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kEskustan kulttuuRi-
käVEly ja kulttikätköt

opetuskäyttö
keskusta sopii historian ja taiteen opiskeluun.

kuvaus
saarijärven keskustan kulttuurikohteisiin tutustuu parhaiten 
kävelemällä. kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen keski-suo-
meen –vihkonen esittelee pohjoisen keski-suomen kulttuuri-
kohteita.

Vihkosessa on selkeä kartta saarijärven keskustan kulttuurikä-
velykohteista. kohteet on jaettu neljän teeman alle. kohteet 
ovat helposti löydettävissä kartan värikoodien avulla.

koko kierros on muutaman kilometrin mittainen, mutta aikaa 
kannattaa siihen varata runsaasti.

VäRikoodiEn sElityksEt : 

sininen - Merkittävät rakennukset ja henkilöhistorialliset koh-
teet.
saarijärven keskustan historiaan kannattaa tutustua sen raken-
nus- ja henkilöhistoriaan liittyvien kohteiden kautta. se vie ai-
kamatkalle, joka avaa näköaloja kaupungin kehitykseen saari-
järven seurakunnan perustamisesta lähtien aina 2000-luvulle 
saakka.

Punainen- taiteilijoiden saarijärvi.
saarijärvi sai vahvan kulttuuripitäjän maineen jo 1800-luvun 
lopulla, kun runebergiläistä maisemaa kuvasivat mm. Magnus 
Enckell, akseli gallen-kallela sekä Wilho sjöström. täältä kotoi-
sin ovat monet maamme eturivin taiteilijoista, kuten tapperin 
veljeskaarti, kuvanveistäjät hannes autere ja arvo siikamäki, 
taidemaalari aune herala sekä taidegraafikko ja kuvanveistä-
jä Frans toikkanen. taide on täällä osa arkipäivää, julkisia teok-
sia on sijoitettu eri puolille saarijärven keskustaa. keskustan 
julkisten teosten lisäksi kannattaa tutustua saarijärven muse-
oon näyttelyineen ja veistospuistoineen sekä heralan taiteili-
jakotiin.

Keltainen - sotahistorian saarijärvi.
saarijärven historiaan ovat jättäneet jälkensä myös useat so-
dat, aina 1700-luvun pohjansodasta jatkosotaan. niiden tari-
naa kertovat useat muistomerkit.

vihreä- Palveluja ja muita käyntikohteita. 
saarijärven keskusta palvelee matkailijoita monin tavoin, näi-
hin kohteisiin kannattaa piipahtaa matkan varrella, kun kahvi-
hammasta kolottaa tai alkaa nälkä kurnia. nämä kohteet ovat 
myös oivallisia tuliaisten ostospaikkoja - itselle tai muille.

opasteet ja retkipalvelut
Reitti lähtee saarijärven keskustasta pappilasta.

lähteet
kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen keski-suomeen
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http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi

