KESÄLLÄ VIIKOITTAIN
TOIMINTAA KIVIKAUDELLA

AVOINNA

Kesällä seikkaillaan kivikaudella ja kylässä järjestetään opastettuja retkiä ja toimintatuokioita, jotka
sisältävät mm. kädentaitoja, yhdessä tekemistä ja
maisteluakin. Eri viikkoina perehdytään eri teemoihin. Teemoina ovat esimerkiksi pettuleivän, verkon, tulen, tuohitervan, jousipyssyn tai köydentekoa muinaismenetelmällä. Muistoksi saa mukaan
pienen käsityön luonnonmateriaalista.

Avoinna myös kevät- ja syysaikaan ryhmille tilauksesta.

SU

Supistetut avoinnaoloajat vuonna 2020

PÄÄSYMAKSUT (€)
AIKUISET ........................................................... 10,00
AIKUISET, RYHMÄ* ......................................

8,00

LAPSET, 4–12-V. ............................................. 7,00
VARATTU OPASTUS ...................................... 50,00
PERHELIPPU (MAKS. 5 HLÖÄ) ................... 33,00

* Hinta ryhmille, joissa 10 henkilöä tai enemmän.
Koululais- ja päiväkotiryhmille omat hinnat. Kysy
rohkeasti lisää!

YHTEYSTIEDOT
Kivikirveentie 10, 43130 Tarvaala
puh. 050 350 1422
kivikaudenkyla@saarijarvi.fi
www.saarijarvi.fi/kivikauden-kyla
www.facebook.com/kivikaudenkyla

Toimintojen aikataulut, hinnat ja tarkemmat kuvaukset Kivikauden kylän nettisivuilta, osoitteesta
www.saarijarvi.fi/kivikauden-kyla

SUOMEN ENSIMMÄINEN JA
LAAJIN ESIHISTORIAKOHDE
SAARIJÄRVELLÄ

ESIHISTORIAKOHDE
KIVIKAUDEN
ASUINPAIKOILLA
JO VUODESTA 1980
Kivikauden kylä sijaitsee lukuisten kivikautisten
asuinpaikkojen Summassaaressa. Vanhin asutus on
9 000 vuoden takaa, nuorin esihistoriallinen löytö
tuhannen vuoden takainen keihäänkärki. Maisema
on kuin 7 000 vuotta sitten, sillä rantaviiva on säilynyt lähes samalla korkeudella.
Kylä syntyi Saarijärven kunnan matkakohteeksi
vuonna 1980 ja kuusi vuotta myöhemmin se siirtyi
Saarijärven museon vastuulle. Museon tavoitteena
on ollut uusimman arkeologisen tiedon välittäminen yleisölle elämysten ja kokeilujen avulla. Vuosien mittaan alueella on tehty useita arkeologisia
tutkimuksia, joiden pohjalta ovat syntyneet museon laatimat näyttelyt ja kohteeseen liittyvät julkaisut. Kokeellisella arkeologialla on saatu aikaan
kymmeniä rakennusennallistuksia, ruuhia, ansoja,
rekiä, ruukkuja, kirveitä ja erilaisia pienesineitä.
Tutkimustyön tuloksena kuva Saarijärven seudun
esihistoriasta on tarkentunut merkittävästi.

TÖRMÄYSKRAATTERIN
TUNTUMASSA
Kylän rannalta aukeavasta Summasjärvestä havaittu törmäyskraatteri oli löytyessään vuonna 2018
Suomen kahdestoista todistettu törmäyskraatteri.
Saarijärven museon koostamassa näyttelyssä kerrotaan aiheesta tietotauluilla, joihin tekstit on laatinut FT Teemu Öhman. Näyttelyä täydentää Summasen kaakkoispuolelta löytynyt isku- eli pirstekartiokivi, joka on kiistaton todiste muinaisesta taivaankappaleen törmäyksestä.

OIKEASSA MITTAKAAVASSA
ITSE KOKEILLEN
Kivikausi on kohteessa muutettu luonnollista kokoa
olevaksi kyläksi, jossa voi tutustua kivikautiseen
elämäntapaan, asumiseen, esineisiin ja välineisiin.
Alueella on arkeologisiin tutkimuksiin perustuva
Summasen kivikautinen kylä, Ansapolku, kivikauden asumuksia esittelevä Yläkylä, aitojen muinaisjäännösten sivuitse kulkeva Muinaispolku, seudun
luontoa esittelevä Luontopolku ja puuhailukeskus
Lasten kivikauden kylä. Lasten mittakaavaan tehdyssä erilliskohteessa voi koittaa esimerkiksi kalliomaalausta, arkeologisia kaivauksia ja kivikirveen
pystyvyyttä puuhun.
Touhuamisen lomassa on mahdollisuus istahtaa
nauttimaan virvokkeita kylän kahvion katetulla
terassilla. Myymälästä löydät myös matkamuistot
kivikauden teemalla.

