
Kuppikivikierros hopea-aarteen jäljillä Sysmän Pyhän Olavin rantareitillä  
 

 - muinaisaarre, kuppikivi, seremonia, hopeakorut

 

Pieni, rautakaudella kätketty hopea-aarre sulkee suuria salaisuuksia sisäänsä. 
Opastuskierros alkaa Sysmän kirkon parkkipaikalta, jossa tapaat kokeneen oppaasi. 
Pääset kuulemaan rautakauden aikaisesta elämästä, kiehtovia loitsuja ja öklöttäviäkin 
juttuja. Opas punoo tarinoiksi uskomuksia kivistä, siitä mitä paikalla on ollut ennen kirkkoa 
ja johdattelee sinut rautakautiseen tunnelmaan. Kierros kulkee rantareitiltä kuppikallioiden 
ja muiden muinaismuistojen äärelle sekä muinaistalolle, jossa pääset ihastelemaan 
alueelta löydetyn hopea-aarteen jäljitelmäkoruja.. Kuule, mitä aarteen löytöpaikka - 
Ihananiemi - Pyhän Olavin kirkon kupeessa, säilyneet tarinat ja kasvit kertovat ajasta, 
jolloin Sysmä oli Päijänteen seudun keskus.  
 
Käytännössä lähes koko kuljettava kierros on arvokasta muinaismuistoaluetta, jonka maan 
päällä sijaitsevia merkkejä näemme. Kuljettava matkamme ei ole pitkä, pysymme kirkon ja 
Suurkylän kartanon avarassa peltomaisemassa. Taustalla siintää Päijänteen Majutvesi, 
jonka rannassa on rautakautinen kalmisto. Kalmistosta on löytynyt kaivauksissa mm. 
miekka ja kupurasolkia.  Majutveden nimi oli ennen Akkavesi – akka oli suomalainen 
jumalanimi ennen kristinuskoa. Vanha nimi on säilynyt Majutveteen laskevan Akanojan 
nimessä. Akanojan kuppikiven mukaan on nimetty Suomen ensimmäinen 
kuppikivikorusarja. Pääset kierroksen lopuksi tutustumaan myös näihin sysmäläisiin, 
uniikkeihin kuppikivikoruihin. 

 



Kuppikivet, joiden lukumäärässä Sysmä vanhana emäpitäjänä on kärjessä, edustavat 
kulttuurimme muinaisjuuria. Sysmän kirkon ympäristössä kuppikiviä ja -kallioita on useita. 
Kuppi- eli uhrikivien alkuperä on salaisuuksien verhon takana, mutta yleisimmin ne 
liitetään rautakauteen sekä lähelle viljelysmaita ja kalmistoja. Hiljennymme kuppikiven 
äärellä seremoniaan, jossa osoitamme pienin elein kiitollisuutta luonnolle ja asetamme 
jonkin uhrin, kuten viljaa, kuppiin. Seremonian kautta liityt sukupolvien pitkään ketjuun.  

Lopuksi kävelemme vielä läheiselle muinaistalolle (n. 400 m), jonka Sysmä Seura on 
rakennuttanut talon hämäläistä alkuaikaa kuvamaan. Muinaistalossa maistellaan 
entisaikojen elämää paikallisen yrttijuoman muodossa. Kuulet lisää alueen, Voipalan kylän 
historiasta ja sieltä löydetyistä aarteista sekä pääset näkemään jäljitelmiä viimeksi 
löydetyn kätkön koruista.  

 

Koetan luoda Sinulle opastuskierroksesta rauhoittavan elämyksen, jolla parhaimmillaan 
koet meditatiivisen tunnelman. Kuppikivikierroksen voi nauttia kuin pienenä 
pyhiinvaelluksena. Koe tunnelma ja aisti menneisyys!    

     - Oppaasi  

 

Kierroksen hinta: 23 €/henk. 

(min. 5) tai 180 €/ryhmä (max. 

12 henk.)  

Kierros kestää 1,5 tuntia. Mahdollisuus 
korujen tilaamiseen sovitaan erikseen 
kierrosta varatessa ja/tai opastuksen jälkeen.  

Ylen KulttuuriCocktailin video 

hopea-aarteesta: Video 

Sysmän hopea-aarre 2017 

Sirpa Rautiainen, p. +358 - 50 - 3762595 

Email: sirpa.prunella@gmail.com 

https://areena.yle.fi/1-50003369
https://areena.yle.fi/1-50003369
mailto:sirpa.prunella@gmail.com

