
Sysmän Akan matkassa - arkeologiaa, historiaa, kartanoita, herkkuja, uutuuksia 

 

#kartanot #arkeologisetkaivaukset #kartanoidenherrat #herkkuruokaa #historiaa #Päijänne #Ilolainn 

#virtaankartano #vanhakartano #sysmäonsuomenkuppisinkunta #sysmänkellojakulta  

 

9.45     Tapaaminen oppaan kanssa Sysmän Teatteritalon pihassa, josta lähdetään yhdessä 

Suopeltoon, tarinoita vapaa-ajanasukkaista, Päijätsalosta Päijänteen kansallispuistosta, 

kartanoista, senaattori Onni Schildtin tarinoita, jonka aikaansaannoksia on myös Teatteritalo. 

 

10.00 Aamukahvit Ilola Inn -boutiquehotellissa ihaillen upeaa maisemaa. Tarinaa kuinka rähjäisestä 

1880 rakennetusta hirsitalosta tuli upea ja persoonallinen hotelli.   

 

11.00 Ajetaan Päijänteen rannalta kirkonkylälle.  Tutustuta keskiaikaiseen Pyhän Olavin kirkkoon.  

Kuulette Sysmän runsaista arkeologisista kaivauksista, joista viimeisin tehtiin 2017 kirkon 

läheltä. 



 

12.00 Piipahdus Sysmän Kelloon ja Kultaan, jossa kultaseppämestari Anne Laitinen esittelee ja myy 

tekemiään upeita Sysmän koruja. Sysmän Hopeakoru, 1000 vuotta sitten haudatun aarteen 

mukainen, missä mm. jäljitelmä Bysantin keisarin kultarahasta.  Kuppikivikoru kuvaa Sysmän 

kirkonkylän Akanojan kuppikiveä, jolle ennen uhrattiin.  Kaikissa Sysmä-koruissa on 

paikkakuntaleima.  Akanojalle jäi akka-nimitys, kun kirkon edustalla oleva järvi muutettiin 

Akka-vedestä Majutvedeksi katolisen kristinuskon saavuttua Sysmään. 

Akkaa pidettiin ennen hedelmällisyyden jumalattarena. Historioitsija Sirpa Rautiainen 

esittelee korut ja niitä voi ostaa Anne Laitisen liikkeestä.  

 

 

12.45 Lähtö Virtaan kartanoon, jossa lounas.  Pitoemäntä Tarja Lehtosen valmistama tuhti buffet-

pöytä katettuna yli 200 vuotta vanhan kartanon ruokasaliin.  Visiitin aikana kuullaan 

kartanon historiaa kartanon isännän, Juhani Stjernvallin kertomana ja nähdään miten 

nykypäivän elo sujuu esi-isien jalanjäljissä. 



 

14.15 Ajelu pitkin Tainionvirran rantaa edellisen sukulais-kartanoon, jossa isäntä Jocke Stjernvall 

odottaa vieraitaan.  Tutustutaan kartanorakennukseen, pajaan, ja vanhaan navettaan / 

juhlatilaan /konserttisaliin ja nautiskellaan emännän herkkukahveilla.  

15:30 Lähtö kotiin tai jatketaan päivää 

Tämän retken hinta 63€ (laskettu 40 hengen ryhmän mukaan) 

 

 

Muokkaa retkestä mieleisesi, erilaisia optioita hyödynnettäväksi: 

• Käynti Pinxinmäen taidenäyttelyssä 

• otetaan ”yhdet” Sysmä Marinassa Päijänteen rannassa 

• Rantalan tilalla, tuote ”Tilan tarina” 

• Enemmän kierrosta kirkonkylän keskustassa; Sote-keskus, Attendo-Kaisla, koulu, 

kunnanvirasto, Villa Sarkia yms yms 

• käynti Lintan kammarissa / sisustuspuoti ja ihastuttava kahvila 

• Kirjakahvila  (uutuus) 

• käynti Kässä ja Koriste -kaupassa 

•  

Kysy lisää:  Raija Hänninen, 044 7134511, raija.hanninen@sysma.fi 
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