Teisko-Seura ry

Toimintasuunnitelma 2016
Teisko-Seura ry jatkaa kotiseututyötä kuudenkymmenen toimintavuoden luoman perinteen pohjalta. Sääntöjen mukaan Teisko-Seuran tarkoitus on herättää kotiseudun väestössä elävää mielenkiintoa ja harrastusta Teiskon historiaan sekä kotiseudun kehittämiseen. Se tekee työtä arvokkaan kansanperinteen
ja kulttuurin säilyttämiseksi ja vaalimiseksi sekä löytää, esittää ja tukee toimenpiteitä Teiskon luonnon suojelemiseksi. Teisko-Seura ylläpitää Tampereen
ainoaa kotiseutumuseota, Teiskon Museota. Teisko-Seura tukee toiminnallaan
myös Tampereen kaupungin maaseutuohjelman toteuttamista.
Suunnitelmat
Yleinen toiminta
















Kämmenniemen koulun kevätjuhlassa jaetaan stipendi kotiseututyön ja
historian harrastuneisuutta osoittaneille oppilaille ylä- ja alakoulussa
järjestetään opinto- ja kulttuurimatka kesäkuussa Askaisten Louhisaareen yhdessä alueen marttayhdistysten ja kotitalousseurojen kanssa
kootaan ja julkaistaan 60 vuotta ilmestynyt Teiskon Joulu -lehti marrasjoulukuun vaihteessa
myydään Sirkku Someron kirjoittamaa kaupunginosakirjaa Ulkomaille
Teiskoon, Teiskon tanko-, pöytä-, seinä- ja veneviirejä, sekä Teiskon
Joulu -lehden olemassa olevia numeroita vuosilta 1956–2015 ja loppuvuodesta Teiskon Joulu 2016 -lehteä
www.teisko.fi-portaalin ylläpitoa jatketaan, samoin Teisko-Seuran wwwsivujen päivittämistä ja täydentämistä
avustetaan paikallisia yhdistyksiä www-sivujen ylläpidossa ja tarjotaan
heille palvelintilaa
lähetetään seuran jäsenille 1–3 jäsentiedotetta
Teiskon Sotaveteraanit ry:lle lahjoitetaan heidän haluamansa määrä
Teiskon Joulu -lehteä 2016
osallistutaan seutukunnalliseen yhteistyöhön ja tehdään yhteistyötä muiden paikallisten yhdistysten kanssa mm. tapahtumia järjestettäessä
pidetään avoinna Teiskon Museota kesäaikana kesäkuun puolesta välistä
elokuun puoleen väliin ja palkataan museolle kesätyöntekijä, etusijalla
paikalliset nuoret
suunnitellaan ja kootaan museon kesän teemanäyttely
uusitaan museoesite
teetetään T-paidat museon oppaille ja muuhun museon esittelykäyttöön
tuetaan Tampereen kaupungin maaseutuohjelmatyötä

Museotoiminnan kohteet







Teiskon Museon aukioloaika kesällä 2015 on 12. kesäkuuta–14. elokuuta
keskiviikkona, torstaina ja sunnuntaina 11.00–16.00. Omien kokoelmien
lisäksi esillä on kesän teemanäyttely, joka suunnitelmien mukaan toimii
johdantona vuoden 2017 itsenäisyysteemanäyttelylle. Museo pidetään
auki myös Tampereen päivänä
museolla ja sen piha-alueelle järjestetään mahdollisuuksien mukaan tapahtumia, ja luovutetaan museon alue myös muiden tapahtumajärjestäjien käyttöön
museo pidetään auki ryhmille tarpeen mukaan myös aukioloaikojen ulkopuolella ja Tampereen päivänä syys-lokakuun vaihteessa
seura jakaa kotiseututietoutta nuorille: Kämmenniemen koulun 7-luokkalaisten vierailuja museolle jatketaan
museoon palkataan kesätyöntekijäopas.

Museotoiminnan projektit












Teiskon Museon esineiden luettelointia, digitalisointia ja valokuvausta
Teisko-Seuran omaan käyttöön sekä Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteiseen tietopalveluun, Siiri-tietokantaan jatketaan.
jatketaan kokoelmien järkeistämistä ja järjestämistä
palkataan asiantuntijatyöntekijäksi Riku Salmivuori, tai hänen ollessa esteellinen, muu vastaava työntekijä jatkamaan luettelointia, kokoelmaoppaan laatimista ja muuta kokoelmatyötä
päivitetään museon esittelytekstien kieliversiot
tehdään keruusuunnitelma museon kokoelmista puuttuvista esineistä ja
esinekokonaisuuksien osista ja hankitaan ne mahdollisuuksien mukaan
seuran omistukseen
jatketaan seuran omistuksessa olevien kirjojen kunnostusta
jatketaan museon piha-alueen istutuksia ja piha-alueen kunnostusta
jatketaan heinäseipään pystyttämistä museon pihalle
puhdistetaan museon esineistöä ja pakataan varastoon esineiden toisteita
käydään läpi puimaladossa olevat isot esineet ja tarkastetaan niiden
kunto ja esilleasettamiskelpoisuus

Rakennus- ja korjauskohteet







aittojen lahovaurioiden korjaus mahdollisuuksien mukaan
puimaladon ulkoseinän ja oven korjaus
porakaivon maisemointi perinteeseen sopivaksi
vellikellon jalustan oikaisu ja perustus
museon turvaportin oikaisu
museon ullakolle rakennetaan lisää hyllytilaa



muut tarvittavat vuosittaiset parannus- ja kunnossapitotyöt. Katso liite:
Museosuunnitelma, tilanne alkuvuodesta 2016.

Varojen hankkimiseksi seuralla on toimintansa tukemiseksi oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä jäsenmaksua ja
järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia. Seura voi kerätä varoja myös kahviotuotoilla tai myymällä viirejä, postikortteja, lehtiä, kirjoja tai muita vastaavia tuotteita.
Seuran toiminnasta tiedotetaan paikallislehdessä, jäsenkirjeillä tai seuran
www-sivuilla www.teisko.fi/teiskoseura.

