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saaRiJäRVEn MusEo, 
J.l. RunEbERg Ja säätyläiskoti-
MusEo

opetuskäyttö 
kaupunginmuseo, paikallismuseo, taidemuseo, kulttuurihistoria, seudullinen his-
toria, perinnepuisto. kansallisrunoilija J.l. Runebergin tuotanto, isänmaallisuus-
aate, kansallismaisema ja säätyläiskotimuseo, sisustustyylit, katovuodet, saarijär-
ven Paavo.

kuvaus
saarijärven kaupunki ylläpitää saarijärven museota (1986), joka pyrkii palvele-
maan koko saarijärven seutukuntaa ja vastaa alueen kulttuurihistoriallisesta mu-
seo- ja taidemuseotoiminnasta. Museo vastaa myös beda, katri ja aune heralan 
säätiön, saarijärven Mannilan taidesäätiön sekä saarijärven kaupungin taideko-
koelmien hoidosta ja luetteloinnista. kokoelmissa on tällä hetkellä yhteensä yli 
2000 teosta. Museon vuonna 1989 valmistuneessa päärakennuksessa on esillä 
vaihtuvia näyttelyitä kulttuurihistoriasta taiteeseen ympäri vuoden. Museon pi-
hapiirissä on toivi Järvisen taidekoti, veistospuisto sekä perinnekasvitarha, joka 
on perustettu kesällä 1995. sen hoidosta vastaa saarijärven seudun luonnonys-
tävät, joka huolehtii myös rantaniitystä.
 
Päärakennuksen lisäksi museo vastaa säätyläiskotimuseon, tapperien Juholan 
sekä kivikauden kylän kesäkohteiden näyttelytoiminnasta. Museon kotisivuil-
la on runsaasti kohteiden teemoihin liittyvää lisämateriaalia. Museolta on myös 
saatavissa opetus- ja oheismateriaalia.
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toiminnasta ja säätyläiskotimuseo
saarijärven vuosilla oli ratkaiseva vaikutus kansallisrunoilijamme Runebe rgin 
tuotantoon; täällä hänestä syntyi suomen luonnon ja kansan kuvaaja. Metsäs-
tys- ja kalastusretkillään hän tutustui saarijärven kauniiseen ja jylhään luontoon. 
Runebergin maisemakeskeinen isänmaakäsitys kiteytyy Maamme-runossa, jos-
ta tuli suomen kansallislaulu. sisäsuomalaisesta maisemasta muotoutui kansal-
lismaisema. 

kolkanlahden tilan päärakennuksessa 1780-luvulta toimii säätyläiskotimuseo, 
joka on omistettu Runebergille. yläkerrassa on kansallisrunoilijamme saarijärven 
kotiopettajavuosista 1823-25 kertova näyttely ja huone, jossa Runeberg asui. ala-
kerrassa voi tutustua 1800-luvun alkupuolen säätyläisasumiseen. käyntiin voi tu-
tustua etukäteen katsomalla multimediaesityksen Runeberg saarijärvellä.

Museon Runeberg-näyttelyssä voi kokea menneen ajan tunnelmia. koululaisil-
la on mahdollisuus tutustua oppaan johdolla aidossa ympäristössä säätyläisten 
elämään 1800-luvun saarijärvellä. kierroksella edetään huoneesta toiseen avail-
len tarinalaatikoita, jotka vievät kävijät kokemaan aikaa, jolloin ruoka, valaistus ja 
lämpö eivät olleet itsestäänselvyys. Museon nettisivuilla on laaja esittely Johan 
ludvig Runebergin toiminnasta sekä säätyläiskotimuseosta.

Runebergin tuotannosta tunnetuimpia ovat mm. Maamme-laulu, Vänrikki stoo-
lin tarinat ja runoista saarijärven Paavo. Paavo-runon sisältöä kuvaava patsas on 
kirkon oven vieressä.  saarijärvi–seura ry julistaa vuosittain saarijärven Paavoksi 
valittavan miehen tai naisen.

opasteet ja retkipalvelut
Museon osoite on herajärventie 2, saarijärvi. Museon aluekartta. säätyläismuse-
on osoite: kolkanrinteentie 39, kolkanlahti, saarijärvi.

lähteet
http://www.saarijarvi.fi >Palvelut >Museo
suku puussa, kertomusta Ryöppälästä ja Juholasta, saarijärven museon julkai-
su 4.

näyttely kansallisrunoilija J.l. Runebergin

saarijärven museo

säätyläiskotimuseo

http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo_3/?id=2894
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/heralan_saatio/?id=2999
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/heralan_saatio/?id=2999
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/mannilan_saatio/?id=2998
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/kaupungintalon_taidekokonaisuus/?id=2930
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/toivi_jarvisen_taidekoti/?id=2926
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/museon_aluekartta/veistospuisto/?id=2929
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/perinnekasvitarha/?id=2925
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/niitty/?id=2924
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/opetus-_ja_oheismateriaali/?id=2927
http://www.runeberg.net/
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/saatylaiskotimuseo/nayttely/?id=2965
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/johan_ludvig_runeberg/?id=3096
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/johan_ludvig_runeberg/?id=3096
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/saatylaiskotimuseo/?id=2963
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/saatylaiskotimuseo/paavon_patsas/?id=2968
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/museon_aluekartta/?id=2931
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/?id=2894

