
 

 

Sarsa 8000 vuotta – kutsu arkeologian harrastajien tapaamiseen 
 

SARSA 8000 VUOTTA – arkeologian harrastajien tapaaminen kokoaa Kangasalle 7.-8.9.2019 kaikki 

arkeologiasta ja Sarsan muinaisjäännösalueen menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta 

kiinnostuneet yhteen.  Tapahtuman yhteydessä juhlitaan Sarsa ry:n 20-vuotista taivalta arkeologian 

harrastajatoiminnan parissa. 
 

Sarsa-nimi viittaa Kangasalla sijaitsevaan Sarsan hyvin säilyneeseen kivi- ja pronssikautiseen 
asuinpaikkaan. Kangasalan Sarsa on Suomen pitkäaikaisimpia asuinpaikkoja, jolla on asuttu 
noin 8000 vuoden ajan eli lähes koko esihistoriallisen ajan. Laajuudeltaan ja merkitykseltään 
se on yksi huomattavimmista muinaisjäännösalueista Pirkanmaan ja koko Suomen 
mittakaavassa. Sarsan alueen löydöissä ovat edustettuina kaikki läntisen Suomen kivikauden 
ja Sisä-Suomen varhaisen metallikauden vaiheet. Sarsan löytöpaikan mukaan on nimetty 
myös varhaismetallikautinen, tekstiilipainanteinen keramiikka. Sarsan alueen historiallisen 
ajan dramaattisiin tapahtumiin lukeutuu myös  Sarsanuoman äkillinen kuivuminen, kun 
maannousun vuoksi vesistön lasku-uoman paikka siirtyi toisaalle jättäen Sarsan myllyt 
toimettomiksi. Sarsan Pohtiolammen muinaisjäännös on Pirkanmaan maakuntamuseon 
Europa Nostra -palkitun Adoptoi monumentti -hankkeen kohde, ja Sarsa ry on yksi kohteen 
adoptoijista. [Lähde: Museovirasto, Pirkanmaan maakuntamuseo]. 

 

Ilmoittautuminen 
 
Ilmoittautuminen sähköpostilla sarsanvinkit@gmail.com tai puhelimitse Marjo Hietikolle 

puhelinnumero 040 8448467 (iltaisin klo 17-20) viimeistään lauantaina 24.8.2019 mahdollisten 

erikoisruokavaliotoiveiden kera. 

 

Tapahtuman hinta on 30 euroa (sis. Illanvieton, kuljetukset, illanvieton ruokailun ja ohjelman). 

Summa maksetaan Sarsa ry:n tilille FI98 5104 0020 0237 70 ilmoittautumisen yhteydessä, 

viestikenttään osallistujan nimi, s-postiosoite ja puhelinnumero.  

 

Sarsa ry yhteistyötahoineen järjestää bussikyydityksen lauantaina Tampereelta klo 11.00 

Kangasala-talolle ja sunnuntaina maastoretken jälkeen Kangasalta takaisin Tampereelle klo 16.00 

mennessä. Myös Kangasala-talon ja Pohtiolammen välillä sekä sunnuntaina maastoretkellä on 

bussikuljetus. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava tarve kuljetukselle Tampere–Kangasala 

ja takaisin.   
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Ohjelma (alustava, muutokset mahdollisia, tarkista tiedot ennen tapahtumaa Sarsa ry:n sivuilta) 

 
LAUANTAI 7.9.2019 

 

11.00 – Bussikuljetus Tampere rautatie- ja/tai linja-autoasema - Kangasala (kesto 30 min)  

 

Yleisöseminaari klo 12.00-17.00, Kangasala-talo, Valtuustosali  

11.30 – 12.00 Kahvit  

12.00 – 12.15 Tilaisuuden avaus Kangasala-talon valtuustosalissa, Kangasalan kaupungin 

tervetulosanat 

12.15 – 12.30 Tervetuloa & tilaisuuden käytännön järjestelyt, Sarsa ry. 

12.30 – 13.10 Pirkanmaan maakuntamuseon tutkija Kirsi Luoto: Pirkanmaan maakuntamuseon 

tutkimuksista Kangasalan Sarsassa.  

13.10 – 13.50 Arkeologi Eeva-Liisa Schulz: Sarsan Pohtiolammen arkeologiset kaivaukset 1999-2000 

(puhuja ja aihe varmistuvat myöhemmin) 

13.50 – 14.30 Lounas (omakustanteinen) esim. Kangasala-talon alakerrassa (Armas Galleria&Keittiö) 

tai kirjaston kahvilassa (kahvila Novellia). 

14.30 – 15.10 Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Marja Ahola: Kivikautiset hautaukset, missä 

muinaiset sarsalaiset lepäävät?  

15.10 – 15.50 Biologi, professori Heikki Toivonen: Sarsan luonto ennen, tänään ja huomenna.  

15.50 – 16.30 Kangasalan kaupunki: Sarsan alue osana Kangasalan strategista kehityshanketta.  

16.30 – 16.40 Tilaisuuden päättäminen ja ohjeet arkeologiseen illanviettoon saapuville ja sunnuntain 

osalta. 

  

 

Arkeologinen illanvietto - vaihdetaan vapaalle 19.00 -23.00 ilmoittautuneille  

Yhteiskuljetus (sis. osallistumismaksuun), Kangasala-talon vierestä lähtee klo 18.30.  

Illanvietto tapahtuu Sarsan muinaisjäännösalueen välittömässä läheisyydessä Pohtiolammen 

Sääksikeskuksen ravintolassa (A-oikeudet).  

Illallinen  (sis. osallistumismaksuun). 

Illanvieton aikana mm. juhlistetaan Sarsa ry:n 20-vuotista taivalta kuvin ja puhein, vinkataan 

harrastajille tie kotisohvalta kivikaudelle ja digitaalisen harrastamisen pariin, kuullaan Sarsan 

muinaisjäännösalueen karttahankkeesta (muinainen Kangasala verkkotyökalu) sekä tavataan 

vanhoja ja uusia ystäviä. Paluukuljetus Kangasalan keskustaan.  
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SUNNUNTAI 8.9.2019 

 

”Aikamatka Kangasalla” Retkipäivä klo 11-15.  

Lähtö busseilla Kangasala-talolta klo 11.00. Tutustumme Heikki Mäenpään tuotantoryhmän 

opastuksella mm. Kangasalan ja erityisesti Sarsan ympäristön lukuisiin muinaisjäännöksiin, muihin 

kulttuuriperintökohteisiin sekä Wääksyn kartanon kulttuuriympäristöön, Kangasalan 

kotiseutumuseoon ja kirkkoon.  

Bussikuljetus takaisin Kangasala-talolle retken päätteeksi ja Tampereelle klo 16 mennessä.  

 

Ohjeita 
 
Kangasala-talo 

Kangasala-talo sijaitsee osoitteessa Kuohunharjuntie 6, Kangasala.  

 

Pysäköinti 

Kangasala-talon lähiympäristössä on runsaasti maksutonta pysäköintitilaa.  

 

Sarsa ja Pohtiolampi 

Sarsan muinaismuistoalue sijaitsee Kangasalan Pohtiolammella noin 4,5 kilometrin päässä 

Kangasalan keskustasta osoitteessa Pohtiolammentie 64. Paikalla on tapahtuman aikana rajoitetusti 

pysäköintitilaa. 

 

Maksu  

Maksua ei palauteta, mikäli osallistuminen peruutetaan viimeisen ilmoittautumispäivämäärän 

jälkeen. Maksu kattaa arkeologisen illanvieton, sen yhteydessä tapahtuvan ruokailun  ja  kuljetukset 

Pohtiolammelle.  

 

Majoittuminen  

Kangasalla on mahdollista yöpyä mm. Place to Sleep -Hotellissa (Kirkkojärventie 6, puh. 050 598 

3155) ja Kangasalan Lepokodissa (Ruutanantie 26, puh. 03-3771051). Osallistujat varaavat ja 

maksavat majoituksen itse.  

 

Julkinen liikenne 

Tampereen keskustasta bussilinjat 40A ja 40B, poistumispysäkki Kangasalan linja-autoaseman 

pysäkki (Pysäkin nimi: Kangasala 8034), josta matkaa Kangasala-talolle muutamia kymmeniä metriä. 

https://reittiopas.tampere.fi/ 

  
 
Tervetuloa arkeologiseen harrastajatapaamiseen Kangasalle ja Sarsaan! 
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