SU

Kivikauden kylä on arkeologisiin tutkimuksiin perustuva myöhäiskivikautisen kylän ennallistus Summasjärven rannalla. Kylän kymmeniin erilliskohteisiin kuuluvat mm. Summasen kylä, Yläkylä, Summasen törmäyskraatterinäyttely sekä Ansa-, Muinaisja Luontopolut. Kylässä voi kokeilla mm. ruuhella
melontaa ja kivikirveen käyttöä. Lapsille on oma
lasten mittakaavaan rakennettu kylä.

Säätyläiskotimuseo on 1780-luvulta peräisin oleva
entinen Kolkanlahden tilan päärakennus. Museon
yläkerrassa on Johan Ludvig Runebergin Saarijärven vuosista 1823–1825 kertova näyttely ja kansallisrunoilijamme kotiopettajavuosien huone. Museon entisöidyssä alakerrassa voi tutustua 1800-luvun
alun säätyläisasumiseen.

YHTEYSTIEDOT
SAARIJÄRVEN MUSEON PÄÄRAKENNUS

Herajärventie 2 | museo@saarijarvi.fi | 044 459
8413 | www.saarijarvi.fi/museo | facebook.com/
saarijarvenmuseo
SÄÄTYLÄISKOTIMUSEO JA
J. L. RUNEBERG -NÄYTTELY

Kolkanrinteentie 39 | 044 459 8413
Taiteilijaveljesten Harrin, Markon, Kainin ja Yrjön
lapsuuden- ja nuoruudenkodin yläkerrassa on Markon kirjoituskoppi ja veljesten huoneet alkuperäisine kalusteineen. Juholassa järjestetään erilaisia
tapahtumia ja navettagalleria Jarskassa kesäisin
näyttelyitä. Merkitty maastoreitti esittelee veljesten tuotantoon liittyviä kohteita.

TAPPERIEN JUHOLA JA GALLERIA JARSKA

Ryöppäläntie 59 | 044 459 8291
KIVIKAUDEN KYLÄ

Kivikirveentie 10 | kesäkaudella 044 459 8425
kivikaudenkyla@saarijarvi.fi | facebook.com/
kivikaudenkyla

HISTORIAA JA TAIDETTA,
KOKOELMIEN RIKKAUTTA

PERINTEITÄ VAALIEN,
TULEVAISUUTEEN
KURKOTTAEN
Saarijärven museo on seutukuntaa palveleva Saarijärven kaupungin ylläpitämä paikallismuseo. Paikkakunnan ensimmäisen museonäyttelyn järjesti
Saarijärvi-Seura jo 1950-luvun alussa. Kunnallinen
Saarijärven museo perustettiin vuonna 1986 ja museon uusi päärakennus avattiin 1.7.1989.
Saarijärven museo toimii alueensa taide- ja kulttuurihistoriallisena museona. Päätoimipisteenä on
museoksi suunniteltu, vuonna 2019 peruskorjattu
ja laajennettu toimitila Herajärven rannassa. Laajennusosaan rakennetaan tulevaisuudessa Saarijärven taiteen ja kulttuurihistorian perusnäyttelyt.

TALLENNUSTA JA
TUTKIMUSTA
TULEVILLE POLVILLE
Museo dokumentoi ja tallentaa paikalliskulttuuriin
liittyviä ilmiöitä keräämällä, kuvaamalla ja tutkimalla. Museo ottaa vastaan esine-, arkisto-, valokuva- ja taidelahjoituksia. Kokoelmat ja tiedostot
ovat yleisön ja tutkijoiden käytettävissä sekä haettavissa Internetin kautta. Toiminta-alueensa tutkimuslaitoksena museo julkaisee taiteilijaesityksiä ja
kulttuurihistoriallisia julkaisuja.

Museo kertoo kokoelmiensa välityksellä Saarijärven menneisyydestä ja nykypäivästä. Esinekokoelmassa, arkistossa, käsikirjastossa ja kuva-arkistossa
on yhteensä noin 130 000 yksikköä yhteistä historiaamme. Museon hoidossa olevissa taidekokoelmissa, joita kartutetaan yhteistyössä taidesäätiöiden
kanssa, on noin 2 500 teosta.

MONIPUOLISIA
NÄYTTELYITÄ
YMPÄRI
VUODEN
Saarijärven museon näkyvintä toimintamuotoa
edustavat seutukunnalliset ja valtakunnalliset kulttuurihistorian ja taiteen erikoisnäyttelyt. Museoalueen Veistospuisto, perinnekasvitarha ja ennallistettu niitty sekä useat kesänäyttelykohteet ja kaupungintalon aulan näyttelyt ulottavat museon
näyttelytoiminnan runsaana myös päärakennuksen
ulkopuolelle.

