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KANSANLAULUKIRKKO JA KOTISEUTUMUSEON AVAUS
TARVASJOELLA SUNNUNTAINA 7.6.2020 KLO 10
Ensi sunnuntaina lauletaan Tarvasjoella jumalanpalveluksessa kansanlaulukirkon sävelin.
Kansanlaulukirkkoja on Tarvasjoella pidetty kymmenisen vuotta. Idean kansanlaulukirkosta toi Tarvasjoen seurakuntaan alkuaan Minna Mäkinen.
Kansanlaulukirkkoa on aikaisempina vuosina vietetty kirkonmäellä kotiseutumuseon pihalla, tänä vuonna lauletaan kirkossa sisällä, jotta jumalanpalvelus voidaan järjestää mahdollisimman riskittömästi. Kansanlaulukirkon järjestämisessä on otettu huomioon tämän hetken turvallisuusohjeet: kirkosta löytyy käsiendesinfiointiaineita ja tulijat ohjataan kirkossa
istumaan väljästi. Osallistuja kehotetaan kirkkoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa noudattamaan tänä keväänä tutuksi tullutta turvavälien pitämistä.
Kansanlaulukirkon järjestää Tarvasjoen kappeliseurakunta vapaaehtoisten avustamana.
Säestyksestä vastaa tuttuun tapaan Tarvasjoki Ensemble. Kirkossa lauletaan kansanlaulukirkko-vihkosen uudemman painoksen sanoin. Jumalanpalveluksen jälkeen juodaan
kirkkokahvit kirkonmäellä ja kotiseutumuseo avaa ovensa kesäkauteen. Riskiryhmäläisiä
avustetaan kahvien hakemisessa, jotta lähikontakteja voidaan välttää mahdollisimman paljon.

Nimensä mukaisesti kansanlaulukirkko ammentaa musiikkinsa monille tutusta ja rakkaasta
kansanlauluperinteestämme. Kirkko rakentuu kansanlaulujen sävelmistä, jotka Anna-Mari
Kaskinen on sanoittanut uudestaan messukäyttöön. Lauluvihon uudempi painos sisältää
12 uutta sanoitusta, jotka sopivat erityisesti alku- ja keskikesän jumalanpalveluksiin.

Tarvasjoen kotiseutumuseo on avoinna sunnuntaisin kello 11–15 elokuun loppuun asti.
Museon alakerrassa on näyttelyt Ihmisten Tarvasjoki ja Tarvasjoen seurakunnan vaiheita.
Ihmisten Tarvasjoki -näyttelyssä kerrotaan myös vuoden 1918 tapahtumista sekä talvi- ja
jatkosodasta Tarvasjoen näkökulmasta. Näyttelyn teemaa jatkaa Eeva Sisson valokuvat
muistomerkeistä ja sankarihaudoista. Lainamakasiinin yläkerrassa kävijä kohtaa Härkätien
kulkijoita sekä tutustuu erilaisiin kaupankäynnin muotoihin. Museossa on pieni museopuoti
ja kahvio. Museoon on vapaa pääsy. Riskiryhmäläisiä kehotetaan tiedustelemaan oppaalta
turvallista kulkua näyttelyihin.
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Järjestäjät: Tarvasjoen kappeliseurakunta sekä Liedon museo.
Osoite:
Tarvasjoen kirkko
Kyröntie 30a, Tarvasjoki
Tarvasjoen kotiseutumuseo
Kyröntie 30b, Tarvasjoki

Kuva: Tarvasjoen kirkko (Liedon museo)
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