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HÄRKÄTIE-LUENTO ALOITTAA TAPAHTUMASARJAN  
LIETOLAISESTA SIVISTYSHISTORIASTA 
ke 18.1.2017 klo 18.30–20 Tarvasjoen koululla 
 
 
Marttilalainen kunnallisneuvos Juhani Tynjälä luennoi keskiviikkona 18. tammikuuta Tarvasjoen 

koululla (Hämeen Härkätie 753, Tarvasjoki) aiheenaan Ikiaikainen Härkätie. Luento aloittaa itse-

näisyyden ajan lietolaisesta sivistyshistoriasta kertovan tapahtumasarjan. 

 

Jo 800-luvulla käytetty Härkätienä tuntemamme tie on ollut maamme liikenteellinen valtasuoni 

aina tälle vuosituhannelle saakka. Sitä pitkin ovat kulkeneet kuninkaat, kirkonmiehet, muut mah-

tihenkilöt, pyhiinvaeltajat, sotilaat, kauppiaat ja maaseudun väestö. Näin on levinnyt myös sivistys 

syvälle Suomeen ja juurruttanut menestyksemme peruspilarit.  

 

Luennon yhteydessä tarvasjokelainen Sakari Tapani soittaa erikokoisilla vanhoilla nokkahuiluilla 

keskiaikaista ja renessanssin aikaista musiikkia. Sävelmät ovat vuosilta 1300–1600 ja ne ovat luul-

tavasti olleet Härkätien kulkijoille tuttuja. Esitettävä musiikki on peräisin monin paikoin Härkätietä 

kulkeneiden ihmisten mahdollisista pyhiinvaelluskohteista kuten Santiago de Compostelasta ja 

Roomasta, tai muuten eteläisestä Euroopasta aina Välimerta myöten. 

 
Tapahtuman järjestävät Lieto-opisto ja Härkätie-yhdistys. 

Tapahtumaan voi tuoda mukanaan Härkätiehen, Tarvasjoen kouluihin ja koulunkäyntiin sekä lap-

suuteen liittyviä valokuvia tallennettavaksi Liedon museon kokoelmiin. Museon henkilökuntaa on 

paikalla ottamassa vastaan lahjoituksia.  

 

 

OIKEUS OPPIA – VAPAUS VALITA 
Tapahtumasarja itsenäisyyden ajan lietolaisesta sivistyshistoriasta 

 

Nykypäivän demokraattinen yhteiskuntamme pohjaa niihin ratkaisuihin, joita esivanhempamme 
ovat tehneet. Koulutus, terveydenhuolto, terveellinen ruokavalio, taide-, taito- ja liikuntakasvatus 
sekä sananvapaus ja tasa-arvo ovat peruspilareita, joiden varaan hyvinvointimme on rakennettu. 

Oikeus oppia - vapaus valita kertoo lietolaisesta sivistyshistoriasta. Tapahtumasarja lähtee liikkeel-
le Härkätieltä ja etenee kansanopetuksen alkumetreiltä kohti nykyaikaista valinnan vapautta ja 
mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen. Tutuksi tulevat muun muassa Verkatehtaan patruunan 
koulu, Liedon ensimmäinen lainakirjasto, pihaleikit loruineen, kouluruokailu sekä koulun merkitys 
yhteisössään. Sarjassa on kahdeksan tapahtumaa, ja ne järjestetään eri puolilla Lietoa kouluissa. 
Koulujen nykyiset ja entiset oppilaat, opettajat, keittäjät, siistijät sekä muu henkilökunta ynnä 
kaikki kiinnostuneet toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi osallistumaan tapahtumiin! 
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MUSEO KERÄÄ MUISTOJA KOULUNKÄYNNISTÄ JA LAPSUUDESTA 

Juhlavuoden aikana Liedon museo kerää muistoja koulunkäynnistä ja lapsuudesta Liedossa. Muis-
teluiden lisäksi kerätään valokuvia, värssy-, ystävä- tai päiväkirjoja, todistuksia, käsitöitä, piirustuk-
sia, kirjoitus- ja ainevihkoja, leluja, vaatteita tai muita lapsuuteen liittyviä asioita. Muistoja voi kir-
joittaa tai museon henkilökunta voi tulla myös haastattelemaan. Kaikki kerätty aineisto tallenne-
taan Liedon museon kokoelmiin. Tallennus tapahtuu pääosin digitoimalla, ja alkuperäinen aineisto 
palautetaan, mikäli lahjoittaja ei halua siitä luopua. Muistoja otetaan vastaan koko vuoden 2017 
ajan museossa, mutta museon henkilökunta on aina paikalla myös Oikeus oppia – vapaus valita -
tapahtumissa. 

Tapahtumasarjan järjestävät Liedon kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimi, Liedon kirjasto, Lieto-
Opisto ja Liedon museo. Tapahtumien toteuttamisessa on mukana paikallisia toimijoita. 

 

Tapahtumasarjan nettisivu: 

http://www.liedonmuseo.fi/suomi-100 

 

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

 

 

 

 

 

 


