
Rafael Saifulinin näyttely päättyy 10.7. 
Kisko-päivä 9.7. kello 12–15 
Kesän toinen näyttely 16.7.–31.7. Tarja Seewald ja Arja Pykäri 

Elokuu Kotiseutumuseo auki sunnuntaisin kello 12–15 
Yhteislaulutilaisuus Allsång rannalla  

Joulukuu 6.12. Itsenäisyyspäivän juhla 
 

3. Kokoukset 

Kisko-Seuran vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti Järvelässä maaliskuussa 
27.3.2022. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
erovuoroisten tai erostaan ilmoittaneiden tilalle seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.  

Hallitus kokoontuu keväästä syksyyn noin kuusi kertaa. 

4. Talous  
 
Talousarvion mukaan toiminnan kuluja kertyisi 7175 euroa. Varainhankinnan tuotot 
olisivat 33 800 euroa. Varainhankinnan kuluiksi arvioidaan taiteilijoiden palkkiot 
mukaan lukien 28 000 euroa. Avustuksia haetaan 5000 euroa. Talousarvio on 
ylijäämäinen 2975 euroa.  
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Seura palkkaa neljä kesätyöntekijää, joiden palkkoihin haetaan avustusta 
Lounaismaan osuuspankilta. Seura hakee Salon kaupungin ja muiden tahojen 
avustuksia tapahtumien kulujen kattamiseen tai yleisesti toimintaan. 
 

5. Jäsenet 

Henkilöjäsenen maksu on 15 euroa ja yhteisöjen 50 euroa. Jäsenille lähetetään 
jäsenkirje toukokuussa. 

6. Hallinto ja toimihenkilöt 

Hallituksessa on puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. 
Hallitus kokoontuu arviolta kuusi kertaa vuoden aikana. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kirjanpidosta huolehtii Outi Hirvilahti. Marja-
Leena Lindgren toimii näyttelyvalvojien esimiehenä. Marjut Koskinen vastaa museon 
näyttelystä. 

7. Viestintä 
 
Seuran toiminnasta tiedotetaan kotisivuilla www.kiskoseura.fi, Facebookissa 
www.facebook.com/kiskoseura, kirjaston ja kaupan ilmoitustauluilla ja tarpeen mukaan 
kaupunkitiedotteessa ja paikallisissa sanomalehdissä. 

 
8. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 

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

http://www.kiskoseura.fi/

