Ravattulan
Ristimäki
Suomen vanhin kirkonpaikka
Tapahtumat kesällä 2014
Kaarinan Ravattulan Ristimäellä sijaitsee Suomen
vanhimman tiedossa olevan kirkon jäännökset.
Vuonna 2013 löytyneen kirkon ympärillä on lisäksi sijainnut laaja kirkkomaa ja mäkeä on kiertänyt aita. 1100-luvulla perustettu kirkko on Turun
yliopiston arkeologian oppiaineen vuosittainen
tutkimuskohde. Nyt tähän ainutlaatuiseen kohteeseen voi kesän aikana tutustua opastetusti.

roksia tutkimushankkeesta vastaavan arkeologin
tai hankkeessa mukana olevien tutkijoiden vetämänä.

Kierrokset alkavat Kuralan kylämäen läheltä Rasintien päästä Aurajoen ylittävän ponttonisillan (aik.
kampiföri) luota. Kierroksen aikana tutustutaan
Aurajoen kulttuurimaisemaan, moniin rautakautisiin muinaisjäännöksiin kuten hautaröykkiöihin ja
Kesän ja syksyn 2014 aikana Ristimäelle ja sen lä- uhri- eli kuppikiviin sekä yksityiskohtaisesti Rahiympäristöön järjestetään useita opastettuja kier- vattulan Ristimäen kirkonpaikkaan.
KESÄKAUDEN OPASTUKSET
Kesäkuu
ke 4.6. klo 18.00
la 28.6. klo 12.00
su 29.6. klo 12.00

Heinäkuu
ke 2.7. klo 17.00
su 6.7. klo 12.00
ke 16.7. klo 17.00
su 20.7. klo 12.00

Elokuu
to 14.8. klo 12.00
su 17.8. klo 17.00
to 21.8. klo 12.00
su 24.8. klo 17.00
to 28.8. klo 12.00

Lähtö ponttonisillan (aik. kampiföri) luota. Syys- ja lokakuun opastusten aikataulut ilmoitetaan myöhemmin kesällä, seuraa ilmoittelua www.ravattula. .

Ilmoittautuminen tehdään www.ravattula. -sivustolta löytyvällä verkkolomakkeella viimeistään viikkoa
ennen opastusta. Kierrokselle mahtuu 25 henkilöä ja
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkat
ohjeet tulevat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin. Mikäli ilmoittautumisia tulee alle kymmenen,
voidaan opastus peruuttaa.
Opastuksen hinta per osallistuja on 10 euroa.
Alle 12-vuotiailta lapsilta vanhempien seurassa
ja Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n jäseOpastukset ryhmille muina ajankohtina:
Ryhmien on mahdollista tilata Ristimäelle myös muuna
ajankohtana järjestettävä opastus. Ryhmän koko max 25
henkeä, suuremmat erikseen sovittaessa. Kysy opastusta
osoitteesta ravattula@smtt.
Esitelmät ja luennot:
Ravattulan Ristimäen kirkonpaikasta kertovia esitelmiä
ja yleisöluentoja pidetään eri aikoina. Katso ajankohtaiset
tiedot hankkeen kotisivuilta www.ravattula. .

niltä ei peritä lainkaan osallistumismaksua; arkeologian pääaineopiskelijat puoleen hintaan. Opastuksista kerätyt varat käytetään Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n kautta Ristimäen kaivausten
tukemiseen.
Kierroksen pituus kävellen on noin 2,5 km ja kesto
1,5 h. Muista säänmukainen pukeutuminen ja hyvät
kengät. Kierros kulkee pääosin hoidettuja polkuja
tai tiepohjia pitkin, mutta ei vierailtavien maastokohteiden sijainnista johtuen ole esteetön.
Opastettu kierros Ravattulan rautakautisille kohteille ja Suomen vanhimmalle
kirkonpaikalle, kesto noin 1,5 h. Hinta 180 euroa / ryhmä.
Opastettu kierros Ravattulaan Suomen vanhimman kirkon paikalle, kesto noin
tunti. Hinta 150 euroa / ryhmä.
Turun ja lähikuntien peruskoululuokille ja lukioryhmille (opettajan johdolla)
ilmainen opastus kaivausten aikana elo- ja syyskuussa.

Yhdistysten, yritysten ja ryhmien on opastuksen lisäksi
mahdollista tilata paikasta kertova esitelmä. Kysy esitelmää suoraan osoitteesta ravattula@smtt.

