
Viskattuja rautoja  
 

 

 

Veikko Sallisen kotimuseossa esillä 

oleva Harmaa verkku eli Massey 

Ferguson on traktori vuosimallia 1952. 

Traktori palveli aikansa työvälineenä ja 

nyt se on ottanut paikkansa 

maatalouden historiaa säilyttävässä 

koti-museossa. 

Museossa on esillä viskattuja rautoja -  

laidasta laitaan.   

Museo on avoinna kesällä 2017 ja 

museoviikolla pyydettäessä. 

Tiedustelut p. 044  0665 104 

 Leikkimuseo Kotista 

Vanhan, entisöidyn hirsitalon vallannut Leik-

kimuseo Kotista esittelee vanhoja leikkikaluja 

ja leikkejä. Talon mansardikaton alla ollaan 

niin kotista kuin kauppastakin, leikitään ju-

naa, kudotaan kangasta, ommellaan nuken-

vaatteita, pestään pyykkiä - kaikki oikeilla 

leikkikaluilla. Vanhimmat leikkikalut ovat 

1800-luvun puolelta, suurin osa on viime 

vuosisadalta. 

 

 

 

 

Leikkimuseon yhteydessä on pikku puoti. 
Pääsymaksu: aikuiset 5 €, lapset 3 €.  
 
Museo on avoinna 4.  - 5.7. klo 13 - 17 

6.7. klo 17 - 20, klo 19 Duo Ikiruuhi 
10. - 16.7. klo 12 -16. 

Pötsönlahdentie 127 
 Tiedustelut p. 050 357 3344 
www.leikkimuseokotista.fi 

  

 
 

 

 

Rääkkylä-Seura 

RÄÄKKYLÄN MUSEOT 

2017 
 
 

 
Museoviikko 10.-16.7.2017 



Kotiseutumuseo on avoinna  
7. - 8.7. klo 12 - 18 
Saviniementie 2 

Tiedustelut p. 040 5029 606 
www.raakkyla-seura.fi 

Kotiseutumuseo ja 
Paksuniemen museoalue 

Rääkkylä-Seura on saanut vuodesta 1963 

lähtien toimineen kotiseutumuseon raken-

nuksen ja esineet lahjoituksina.  Kotiseutu-

museossa on esillä Rääkkylän kunnan ja 

seurakunnan historiasta kertova laaja esine-

kokoelma. Vuonna 1977 Paksuniemen 

alueelle siirrettiin savupirtti, johon muurattiin 

uusi uuni vanhan mallin mukaan. Riihimuseo 

siirrettiin Paksuniemen alueelle vuonna 

2011.  Museoita ylläpidetään talkootyöllä ja 

lahjoitusvaroilla.  

 

Keijon kotimuseo 

Keijon kotimuseon perusti vuonna 1960 

opettaja Keijo Saarinen kesämökilleen 

Niemiseen. Kokoelma karttui ripeästi eri 

puolilta Rääkkylää saaduista esineistä. Yksi 

museon painopisteistä on kalastus. 

Museon toiminta hiljentyi, kun Keijo kuoli 

äkillisesti vuonna 1970. Keijon poika Timo 

on nyt jatkanut museon kehittämistä. 

”Perusesineistön” ohella museoon on 

tulossa vaihtuvia teemanäyttelyitä. Näistä 

ensimmäinen kertoo koulunkäynnistä, 

opettajista ja tietenkin oppilaista. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Museo on avoinna 10. - 16.7. klo 12 - 16. 

Keijontie 50.  

Tiedustelut p. 045 3249 010.  

www.keijonkotimuseo.tarinoi.fi 

Kuva tänne ehkä…  

Eino Hirvonen perheineen 1928 

 
Aari ja Elina Hirvosen 

kotimuseo 

 

 
 

Rasivaarassa sijaitsevassa kotimuseossa 

on esillä Asikkalan Hirvosten tilalta  ja 

talosta löydettyjä vanhoja esineitä. 

Vanhimmat maanviljely- ja kotitalous-

esineet ovat 1800-luvulta, jolloin vanhassa 

talossa asui 14 henkilöä.  Uusi talo raken-

nettiin vanhan talon ja aitan viereen 

vuonna 1910.  

Museossa on esillä myös vanhoja huone-

kaluja, astioita, valokuvia, kirjeitä, kirjoja, 

karttoja ja  tilan asiakirjoja.    

 
Museo  on avoinna 10. - 16.7.2017  

klo 12 - 16.  
Tiedustelut  p. 040 5774 776 

www.aarijaelina.wordpress.com 
 


