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Luottamuksellista konekauppaa
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Kukonkylän ihme
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Kaunisnevan jykevä kivipöytä
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-10%
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ERIKOISLANKOJA
POISTOHINTAAN!
P.S. Myydään vaikka
koko varasto,
ota yhteyttä!

Kantolantie 8, Sievi
puh. 480210

Kukonkylän Kaunisnevalta löytyy harvinainen kivipöytä, joka on kooltaan noin 3 x 3 x 1,7 metriä.

Muttimarkkinoilla

5v. SYNTTÄRIT!

• Osallistu kyselyyn ja ilmaiseen juhla-arvontaan!
Palkintona arvokas
taidetekstiili
• Esittelyssä toivottu
Paja.S lahjakortti
• Huovutustöitä
• Taidebatikkia

Tevetuloa!

Kauniskankaan kivipöydän jalat ovat erikokoisina asettuneet
kuin ihmeen kaupalla siten että niiken päällä oleva kivipöytä
on vaakatasossa kuperalla kalliolla.

Mikähän on tällaisten kiviröykkiöiden tarina?

www.sirpasalmu.fi

Kukonkylältä, Kaunisnevalta löytyy jykevä kivipöytä,
joka on kallion kaltevalle
pinnalle taidolla asetettu
pienempien kivien päälle
ikäänkuin jättijäisen ruokapöydäksi.
Harjun Heikille kunnan
maalla oleva nähtävyys on
tuttuakin tutumpi. Kivijärkäle jalkoineen on kiehtonut
miestä pikkupojasta lähtien.
Tänne minä tulin jo 1940
-luvun loppupuolella kiveä
kummastelemaan. Kivipöytä on kotitilani maitten tuntumassa, kuitenkin kunnan
omistaman metsän puolla,
Heikki Harju innokkaasti
selvittää.
Mies oli ottanut mitan
mukaan metsäretkellemme.
Kivi on kooltaan noin kolme
metriä sivuiltaan, korkeutta
sillä on metri ja seitsemänkymmentä senttiä.
Kivipöydän paksu kansi
lepää neljän pienemmän “kivijalan” päällä. Pöydän toisen pään “jalat” ovat vähän
korkeammat. Pöytä on kuin
vatupassia apuna käyttäen
asetettu paikalleen Kaunisnevan kalliolle. Jos kivikuutio painaa 2700 kiloa,
on luonnonpöydällä painoa
noin 40 000 kiloa.
Mistä löytyy Kaunisnevan
kodan tuntumassa olevan kivipöydän tekijä? Suomenmaan harvinaiset kivipöydät
on kansanuskomuksissa liitetty jättiläisiin, osaa niistä
pidetään ihmisten rakentamina. Kaunisnevan kivipöytä ei kuitenkaan taida olla
ihmisten tekemä. Se lienee
valmistunut jääkauden loppuvaiheessa mannerjään liikutellessa siirtolohkareita.
Pohjoisessa kivipöydät
on liitetty seitojen palvontaan. Kaunisnevan kivipöydän läheisyydestä, kallion
päältä löytyi myös useita
tosiaan muistuttavia pieniä
kivikasoja, joista ainakin
yksi on saattanut olla nuotion paikka.
Kaunisnevan kivipöytä
ja sen läheisyydessä olevat
samanmuotoiset pienet kivikasat kiinnostavat varmasti
tutkijoita. Metsästystä ja
Lapin matkailua harrastava Heikki Harju on valmis
lähtemään oppaaksi. Aikaa
eläkeläiseltä liikenee kivipöydän esittelemiseen.
Heikin tavoittaa numerosta
0400- 841 128

Geologinen harvinaisuus
Geologi Aimo Kejonen
Geologisesta tutkimuskeskuksesta on iloisesti
yllättynyt tutkittuaan sähköpostitse vastaanottamiaan kuvia Kaunisnevan
kivipöydästä.
– Kivipöydät ovat Suomessa harvinaisia: luonnon muovaamia tunnetaan
maassamme vain parikymmentä eikä ihmisen tekemiäkään kuin noin sata,
Kejonen kertoo.
- Luonnon muotoilema
erikoisuus syntyy siten
että kivi on kulkeutunut
paikalleen mannerjäätikön mukana. Kun kiven
alla ollut ohut moreenikerros on huuhtoutunut

pois niin kivi on jäänyt
sen alla olevien suurempien kivien varaan. Kivi
on myös voinut laskeutua jään sulaessa sen alla
sattumalta olevien kivien
päälle. Erikoinen paikka
on voitu ottaa myöhemmin
palvontapaikaksi.
Ihmisten tekemät kivipöydät voivat liittyä joko
muinaisiin uhrimenoihin,
hautaraunioihin tai vanhaan kiviteollisuuteen.
– Esimerkiksi Muuratsalossa Suontaustanvuoren
laella sijaitsevan noin 2,5
x 1,5 x 1 metriä kokoisen
ja kolmen ihmisenpään
kokoisen kiven päällä lepäävän Tapionalttarin ää-

rellä esi-isiemme oletetaan
uhranneeen metsäneläimiä
metsän ja riistan herralle
Tapiolle, Aimo Kejonen
selvittää.
Kejosen mielestä Kaunisnevan kiven vieressä
sijaitsevat pienet kiviröykkiöt ovat erittäin mielenkiintoisia.
– Valokuvien perusteella
voisi arvioida että ne ovat
ihmisen asettelemia, näin
on myös vastaavissa kohteissa muualla Suomessa.
Kiinnostaisi ehdottomasti tulla katsomaaan tätä
löytöä kun vain sen saisi
aikatauluihin mahdutettua,
Kejonen toivoo.
Geologi Aimo Kejonen

on kirjoittanut muun muassa Suomen 100 Geologiset kohteet-kirjan jossa
on esitelty havainnollisesti eri maakuntien mielenkiintoisimmat geologiset
kohteet.
Tällä hetkellä hänellä on
työstettävänään Suomen
100 kansantarinaa-kirja.
Yksi tarinoista sijoittuu
Sievin Vanhallekirkolle.
Kertomuksen
mukaan
sieviläisisäntä oli railakkaan illanvieton jälkeen
pysähtynyt kirkkomaalle
ja huikannut rehvakkaasti
että ”tulkaa homenokatkin
tupakalle!” Ja sen jälkeen
alkaakin sitten tapahtua...
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Uusi retkikartta
julkaistu

Pohjoisen
Keski-Suomen
luontoreitistökartta on valmistunut. Kokonaisuus käsittää kaksi noin 100 x 60 cm
kokoista vaellus, pyöräily,
ratsastus- ja melonta retkireitistöt esittelevää karttaa
kahdentoista kunnan alueelta
Peuran Polku mukaan lukien.
Kartan pohjoisin reitti kulkee
Reisjärvellä ja eteläisin päättyy Uuraisten korkeudelle.
Painettua karttaa voi tiedustella matkailuyrittäjiltä,
kirjakaupoista ja kuntien infopisteistä. Internetissä olevat
tulostettavat kartat, lisätiedot
ja painetun kartan tilaukset
myös: www.luonnonvoimaa.
net/luontoreitit.
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