
KURALAN KYLÄMÄESSÄ MYYNNISSÄ OLEVAT JULKAISUT:

Lisätietoja:
p. ( 02) 2620 421, 
fax 02-235 6491 
s-posti: anneli.sorvoja@turku.fi

ABOA 1993-1994  Jyväskylä 1998
Hinta 10 €

Turun maakuntamuseon vuosikirja, jossa kerrotaan seikkaperäisesti Kuralan Kylämäen ra-
kennuksista, alueelle perustetun Elävän historian kylän toteutuksesta ja toiminnasta. Te-
oksen artikkeleissa kerrotaan lyhyesti myös Kuralan Kylämäen koululaistoiminnasta 1950-
luvun maatilalla ja arkeologisessa verstaassa. Runsas kuvitus.

Kylämäen Emma ja taikavilla, Mynämäki 1997
Hinta 13 €

Virike- ja ohjekirja villasta ja huovutuksesta. Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry:n
tuottama kirja kertoo lampaasta, villasta ja villan työstämisestä. Kirja soveltuu käytettä-
viksi kouluissa, päiväkodeissa, kerhoissa ja kodeissa. Perusohjeita huovutuksesta sekä
valmiita malleja ja ideoita omaan työskentelyyn. Runsas värikuvitus.

Aikamatkan taitaja, Porvoo 1998
Hinta 10 €

Muinaisaikaa valaiseva Markku Ikäheimon kirjoittama työkirja on tarkoitettu lähinnä pe-
ruskoululaisille. Muinoin käsitöitä ei tehty vain askartelun vuoksi. Muinaisajan ihminen oli
luova muotoilija, joka osasi käyttää luonnonmateriaaleja kekseliäästi, joustavasti ja käy-
tännöllisesti. Jokaiseen taitajan työohjeeseen liittyy johdatteleva teksti, jossa kerrotaan
valmistettavan esineen ajallisesta ja kulttuuritaustasta. Kirjasta saa virikkeitä paitsi histori-
an, myös mm. taideaineiden opiskeluun sekä ”muinaisen” liikunnan harrastamiseen.

Turun maakuntamuseon Moniste nro 1 (1991)
Hinta 1 €

Kokeellinen tutkimus. Artikkeleita Kuralan Kylämäessä tehdyistä esihistoriallisista kokeelli-
sista tutkimuksista: Paltamon jousi, muinaisreki, kampakeraamiset astiat, raudan valmis-
tus ja rautakautisen sepäntyö.

Turun maakuntamuseon Moniste nro 2 (1991)
Hinta 1 €

Kankaiden aloituksia ja lopetuksia sekä putkihulpion kutominen loimipainoisissa pystykan-
gaspuissa. Artenomi Sari Raition perustutkimus loimipainoisissa pystykangaspuissa kuto-
misesta.
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Turun maakuntamuseon Moniste nro 6 (1993)
Hinta 1 €

Kuralan Kylämäen vaiheita – neljä artikkelia seuraavista aiheista:
� Asutuksen muuttuminen Aurajoen ja Jaaninojan yhtymäkohdassa esihistoriallisena ai-

kana, kirj. Eeva Rantamo ja Esa Saari
� Kylämäki keskiaikana, kirj. Erkki Seppälä
� Kaarinan Kurala 1500-luvulla, kirj Timo Ahlroos
� Isojako Kuralan Kylässä, kirj. Timo Jalonen

Turun maakuntamuseon Moniste nro 12 (1997)
Hinta 10 €

Morsinkovärjäys – historiaa ja kokeiluja. Susan Hannusaksen ja Sari Raition laaja ja pe-
rusteellinen, Pohjoismaissa ainutlaatuinen tutkimus morsinkokasvilla värjäämisestä. (myös
ruotsinkielisenä)

Turun maakuntamuseon Moniste nro 13 (1997)
Hinta 1 €

Kaksi kokeellista tutkimusta samoissa kansissa: Johanna Seppäsen artikkeli poikkiteräisten
kvartsinuolenkärkien tehokkuudesta ja Jari Näräsen artikkeli Savimuottien  käytöstä
pronssivalussa.

Videonauha
Hinta 25 €

Videon välityksellä Kuralan Kylämäen historiallinen kyläraitti herää eloon. Ohjelma kertoo
elävästi sekä havainnollistavaan arkeologiaan liittyvistä projekteista että 1950-luvun maa-
tilatoiminnasta.

KURALAN KYLÄMÄESSÄ MYYNNISSÄ OLEVAT PIENJULKAISUT

A5 –kokoiset: hinta 1,50 €

Läpi näkyy – lämpimän pitää
Ger klar sikt – och håller varmen 

� ohjeita ikkunoiden kunnostamiseen, tiivistämiseen ja kehyksien huoltamiseen

Ohjeita kotimaalarille
Råd åt gör-det-själv -målaren

� keittomaalien ominaisuudet, ulko- ja sisäöljymaalien käyttö- ja perusohje, liimamaalin,
maito- ja kaljamaalin sekä temperamaalin valmistusohjeet ja erilaiset käyttötarkoitukset.



Puutalon käyttöohjeet
Bruksanvisning för trähus 

� ohjeita puutalossa asuvalle: mm. miten pidät lämmön sisällä, miksi rännit kannattaa puh-
distaa tai mistä kuuluvat erilaiset oudot äänet. 

Kuralan Kylämäen asukkaat 1900-luvulla
Invånarna på Bybacken i Kurala på 1900-talet

� esittelee Iso-Kohmon, Vähä-Kohmon, Iso-Rasin, Vähä-Rasin  asukkaat j kertoo Kylämäen
elämästä 1900-luvun alusta vuosisadan puoliväliin. 

Kuralan Kylämäki – uudenlainen museokohde (Suomen Turku 4 – 1989)
� kertoo Kylämäen menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuuden näkymistä
� julkaistu Suomen Turku -lehden  numerossa 4/1989

Kotoisia puhdistuskonsteja
Hemmets rengöringstips

� niksejä kodin siivoukseen, eri materiaalien puhdistamiseen, pyykinpesuun ja tahranpoistoon

Sellaista sillaa vaan
� kertoo tekokuidusta nimeltä silla

Askarrellaan luonnosta
� 38 askarteluohjetta

Maatalouden koneita ja välineitä Kuralan Kylämäessä)
� kertoo maanmuokkauksen välineistä sekä maatalouden muutoksista ja koneellistumisesta

1900-luvulla sekä Kylämäessä että muualla.

Iso-Kohmon talossa
På gården Iso-Kohmo

� kertoo 1950-luvun maatalon sisustuksesta

Kylämäen muinaispukuprojekti
Forndräktprojektet på Bybacken

� kertoo Kaarinan muinaispuvun ennallistamisprosessista ja muinaispuvun valmistamisesta.

Underrättelse om färge-stoften vejdes plantering
� Pehr Adrian Gadd, 1760
� kertoo värimorsingon viljelystä ja käytöstä väriaineena

Perinteinen pellava
Lin på gammalt vis

� Kertoo lyhyesti pellavan historiasta, ominaisuuksista ja muokkauksesta.

Villasta langaksi
Från ull till garn

� Kertoo villan tarinan lampaasta lapaseksi. 

Suomalaiset kotieläinrodut
De finska husdjursraserna

� Kertoo suomalaisista kotieläinroduista ja niiden säilyttämisestä



Mistä maito tulee
� Kertoo karjanhoidon tavoitteista, maidon tuotannosta ja käsittelystä 1900-luvulla niin Kylä-

mäessä kuin muuallakin

Kodin sähköiset apulaiset
� Kertoo sähkön saapumisesta kaupunkiin ja maalle, myös Kylämäkeen.

Puutalon korjausaapinen
� Yleisiä korjausperiaatteita sekä asennekasvatusta vanhaa rakennusta kunnioittavaan kor-

jaamiseen

Lisäksi A4 –kokoiset julkaisut: Hinta 0,20 €

Pöntöt - Holkarna

Paperiliidokki - Pappersflygplan

Osaatko taitella paperilennokin –
kan du vika

Kinnasneulatekniikka, Vantar i nål-
ningsteknik – myydään kinnasneulan
mukana

Pellervo-seura 100 vuotta - Sällska-
pet Pellervo 100 år 

Tilkkumatto

Joulukoristeita 1950-luvun tapaan
12 askartelumonistetta, myydään erikseen tai
nippuna (nippuna 2 €)

Olkitähti

Munien maalaaminen vahateknii-
kalla

Juhlakonvehdit

Omatekoisia koruja luonnon aineista

Pajupilli – tuohisormus

Rusettikaulahuivi

”Sydänkäpyselle hellepäiviksi” (vau-
van päähine)

5 erilaista kirjontatyötä (pöytäliinoja
ja pyyheliinanpeite)
Myydään valokopiona malliarkeiksi

Kangasleluja

Kangaslapaset

Kirjontaan käytettyjä koristepistoja

Solmupistoja

Räsymatto

Esiliinan historiaa – Lotta-esiliinan
ohje

Neulojan esiliina

Tavallisimpia virkkaustapoja

Koukkuaminen

Nyörejä

Luonnonkasveilla värjäämisestä

Sukan kantapään kutominen

Peukalokiila

Lapaset – Vantar
Villaneuleen parsimistapoja



Villatekstiilien pesusta ja hoidosta

Rohtimen karheata – aivinan sileää
(pellavatekstiilien pesuohjeita)

Mankeleista ja mankeloinnista

Koin torjunnasta 1950-luvun tapaan

Saippuan resepti – Mihin tuhka so-
veltuu kodinhoidossa

Umpioiminen

Kellarin kesähoito

Käymälähygieniaa

Vinkkejä vihtametsään

Heinälaatikko

Tiskaamisen niksit

Ohjeita maidon säilyttämiseen koto-
na kesäaikana – Voin valmistami-
sesta

10 terveyskäskyä

Muistovärssyjä 1930-1950 –luvuilta

Ruokaohjeita vuosilta 1990-97 
(esim. ruisleipä, juustot jne.)


