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OPASTETTUJA HAUTAUSMAAKIERROKSIA LIETO-VIIKOLLA
MA–PE 14.–18.8.2017
Mitä tarkoittavat eri kuvat hautamuistomerkeissä? Onko ilmansuunnilla merkitystä hautausmaalla ja kirkossa? Kuinka vanha on Liedon kirkko? Miksi hautausmaan ja joidenkin
hautojen ympärillä on aita?
Entä miten vainajia kohdeltiin esihistoriallisella ajalla? Milloin alettiin hautausmaille tehdä
hiekkakäytäviä ja istuttaa puita sekä kukkasia? Miksi Tarvasjoella on ortodoksinen hautausmaa?
Ja millainen onkaan Viinamäen hautausmaan sekä siellä sijainneen leikkaushuoneen tarina?
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saa vastaukset, kun Lieto-viikolla osallistuu Liedon
museon opastettuihin hautausmaakierroksiin. Viime vuoden tapaan kierrokset järjestetään
Liedon kirkon hautausmaalla, Tarvasjoen hautausmaalla sekä Viinamäen ja Keisvuoren
hautausmailla. Kierrokset kestävät runsaasta tunnista puoleentoista tuntiin.
Jokaisella hautausmaalla järjestetään opastus aamupäivällä ja illalla. Kierrokset tarjoaa
Liedon seurakunta, niille ei ole pääsymaksua. Kaikkien kierrosten jälkeen on halukkailla
mahdollisuus jäädä seurakunnan järjestämään hartaushetkeen.

Kulttuurihistoriaa Liedon kirkkomaalla ja kirkossa
maanantaina 14.8.2017 klo 18 ja tiistaina 15.8.2017 klo 10
Liedon kirkkomaalla keskitytään hautausmaiden kulttuurihistoriaan, Liedon hautausmaan
historiaan sekä hautausmaihin liittyvään symboliikkaan. Kierrokseen sisältyy myös Liedon
Pyhän Pietarin kirkon esittely.
Opastus lähtee kirkon pysäköintialueelta.
Osoite: Liedon kirkon hautausmaa, Kirkkotie 14, Lieto.

Kulttuurihistoriaa Tarvasjoen kirkkomaalla
tiistaina 15.8.2017 klo 18 ja keskiviikkona 16.8.2017 klo 10
Tarvasjoen kirkkomaalla puhutaan Tarvasjoen hautausmaan historiasta ja muistomerkeistä, hautausmaiden kulttuurihistoriasta sekä hautausmaihin liittyvästä symboliikasta. Opastus lähtee kirkon yläpuolella olevalta pysäköintialueelta. Kierroksen aikana kuljetaan hautausmaan eri osissa.
Osoite: Tarvasjoen kirkon hautausmaa, Kyröntie 30a, Tarvasjoki.
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Viinamäen vaiheet – kävelykierros Viinamäen hautausmaalla
keskiviikkona 16.8.2017 klo 18 ja torstaina 17.8.2017 klo 10
Viinamäen hautausmaalla liikutaan ajassa esihistoriasta kristinuskon aikaan käsittelemällä
vainajien kohtelua eri aikakausina. Lietolaisista esihistoriallisista hautauksista kerrotaan
esimerkkejä niin kivikaudelta kuin metallikausiltakin. Kierroksella selviää myös, minkälaisia
vaiheita Viinamäen hautausmaalla on ollut perustamisajastaan nykypäivään.
Kierrokselle lähtevät kokoontuvat Keisvuoren hautausmaan Piispalantien puoleisella pysäköintipaikalla (Keisvuoren hautausmaan ”takana”), josta kävellään Viinamäen hautausmaalle.

Lähtöpaikan osoite: Keisvuoren hautausmaan takana oleva pysäköintipaikka (vesitornille
vievän tien varressa), Piispalantie, Lieto.

Kellotapulin katveessa – kävelykierros Keisvuoren hautausmaalla
perjantaina 18.8.2017 klo 10 ja klo 18
Perjantain opastuksessa esitellään Keisvuoren hautausmaa, kerrotaan hautausmaa- ja
muistomerkkikulttuurin kehittymisestä Suomessa, kellojen soiton merkityksistä, tuhkaamisen historiasta ja nykypäivästä, merihautauksista sekä käytöstä poistetuista muistomerkeistä.
Opastukselle lähdetään Keisvuoren hautausmaan pysäköintialueelta.
Osoite: Keisvuoren hautausmaa, Kirkkotie 25, Lieto.

Lisätietoja:
Liedon museo
Museoamanuenssi Terhi Ykspetäjä-Remes
terhi.ykspetaja-remes@liedonmuseo.fi
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