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OPASTETTUJA HAUTAUSMAAKIERROKSIA LIEDOSSA 
MA–PE 9.–13.8.2021 

  
 
Liedon museo ja Liedon seurakunta järjestävät elokuun toisella viikolla opastettuja hau-
tausmaakierroksia kolmella Liedon hautausmaalla. Jokaisella hautausmaalla opastetaan 
sekä aamupäivällä että illalla. Opastuksen lomassa kuullaan myös runoja. Noin puolitoista 
tuntia kestävän opastuksen päätteeksi on seurakunnan järjestämä hartaushetki joko hau-
tausmaalla tai kirkossa. Kierroksille on vapaa pääsy ja ne ovat osa Lieto-viikon ohjelmaa.  
 
 
 

Hautausmaiden kulttuurihistoriaa 
 
Kulttuurihistoriaa Tarvasjoen kirkkomaalla ja kirkossa -kierroksella opetellaan kuuntele-
maan hautausmaiden hiljaista kieltä. Kierroksen aikana puhutaan hautausmaiden kulttuu-
rihistoriasta, Tarvasjoen hautausmaan historiasta ja muistomerkeistä, muistomerkeissä 
olevista kuvista, sankarihaudasta sekä hautausmaihin liittyvästä symboliikasta. Kierroksen 
aikana kuljetaan hautausmaan eri osissa, ja opastus päättyy kirkon esittelyyn. 
 
 

Kulttuurihistoriaa Tarvasjoen kirkkomaalla ja kirkossa 
maanantaina 9.8.2021 klo 18 ja tiistaina 10.8.2021 klo 10.30. 
Opastus lähtee kirkon ylemmältä pysäköintialueelta. 
Osoite: Tarvasjoen kirkon hautausmaa, Kyröntie 30a, Tarvasjoki. 
 
 
 

Esihistorian hautaustavoista kristinuskon aikaan 
 
Viinamäen vaiheet -opastuksessa kerrotaan vainajien kohtelusta eri aikakausina ja liiku-
taan näin ajassa esihistoriasta kristinuskon aikaan. Lietolaisista esihistoriallisista hautauk-
sista annetaan esimerkkejä niin kivikaudelta kuin metallikausiltakin. Kierroksella selviää 
myös, minkälaisia vaiheita Viinamäen hautausmaalla on ollut perustamisajastaan nykypäi-
vään, ja minkälainen on Viinamäellä sijainneen leikkaushuoneen tarina.  
 
 
Viinamäen hautausmaa sijaitsee Pappilanpolun varrella, mutta kierrokselle lähtevät ko-
koontuvat Keisvuoren hautausmaan Piispalantien puoleisella pysäköintipaikalla (Keisvuo-
ren hautausmaan ”takana”), josta kävellään Viinamäen hautausmaalle.   
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Viinamäen vaiheet   
tiistaina 10.8.2021 klo 18 ja keskiviikkona 11.8.2021 klo 10.30  
Lähtöpaikan osoite: Keisvuoren hautausmaan takana oleva pysäköintipaikka (vesitornille 
vievän tien varressa), Piispalantie, Lieto. 
Hautausmaan osoite: Pappilanpolku, Lieto. 
 
 
 

Hautaamisen kulttuuri Suomessa 
 
Kellotapulin katveessa Keisvuorella kierretään ja esitellään Keisvuoren hautausmaa, ker-
rotaan hautausmaa- ja muistomerkkikulttuurin kehittymisestä Suomessa, hautausmaiden 
hoidosta, tuhkaamisen historiasta ja nykypäivästä, kellojen soittamisen merkityksistä, me-
rihautauksista sekä käytöstä poistetuista muistomerkeistä. 
 

Kellotapulin katveessa Keisvuorella 
torstaina 12.8.2021 klo 10.30 ja perjantaina 13.8.2021 klo 18  
Opastus lähtee Keisvuoren hautausmaan pysäköintialueelta.   
Osoite: Keisvuoren hautausmaa, Kirkkotie 25, Lieto. 
  
 
 
 
 
  
Lisätietoja:  
 
Liedon museo 
puh. 050 593 1692 
info@liedonmuseo.fi 
www.liedonmuseo.fi 
www.facebook.com/liedonmuseo 
 


