V Killinkoski

ällkommen på besök till

K

illinkoski är nordligast av Tavastlands byer och ligger 20 kilometer norrut från Virdois (Virrat)
vid stamväg 68. Vår by är födelseorten för 110 år gammal finländsk bandindustri.
Fast den industriella verksamheten
har varit dominerande, är vår by belägen av vacker natur. Till exempel
utrotninghotad flygekorre har hittat
mitt I byn en trivsamm boningsort.
Längs bygatan finns vackra gamla trähus vilka har fungerat som bostadshus för fabrikens anställda. År
2004 utnämdes Killinkoski till årets
by i Pirkanmaa.

Killinkoski Fabriksmiljö
Öppet dagligen
01.06. – 31.08, (fr.o.m.
01.09. enl. överenskommelse) Fritt inträde för
samtliga ställen.

Den nya och gamla industrimiljö,
som är omringad av ett vackert parkområde, dominerar Killinkoski bys
utsikt. Killinkoski byförening har
sanerat och utvecklat den gamla och
vackra fabriken (ritad av Josef Stenbäck) till en intressant och popular
sevärdenhet, där besökar ca 25000
turister årligen. I fabrikfastigheten
finns bl.a.:

Bandproduktaffär
I butiken finns landets mest omfattande band- och bandprodukturval.
Finlands Kameramuseum Kamerahimmel
Intresant sevärdenhet för samtliga fotointreserade. Killinkoski byförening
har tillsammans med Suomen Valokuvahistoriallinen Yhdistys (Fotografhistoriska förening i Finland) bygt
upp “kamerahimmel”. Utställingen
omfattar över 2000 föremål angående fotografering och film. I sammanband med kameramuseet finns också 2 st.utställningsutrymmen, där arrangeras fotoutställningar
Konstgallerier
I våra utställningsutrymmen finns till
påseende konstutställningar av olika
konstnärer och målaren.

Kafé
Vårt kafe` ligger i ett utrymme, som
ursprungligen var bandfabrikens
smedja och metallverkstad.
FBK - Utställing
I detta utrymme finns till påseende Killinkoski frivilliga bradkårens
gamla brandutrustning.
Skolmuseum
Vår skolmuseum innehåller en nostalgisk och omfattande undervisningsmaterial -samling.

Marjaliisa Pitkäranta ateliè
Denna atelje`utställning är grundad
till konstnär Marjaliisa Pitkäranta (d.
2003) ära. I Killinkoski född och bosatt Marjaliisa Pitkäranta var känd
både i hemlandet och utomlands;
specielt hennes julkort var mycket efterfrågare och populära överallt.

Bandindustrimuseum

Loppmarkanader

I Nordens enda bandindustrimuseum finns till påseende gamla, unika bandvävstolar, flätmaskiner och
ett stort urval av bandprodukter samt
sällsynta vävade tygmärken.

I Gamla Fabfiken finns två loppmarknader- den ena är tradionell loppmarkanad och den andra är specialiserad
för böcker.

INFO:

Killifors Gamla Fabrik
(Killinkosken Vanha Tehdas)
Inkantie 60, 34980 Killinkoski, Finland
Tel. INFO +358 (0)400 453 054
Internet: www.killinkoski.fi
E-Mail: killinkoski@killinkoski.fi

