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TAPAHTUMASARJA LIETOLAISESTA SIVISTYSHISTORIASTA SUUNTAA
YHDESSÄ OPINTIELLE
ke 11.10.2017 klo 18–19.30 Kukonharjan päiväkodilla
Yhdessä opintielle -tapahtumassa suunnataan katse Liedon kansakouluopetuksen alkuun, tasaarvoiseen koulunkäyntiin sekä Loukinaisten koulun vaiheisiin
keskiviikkona 11. lokakuuta kello 18 Kukonharjan päiväkodilla (Kukonharjantie 3, Loukinainen).
Kansakouluopetus pohjasi seurakuntien antamalle kiertokouluopetukselle. Liedon ensimmäinen
koulu oli vuonna 1873 Littoisten Verkatehtaan patruunan perustama yksityinen koulu. Seuraavaksi aloittivat kansakoulut Tarvasjoella Eurassa, Liedon Kirkonkulmalla ja Liedon asemalla Pahkamäessä. Vähitellen uusia kansakouluja perustettiin eri puolille Lietoa, ja lasten mahdollisuudet saada
kouluopetusta paranivat. Tasa-arvoisesti yhdessä opintielle lähdettiin kuitenkin vasta vuoden
1921 oppivelvollisuuslain myötä. Liedossa kiertokouluopetus jatkui kansakouluopetuksen rinnalla
vuoteen 1931, jolloin kansakouluja oli perustettu joka kulmakunnalle.
Yhdessä opintielle -tapahtumassa alustajina ovat Marja-Liisa Visa ja Riia Lamminmäki Lietooppaista. Lamminmäki kertoo kouluopetuksen alkuvaiheista Liedossa, jonka jälkeen kuullaan Loukinaisten koulun historiasta. Tapahtuma pidetään Kukonharjan päiväkodissa eli entisessä Loukinaisten vanhassa koulussa, joka valmistui vuonna 1901. Marja-Liisa Visa työskenteli tässä koulussa opettajana liki 30 vuoden ajan. Omakohtaisiinkin kokemuksiin pohjaten Visa kertoo tarua ja
totta Loukinaisten koulusta. Alustusten jälkeen kuullaan kouluun liittyviä muisteluita eri ajoilta.
Myös tapahtuman osallistujat voivat halutessaan kertoa muistojaan Loukinaisten kouluun liittyen.
Ennen tilaisuuden alkua on Lieto-oppaitten ja Vanhalinnan Marttojen järjestämä kahvitarjoilu kello 17.30.

Tapahtumaan voi tuoda mukanaan lapsuuteen ja Loukinaisten kouluun liittyviä muistoja, kuten
valokuvia, koulukirjoja tai käsitöitä kaikkien nähtäväksi. Kertyneet valokuvat, esineet, muistot ja
muistelut voi halutessaan lahjoittaa tallennettavaksi Liedon museon kokoelmiin. Museon henkilökuntaa on paikalla tapahtumassa ottamassa vastaan lahjoituksia.
Yhdessä opintielle on seitsemäs osa itsenäisyyden ajan lietolaisesta sivistyshistoriasta kertovaa
tapahtumasarjaa Oikeus oppia – vapaus valita. Tapahtumasarjan järjestävät Liedon kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimi, Liedon kirjasto, Lieto-Opisto ja Liedon museo. Loukinaisten tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Lieto-oppaitten kanssa. Tapahtumasarjan viimeinen tilaisuus järjestetään
Ilmarisissa marraskuussa. Tapahtumasarjan ohessa Liedon museo järjestää lapsuuteen ja koulunkäyntiin liittyvän perinnekeruun. Tapahtumasarja on osa valtakunnallista Suomi 100 -ohjelmaa.
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Tapahtumasarjan nettisivu:
www.liedonmuseo.fi/suomi-100

Perinnekeruun nettisivu:
www.liedonmuseo.fi/perinnekeruu
Keruun satoa:
www.liedonmuseo.fi/keruun-satoa

Lisätiedot:
Liedon museo
museonjohtaja Leena Viskari
puh. 050 593 1692
leena.viskari@liedonmuseo.fi
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