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Kädessäsi oleva Köyliist 12 -kirja ”Kansallismaiseman kainalos-

sa” syntyi  osin Köyliö-seuran koostaman Lumienkeli-nimisen 

kirjan innoittamana. Tällä kertaa valitsimme aiheeksi köyliöläis-

ten luontoelämykset. Saimme lukuisia vahvojen tunnelatauksen 

värittämiä  tarinoita, joissa kotiseudun luonto lumoaa ja kuljettaa 

mennessään, mistä esimerkkinä katkelma Anne Reunasen öi-

sestä kanoottimatkasta.

”Järven musta tasainen pinta vetää puoleensa. Elokuun yöhön 

tulee pieni vielä lila kajo jo hetki sitten Kirkkosaaren taakse ka-

donneesta auringosta. Työnnän keltaisen kajakin matkaan.  Koko 

järvi on väyläni. Kukaan ei kulje tähän aikaan. Muutamasta ran-

nasta näkyy mökkien ikkunoista valoa. Vedän melalla kanootin ja 

samalla itseni kevyesti eteenpäin. Vesi ei vastusta kulkuani, tuuli 

ei teetä töitä. Nojaan eteen, vedän taakse ja nautin en mistään: 

kaikki minua ympäröivä on aivan paikallaan...” 

Omakohtaisia tarinoita täydentävät paikallisten asiantuntijoiden 

arvokaat, osin tutkimukseen tai omiin pitkäaikaisiin havaintoihin 

perustuvat tiedot Köyliönjärven suojelutoimista, kalastuksesta, 

linnuista ja kylissä olevien luontokohteiden erityispiirteistä, kas-

vistosta ja paikannimistä sekä niiden alkuperästä. Kirjan sivuilta 

löydät myös asiaa Köyliön riistaeläimistä - perinteisistä lajeista ja 

tulokkaista sekä muun muassa susista.

Haluamme kiittää kaikkia kirjaan kirjoittaneita, joita ilman tätä 

teosta ei olisi nykymuodossa syntynyt.  Erityiskiitoksen annam-

me asiantuntijoille, Inkeri ja Tuomo Hurmeelle, Antti Härkälälle, 

Tarmo Jalavalle, Leena Järnforsille, Juhani Kaatoselle, Saana ja 

Lassi Kaukolle sekä Mauri Krusbergille. Kirjassa on myös äsket-

täin edesmenneen veteraanin ja Köyliist-sarjan kirjojen monien 

tekstien isähahmon Olavi Linturin kuvaus oman kesämökkinsä 

puutarhan synnystä.  Vanhan kiinalaisen sananlaskun puiden is-

Lukijalle

tuttamisesta voisi Olavin kohdalla muotoilla myös toisin: ”Joka 

on kirjoittanut kirjoja, ei ole elänyt turhaan”.

Teoksessa on yli 100 toinen toistaan hienompaa Jaakko Ojalan 

vuosien saatossa ottamaa ja tallentamaa valokuvaa, joita täyden-

tävät kirjan toimitustiimin Samuli Vahteriston ja Simo Nummen 

ottamat kuvat. Jaakko on kavunnut kuvausretkillään myös lento-

koneeseen ja tallentanut kotiseutumme  näkymät lintuperspek-

tiivistä. Edellä mainittujen kuvien lisäksi olemme saaneet kirjaan 

kirjoittaneiden kuvia tai hankkineet niitä eri lähteistä, kuten Köy-

liö-seuran valokuva-arkistosta. Kuvat on valittu huolella useiden 

tuhansien kuvien joukosta työhön käytettyjä tunteja laskematta.

Kirjan upeasta ulkoasusta vastaa Simo Nummi. Samuli Vahteris-

to puolestaan on pitänyt huolta aikataulujen pitävyydestä, avus-

tanut kuvien valinnassa ja hoitanut yhteydet kirjoittajien kanssa. 

Köyliö-seuran ystävät-jaostoon kuuluva Helvi Heikkilä on hellä-

varaisella otteella muuttanut  teksteistä äidinkielen pahimmat 

kompastuskivet sujuvampaan muotoon. 

Uskomme, että lukijan kannalta kaikki tekemämme työ on ollut 

vaivan arvoista: Köyliist 12 -kirja johdattaa lukijan tutkimusmat-

kalle kansallismaiseman kainaloon - suojellaan yhdessä kotiseu-

tumme luontoa.

Kirjan toimituskunta 

Helvi Heikkilä, Jaakko Ojala, Simo Nummi

ja Samuli Vahteristo

Kiitoksella

Johanna Toivanen-Perko 

Köyliö-seuran puheenjohtaja  
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Juhani Kaatonen

”Tarua ja totta…”-tarinan kertoja Juhani Kaatonen on ”Karjalan 

poikii”. Hän tuli opettajaksi Voitoisiin 1954, löysi täältä Sinikkansa 

ja asettui lopullisesti taloksi Köyliöön. Eläkkeelle hän jäi Kepolan 

koulusta 1992.

Kunnalliselämässä hän toimi mm. valtuustossa 16 vuotta sekä 

eri lauta- ja toimikuntien puheenjohtajana ja jäsenenä. – Hänet 

palkittiin Köyliön Lalli - arvonimellä 2005. – Räisäläisten Sää-

tiö työllisti häntä mm. kotiseutulehti Räisäläisen pitkäaikaisena 

päätoimittajana, hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Juhani 

toimitti kuvateoksen ja historian kolmannen uusintapainoksen 

rakkaasta Karjalan kotipitäjästään. Hän on Säätiön kunniapu-

heenjohtaja.  – Karjala-seurojen Satakunnan piirin puheenjohta-

jana hän oli neljännesvuosisadan. Myös Karjalan Liiton hallituk-

sessa hän toimi.

Köyliön Mieskuorossa Juhani oli perustajajäsenenä, laulajana 

ja myöhemmin kuoronjohtajana tasan 50 vuotta. – Lions Club 

Köyliön perustajajäsen Juhani Kaatonen toimi 1984-85 Lionspii-

ri 107 M:n piirikuvernöörinä  (District Guvernor). Kuvassa  DG 

virka-asussaan.
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Pienen tutkielmani syntyyn on kaksi syytä, ensinnäkin ha-

luni kirjoittaa ja toiseksi kiinnostukseni paikalliseen histo-

riaan.

Kirjoitteleminen on ollut nuoruudesta asti yksi harrastuksistani. 

Ylioppilaaksi pääsin Rauman Lyseosta 62 vuotta sitten. Aineeni 

”Eräs Suomen historian onnellinen vuosikymmen” onnistui niin 

hyvin, että kunnioitettu opettajamme ”Kääkä” – fil. tohtori Juho 

Arvo Lopmeri – kirjoitti sen loppuun ällän merkin. Se olikin sitten 

ainoa älläni.

Vuonna 1967 silloinen paikallislehti Kunnallis-Sanomat, nykyi-

nen Alasatakunta, kyseli päätoimittaja Untamo Yli-Rohdaisen 

äänellä, voisinko ryhtyä lehden avustajaksi päätehtävänäni uuti-

sointi Köyliöstä. Eipä muuta kuin tuumasta toimeen. Ensimmäi-

nen tarinani (K-S 21.9.67) kertoi Voitoisten uskollisen postipojan 

Pertti Kalmeenojan eläkkeelle siirtymisestä. Yli kolme vuosikym-

mentä hän oli toiminut kylän ”maalaiskirjeenkantajana” – se oli 

tehtävän virallinen nimitys.

Kulkeminen metsissä kartan ja kompassin opastamana eli suun-

nistaminen oli yksi nuoruuteni harrastuksista. Köyliön kartoissa 

olevat mitä mukavimmat paikannimet alkoivat kiinnostaa siinä 

määrin, että päätin ryhtyä tutkimaan niiden alkuperää vanho-

jen kanta-asukkaiden avustamana. Eteeni aukeni suoranainen 

aarreaitta. Sadoille nimille löytyi toinen toistaan kiinnostavampi 

selitys. Mentiin historiassa vuosikymmeniä ja -satoja taaksepäin. 

Muisteltiin yksityisiä henkilöitä, heidän toimiaan, kyläkuntia ja nii-

den elämää, vanhoja tapoja ja sattumuksia. – Jutuista löytyi yllin 

kyllin niin tarua kuin tottakin.

Siitä vain asiaa paperille vanhalla kirjoituskoneen rämällä. En-

simmäinen jakso ”Pökönnirkosta Pinkanmäkeen” kertoi Köyliön 

pohjoisimman nurkan paikannimistä. Se ilmestyi Kunnallis-Sa-

nomissa 26.10.1967. Tasaisessa tahdissa tuli sitten jakso toi-

sensa jälkeen, kaikkiaan kuusitoista tarinaa. Viimeinen, ”Pyhän 

Henrikin saarelta Lallinkellariin”, ilmestyi 7.11.1968. Se sisälsi 

kattavan otoksen kotiseutumme muinaishistoriaa.

Tarinoiden taitavia kertojia kertyi kymmeniä. He ovat olleet pit-

kään jo kaikki poissa, siirtyneet täältä ”puolehen ylhäisen maan”. 

Olen syvästi kiitollinen näille tietäjille. Heidän muistinsa ja hyvän 

kertomuskykynsä ansiosta saamme tarjota nykyajan lukijalle ku-

via rakkaan Köyliömme menneisyydestä – niin tarua kuin totta-

kin.

Vaikka tarinat ovat pieniä tarkennuksia lukuun ottamatta alkupe-

räisessä muodossaan, olen ajanmukaistanut eräitä aikaan liitty-

viä tapahtumia. Esim. kun 1960-luvulla kirjoittamassani tarinassa 

viitataan viime vuosisataan, siis 1800-lukuun, olen muuttanut 

sen nykyaikaan sopivaksi. Toivottavasti lukija pysyy tavallaan kuin 

kahdessa ajassa eläen oikeissa vuosissa.   

Köyliössä, Kartanonhaassa, Akilassa toukokuun viimeisenä 2014.

Juhani Kaatonen

Tekstissä esiintyvät paikannimet löytyvät kartalta osoitteesta: 

www.kansalaisen karttapaikka.fi

Tarua ja totta köyliöläisistä paikannimistä
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Voitoisten kyläaukeaa. Ensimmäinen kuokos ja Jäynään 
torppa syntyivät  keskellä kauimpana näkyvän pellon 
kulmaan, silloin keskelle korpea. Juho Juhonpoika tuli 
Eurasta ja löi kuokkansa muhevaan multaan 1826. - 
Köyliönjoki luikertelee peltojen halki.
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Köyliö on, kuten tiedämme, ikivanhaa asutusaluetta. Kau-

as historian hämärään ulottuu pienen ihmisen työ ja toi-

minta näillä alueilla. Sukupolvi toisensa jälkeen on täällä 

syntynyt, työtä tehnyt ja lopulta saanut viimeisen leposijansa ko-

tiseutunsa mullassa. Luonnonmaisemaan on ihminen vähitellen 

painanut oman leimansa. Sitkeä raivaaja on tarttunut kuokkaan 

ja perannut itselleen metsän keskelle viljelysalan, jota vuosisa-

tojen kuluessa on laajennettu. Uusia raivaajia on liittynyt ket-

juun, ja niin on vähitellen entisistä korvista, joita metsän eläimet 

hallitsivat, muodostunut hedelmällisiä viljelysaukeita. Joskus on 

käynyt niinkin, että jo raivattu ja viljelty alue on syystä tai toisesta 

jäänyt takaisin luonnon haltuun muuttuen taas metsäksi. Suku-

polvien saatto on vuosisatojen ja -tuhansien kuluessa ollut muo-

vaamassa sitä kotiseutua, jonka asukkaina me nykyajan ihmiset 

elämme.

Kaukaa menneisyydestä juontavat juurensa myös monet paik-

kojen nimet, joita me nykyisin käytämme usein ajattelematta, 

miten nimi on syntynyt. Onpa sen vuoksi paikallaan joskus tut-

kia, mistä johtuu jonkin paikan usein hyvin erikoinenkin nimi. 

Koska vanhoilla nimillä on myös taipumus helposti unohtua, nii-

den verestäminen on aiheellista. Nyt toivommekin, että lukija 

lähtisi kanssamme Köyliötä kulkemaan ja vanhojen paikannimi-

en historiaa penkomaan.  Oppaiksemme pyydämme vanhem-

man polven köyliöläisiä tai muita sellaisia naapureitamme, jotka 

muistavat tai muuten tietävät näitä asioita. Samalla pääsemme 

kurkistamaan myös kotiseutumme menneisiin vaiheisiin nimien 

alkuperää tutkiessamme.

Aloittakaamme matkamme aivan pitäjämme pohjoisimmasta 

kulmasta. Tämä terävä, Kiukaisten ja Kokemäen pitäjien väliin 

tunkeutuva kärki on jo ties kuinka kauan kantanut nimeä Pökön-

nirkko. Pökö-nimitys tarkoittaa vanhassa täkäläisessä kielenkäy-

tössä jotain pelottavaa olentoa, mörköä. Ehkä kansa muinoin 

on kammon tuntein suhtautunut tähän korpeen, joka sijaitsee 

suuren suon, Pökösuon takana. Ei ole lainkaan vaikea kuvitella 

mörköjen asuvan tuolla pienten suolampien rantamilla.

Peipohjan-Rauman rautatien pohjoispuolella radan välittömäs-

sä läheisyydessä on Suutarinmäki. Tämä korkeahko paikka, jos-

sa vielä muutamia vuosia sitten on ollut kolmiomittaustorni, on 

saanut nimensä joskus 1800-luvulla paikalla asuneesta suutaris-

ta, joka valmisti puukenkiä. Hän lienee muuttanut perheineen 

tänne Ruotsista siitä päätellen, että eivät ymmärtäneet suomea. 

Kerrotaan mestarin poikenneen lähellä sijaitsevassa Jäynääs-

sä, joka mainitaan kylän ensimmäisenä torppana, lainaamassa 

”brööhuurnaa”. Vaikeaa oli Jäynään väen ymmärtää vieraan tar-

koittavan sarvesta valmistettua muottia, jota käytettiin leivotta-

essa leivän reiän tekemiseen! ”Puusuutarin” mökistä ei nykyään 

ole merkkiäkään jäljellä ja pieni peltotilkku, jota sen asukkaat 

ovat viljelleet, on muuttunut metsäksi.

Rautatien pohjoispuolta kulkee Kokemäen Järilän suuntaan Loo-

rintie. Suutarinmäen läheisyydessä on aikaisemmin sijainnut 

Loori-niminen talo, josta siis tien nimi. Kerrotaan, että nykyisin 

Köyliön pohjoisin osa, juuri Pökön-Suutarinmäen tienoo, olisi ai-

kaisemmin kuulunutkin Kokemäen pitäjään. Jossakin vaihees-

sa on suoritettu pitäjäin välinen aluevaihto, jolloin mainittu kul-

ma joutui Köyliön haltuun. Loorintietä ovat kokemäkeläiset talot 

käyttäneet matkoillaan tänne heinään tai täällä olleille karjanlai-

tumilleen.

Aivan Suutarinmäen vieritse virtailee pienoinen Rahtunoja, joka 

on saanut nimensä Järilässä olevasta Rahtun talosta. Tämäkin 

viittaa alueen olleen ennen Kokemäkeä.

Pökönnirkosta Pinkanmäkeen
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Suutarinmäkeä vastapäätä rautatien toisella puolen on Halkeen-

kivenmäki. Nimi johtuu mäellä olevasta suuresta jääkauden ai-

kaisesta siirtolohkareesta, joka on haljennut kahtia. Pienistä ah-

kerista asukkaista on saanut nimensä edellisten välittömässä 

läheisyydessä sijaitseva Kusiaismäki.  

Nytpä suuntaammekin kulkumme lakealle peltoaukeamalle, jos-

ta nykyisin käytetään nimeä Voitoinen. V. Salmisen Köyliön his-

toriassa vuodelta 1905 tekijä kertoo: ”Voidus. Tämän niminen 

paikka (ei Voidoinen eikä Voitoinen! Rautatiepysäkki ”Voitoinen” 

on julma nimen väärennys) ilmestyy kirkon kirjoihin v. 1826, 

jolloin siihen tuli torppariksi Juho Juhonp. Eurasta. Hän kuoli 

1835 ja leskelle tuli toinen mies Kiukaisista Tuomas Mikonp., 

Suoniemeltä syntyisin. V. 1851 ja sen jälkeen nimitetään torp-

paa Jäynääksi. V. 1849 perustetaan Voidusten niityille neljä torp-

paa: Mäkelä, Mäkilä, Kulmala ja Mäenpää, joista kuitenkin kolme 

ensimainittua jo 1852 muodostettiin Voidusten uusikartanoksi”. 

Lähes sata vuotta ehti Voitoisten kartano olla olemassa, kunnes 

se viime vuosikymmenien suurissa maareformeissa, torpparin-

vapautuksessa ja siirtoväen asuttamisessa, jaettiin itsenäisiksi vil-

jelystiloiksi. Kartanoa ei siis enää ole, mutta kylläkin Kartanonmä-

ki entisen tilan keskuksen paikalla.

Melko lähellä kartanoa on sijainnut sen karjatarha laajahkolla 

mäellä, joka vielä tänä päivänä tunnetaan nimellä Tarhamäki. 

Kartanossa ei koskaan pidetty lypsykarjaa, vaan hiehoja ja mul-

likoita, jotka sitten ”aikuisiksi” tultuaan vietiin pääkartanoon Köy-

liönsaareen. Tarhamäkeen oli karjalle tehty laaja jaloittelualue, 

pinta-alaltaan muutamia hehtaareita. Aitauksen keskellä, mäen 

päällä, oli kirveellä veistetyistä laudoista tehty suuri, ehkä 40 

m ”kanttiinsa”, oleva suojakatos. Pari metriä korkeat seinämät 

muodostivat suljetun piirin, johon päästiin vain laudoista teh-

dystä portista. Seinämäin päällä oli ehkä kolme metriä ulospäin 

viettävä katos.  Tämän rakennelman, jonka ”sisäpihan” puoleiset 

Voitoisten pysäkki oli aikoinaan 
pitäjän ainoa laatujaan. Nyt ei 
ole enää rakennusta eivätkä 
junat pysähdy . – Takaa pilkis-
tää entinen Vanhankartanon 
paronille pystytetty asemara-
kennus odotussaleineen, 
sittemmin Sirenin perheen 
koti. 
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seinät olivat tavallista harvaa karsina-aitaa, tarkoituksena oli olla 

suojana, ei vain sadetta ja hellettä vastaan, vaan myös ja vielä 

tuolloin yleisiä petoeläimiä, ennen kaikkea susia vastaan.

Heti Tarhamäen vieressä sijaitsevaa peltoa on sanottu Kappelin 

perävainioksi. Mistä nimi on saanut alkunsa, on vaikea sanoa. 

Kun Laaksosen pappa pikkupoikana oli ollut näillä paikoin äitinsä 

kanssa keräämässä ”kivenkuoria” värjäysaineiksi, äiti oli nostanut 

poikansa kivelle ja sanonut: ”Nyt olet kirkossa. Ala saarnata!” Täs-

tä tapauksesta on kulunut jotensakin tarkasti sata vuotta, joten 

nimi, jota muuten ei nykyään enää käytetäkään, on alkuperäl-

tään varmasti hyvin vanha.

Nykyisellä Voitoisten koulun tontilla on aikaisemmin ollut nime-

nä Taalaan vainio (tai Taalain vainio). Maarekisteriinkin on mai-

nittu tontti merkitty Taala-nimellä. Tämä nimi muistuttaa meil-

le Ruotsin Taalainmaalta Köyliöön tulleista kirkonrakentajista 

1700-luvun puolivälin paikkeilta. Köyliön kirkonkirjaankin on v. 

1760 merkitty kaksi taalalaista perhettä sikäläisestä Moran seu-

rakunnasta. Nämä ovat olleet arvattavasti Köyliön kirkkoa raken-

tamassa. Heistä ilmoitetaan kirkonkirjoissa, että he ”vähitellen 

ovat menneet Ruotsiin”.

Koulun lähellä sijaitsee Pinkanmäki. Nimen alkuperästä ei ole 

tietoja olemassa. Prof. Jalmari Jaakkola on esittänyt olettamuk-

sen, että nykyisen Kokemäen paikkeilta on joskus suuntautunut 

vesireitti Eurajoen tienoille. Tämän reitin varrelta hän on toden-

nut useita Pinkka-alkuisia paikannimiä, mm. Pinkanniitty Kiu-

kaisissa ja samanalkuinen saari Eurajoella (onhan siellä myös 

Pinkjärvi). Voitoisten Pinkanmäki ei ole Jaakkolalla ollut tiedossa. 

Ehkä sekin olisi hyvin ketjuun sopinut.

Tällä matkallamme Pökönnirkosta Pinkanmäkeen ovat oppai-

namme toimineet Arvi Laaksonen, Emil Palomäki sekä Anni ja 

Kalle Tuomola, jotka ovat auliisti kertoneet totta ja tarua Köyliön 

pohjoisimman kulman paikannimistöstä. Kiitämme heitä ja il-

moitamme, että seuraavalla kerralla matkaamme Kalmeen mai-

semia vanhojen nimien jäljillä.

Yllä: Jäynään torppa oli tässä asussa vielä 1950-luvun alussa.

Peruna kukoistaa komeasti Voitoisten viljavalla pellolla.
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Ilmiinjärvi kuvattuna metsästysmajan 
laiturilta etelään. Laskuoja lähtee järven 
takakulmasta Köyliönjokeen.



Kansallismaiseman kainalossa  13

Kun lähdemme kulkemaan Peipohjan-Rauman rautatieltä 

pitkin Köyliön ja Kokemäen välistä rajaa kaakkoa kohti, 

saavumme laajalle suoalueelle. Parisataa hehtaaria kä-

sittävä Iso Kyynissuo avautuu ensimmäisenä eteemme. Vanha 

kansa kertoo, että tällä suolla on vielä 1800-luvulla ollut nähtä-

vissä jonkinlaisen laivan, aluksen jäännökset. Olipa Korpi-Ojalan 

äskettäin kuolleen vanhan papan isoisä käynyt 1830-luvulla niitä 

siellä katsomassakin. Tarkkaa tietoa uiskon koosta ei ole olemas-

sa sen paremmin kuin siitäkään, mistä se on suolle joutunut.

Lähes kilometrin mittainen korkeahko kallioharjanne Summakal-

lio erottaa Ison Kyynissuon huomattavasti pienemmästä Vähäs-

tä Kyynissuosta. Summakallion nimen arvellaan johtuneen siitä, 

että se on seudun suurin ja selvästi havaittavin korkea maasto-

kohta. Tästä huolimatta on 1900-luvun alkupuolella tapahtunut 

niin, että kallio on jäänyt pois venäläisten laatimasta topografi-

kartasta. Eivätpä ole kartoittajat olleet kovinkaan tarkkoja työs-

sään!

Välittömästi Vähän Kyynissuon eteläpuolella on alue, jonka nimi 

on Kryydimaa. Monia sellaisia kasveja, joita muuten ei seudul-

la tavata, kasvaa täällä. Kryydimaasta on tuotu monen talon pi-

haan koristeeksi ”koiranhöystöpuu” (koiranheisipuu). Rehevän 

kasvillisuuden joukossa tavataan mm. lehmuksia. Kryydimaan 

paikkeilla on aikaisemmin sijainnut Tuomolan niittu, nykyään jo 

täysin metsittynyt viljelysalue.  

Laajalla metsäalueella Kokemäen rajan puolella on useita leo-

loppuisia paikannimiä. Menneinä aikoina karja kävi paimenten 

vartioimana metsälaitumilla. Keskipäivän levolle (tästä nimi leo) 

kokoontuivat karjat paimenineen tiettyihin paikkoihin. Valkean 

ääressä – tulihan on hyvä kaveri paimenelle – oltiin suojassa 

pedoilta. Näiltä ajoilta ovat peräisin mm. seuraavat: Rajaleo, Kai-

janleo, Kurunleo, Ilmiinleo ja Krooppileo.

Aivan Köyliön-Kokemäen rajaviivalla sijaitsee Satulakallio. Nimi 

johtunee siitä, että kallio on muodoltaan kaksijatkoinen, satula-

mainen. Koska paikka on seudun korkein kohta, 72,24 m me-

renpinnasta, on siinä jo pitkät ajat seisonut kolmiomittaustorni 

kartoitusta varten. Aikaisemmin torni tunnettiin Ryssäntornin ni-

mellä. 1960-luvun lopulla entinen rakennelma lahonneena kaa-

dettiin ja tilalle nousi uusi, entistä uhkeampi torni.

Varsin viehättävä näky avautuu silmiemme eteen saapuessam-

me pitäjänrajaa pitkin Ilmijärven rantaan. Tämä yli kilometrin pi-

tuinen järvi, jota Satakunnan kartassa vuodelta 1650 mainitaan 

Tuiskulan järveksi ja joka on aikanaan tunnettu myös Ilvesjärven 

nimellä, laskee pienoista Ilmiinojaa pitkin Köyliönjokeen. – Seu-

dun kielenkäytössä puhutaan Ilmiinjärvestä, siis kahdella i:llä, sa-

moin kuin Köyliötä sanotaan Köyliiksi.

Metsäalueen keskellä sijaitsee Tynnyrisuo, joka kapeahkon kan-

naksen kautta laskee vetensä lähes kymmenen metriä alempa-

na olevaan Vehkasuohon. Kannas on kansalta saanut osuvan 

nimen Tynnyrintappi.

Eräissä asiakirjoissa, jotka koskevat Köyliön ja Kokemäen rajan-

käyntiä vuosina 1486 ja 1488, mainitaan paikka nimeltä Lallis 

(tai Lalles) boolstad, suomeksi Lallin asumus. On esitetty teoria, 

että kyseinen paikka olisi Humaloja-nimisessä kohdassa keskellä 

sitä metsäaluetta, josta nyt olemme kertoneet. Paikalla tavataan 

vielä tänä päivänä humalaa, joka kiemurtelee mäntyjen runko-

ja ylös. Selvää on, että paikalla on joskus historian hämärässä 

asuttu. Kaukaisille metsäniityille ja laidunmaille rakennettuja kar-

jamajoja on ennen pidetty runsaasti. Kun olut oli suomalaisten 

mielijuoma, kuului tuollaisen kesäasunnon yhteyteen kiinteästi 

myöskin humalisto. – Edellä mainitun Köyliön-Kokemäen rajan 

merkkinä sanotaan olleen haavan kanto Humalojan partaalla! 

Rajalinjoja ei koskaan hakattu ja nykyään raja onkin noin kilomet-

Kyynissuolta Kalmeeseen
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rin Humalojasta Kokemäelle päin.

Kun siirrymme pois metsästä asutulle alueelle, tulemme Kal-

meeseen. Tämän nykyisin melko taajasti asutun alueen pohjois-

päässä on Sarinmäki (Sadinmäki), erikoisen runsaiden kivikau-

tisten löydöksien sijaintipaikka. Tutkimuksissa on todettu, että 

mäessä on ollut kivikautinen ”paja”, kiviaseiden valmistuspaikka. 

1900-luvun alussa Sarinmäessä suoritettiin kaivauksia, mutta 

sittemmin on soranotolla pilattu mahdollisuudet lisäkaivausten 

suorittamiseen.

Kalme-nimitys johtuu todennäköisesti halme-sanasta, onhan 

kalmeeksi kutsuttu raiviota, niittyä, yleensä ihmisten käytössä 

olevaa viljeltyä maanpaikkaa. Kalmeen eteläisintä osaa kutsu-

taan Isoksi ja pohjoista päätä Pahaksi Kalmeeksi. Iso Kalme oli 

kartanon niittyä aina vuoteen 1852, jolloin Voidusten kartanoa 

perustettaessa kartanon alle jääneiden kolmen torpan sijalle tar-

jottiin niiden isännille korvaukseksi torpan paikat Kalmeesta. Siitä 

alkaen on asumuksia noussut, raiviot laajentuneet ja metsä väis-

tynyt ahkerain raatajain tieltä.

Oppaanamme tällä Kalmeen kierroksella oli Adam Lehtimäki, 

joka hyvin tarkoin on perillä kotokulmansa historiasta.

Lallin asumus korven keskel-
lä Humalojan partaalla. Rauni 
Halonen Tuiskulasta on tullut 
”kylään”.

Oikealla Paimenenmäen ”taajama” 
eteläisestä ilmansuunnasta katseltuna.
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Tuiskulan kylän tienoo on maamme vanhimpia asutuspaik-

koja. Tästä ovat todisteina erittäin runsaat kylän alueelta 

tavatut kivikautiset löydökset. Matkaamme siis Tuiskulassa 

historiallista maaperää. Oppainamme toimivat osuuskassanjoh-

taja ”evp” Aarne Marttila, opettaja Paavo Varpiala, ”evp” hänkin, 

sekä maanviljelijä Esko Härkälä.  

Vanhastaan on Tuiskulan kylä totuttu jakamaan kahteen osaan, 

joiden raja on kulkenut nykyisen kansakoulun paikkeilla. Kylän 

pohjoisosaa aina Voitoisten rajaan asti on kutsuttu Pitkärannaksi 

ja eteläinen puoli taas on tunnettu Isonakylänä. 

Jokseenkin keskellä Pitkärantaa sijaitsee Paimenenmäki, jonka 

syrjässä lähellä toisiaan kuin ”kaupungissa” on koko joukko ta-

loja. Paimenenmäessä on asunut Pitkärannan alueen yhteinen 

paimen siihen aikaan kun karja vielä kulki suurilla yhteisillä met-

sälaitumilla. Viimeisenä tällaisena kyläpaimenena oli pikku-Kal-

len nimellä tunnettu erittäin pienikokoinen ja suuripäinen mies. 

Joka kesäaamu hän johdatteli pitkärantalaisten mansikit syöttö-

paikoille ja pian sai joku mäen asukkaista todeta: ”Jo kuuluu Kal-

len ääni Kohonpäällä!” Kohonpää on mäki Euran rajan pinnassa. 

Lähdemme kulkemaan Pitkärannan peltoja pitkin kohti Tuiskulan 

kylän keskustaa. Tien oikealle puolelle jää mylly, joka vuosisatoja 

on käydä kolkutellut kosken partaalla. Myllyn ympäristöä kutsu-

taan Myllykyläksi. 

Jos poikkeamme metsäalueelle joen toiselle puolelle, löydäm-

me sieltä Madonpaidan tai Matoumpiaidan kallion ja niitun. 

Tämä merkillinen nimi johtuu ehkä siitä, että kalliosta Euran ra-

Paimenenmäestä Piikinmäkeen
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jaan päin sijaitsevassa Euranmetsässä ja Kiukaisten suolla on 

ollut runsaasti käärmeitä, joita myös madoiksi on kutsuttu. Pu-

hutaanpa madonsanoistakin! Jos nimi todella on Madonpaita, 

selittyy sekin sillä, että käärme luo nahkansa vuosittain.  – Vielä 

kuljemme Eskonkallion kautta, yli Ammeenpohjanojan ja Vähä-

vainiinojan Rajakalliolle, joka sijaitsee Euran-Köyliön rajalla aivan 

Kokemäen-Euran maantien vieressä.

Myllykylästä vähän matkaa Isoonkylään päin on Parkkilan Him-

miivainio. Tässä kohden on ennen ollut Himmiivainion veräjä. 

Veräjiä oli useitakin Voidusiin johtavalla tiellä. Tuiskulan koulun 

kohdalla oli Väliveräjä ja nykyisen osuuskassan ja Kehän myymä-

län välissä Kruunan veräjä. Karjakujat johtivat jokirannasta poi-

kittain tien yläpuolen taloihin, ja niin sai matkaaja vähän päästä 

nousta rattailtaan aukomaan kuja-aitojen veräjiä, jos mieli kulku-

aan jatkaa.

Poikkeamme tieltä vasemmalle, Kalmeen suuntaan. Heti au-

kean laidassa, metsän puolella on Parkkilan mäki eli Tervahau-

danmäki. Tälle mäelle kokoontuivat nuoret ennen helluntaisin 

”helavalua” polttamaan ja piirileikkiä pyörimään. Toinen piirileik-

kipaikka oli Lähdekolissa, joka on noin kilometrin päässä tiestä, 

Ison Kalmeen etelälaidassa. – Kaikkein vanhin piirileikkipaikka 

on kuitenkin ollut Tuiskulan kylänsillalla.

Paikka, jolla nykyisin sijaitsee Tuiskulan kansakoulu, on vanhal-

ta nimeltään Ormenmäki. Tämänkin nimen syntyyn lienee käär-

meillä osansa, onhan käärme ruotsiksi orm. Mäellä on muinoin 

ollut susihauta, syvä kaivanto hukkien pään menoksi. Haudan 

pohjalle vietiin vaikkapa kukko ”houkutuslinnuksi”, ja saattoipa 

hallavaturkkinen vieras jonain aamuna jolkotella haudan poh-

jalla. 
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Vuonna 1900 aloitti Tuiskulan koulu toimintansa kylän ensim-

mäisen kiertokoulunopettajan Kaarlo Aallon (myöh. Aalto-Setä-

lä) rakennuttamassa koulutalossa. Rakentamisen ajoilta Aarne 

Marttila muistaa, miten koulun kivijalkaan tarvittavia kiviä ajettiin 

Parkkilanmäestä monien miesten ja useiden hevosten ollessa 

työssä mukana.

Koululta edelleen Isoonkylään päin kuljettaessa ylitämme Rah-

kasuolta laskevan Kolisojan. Näitä koli-alkuisia ja -loppuisia pai-

kannimiä onkin viljalti muistona niiltä ajoilta, jolloin hiiltä poltet-

tiin pajojen tarpeita varten. Jo aikaisemmin mainitun Lähdekolin 

lisäksi Tuiskulan alueella on Järpinkolisuo ja jopa Kolinummi-ni-

minen talokin.

Nyt olemme saapuneet Tuiskulan kylän keskukseen. Tätä puolta, 

jolla sijaitsevat mm. kaupat ja osuuskassa, on jossain vaiheessa 

kutsuttu nimellä Beetleheminmäki. Mistä nimitys johtuu ei tie-

detä sen paremmin kuin sitäkään, miksi toisella puolen jokea 

olevaa mäkeä on kutsuttu Nälkäläksi. Arvailla tietysti saatamme 

melko helposti viimemainitun nimen alkuperää! Beetlehemin-

mäestä samoin kuin Nälkälästäkin kertoi aikoinaan pilkkalauluis-

saan viisunikkarina tunnettu Palmun Fransu.

Kun lähdemme ”Beetlehemistä” Euran-Kokemäen maantietä Il-

mijärvelle päin, kuljemme Porrasahteen ja Salminahteen kautta 

Sormikivenahteelle. Tällä pienellä mäennyppylällä, joka sijaitsee 

vähän ennen Kalmeeseen lähtevää tietä, on aikaisemmin ollut 

suuri kivi, siirtolohkare, jonka kyljessä kansa on nähnyt jättiläisen 

sormenjäljet! Kivi on valitettavasti myöhemmin rikottu, ja vain 

nimi on muistuttamassa meitä kansantarinasta.

Jonkin matkaa eteenpäin ja saavumme Pitkäahteelle. Tien oi-

kealla puolen on aikaisemmin seisonut venäläisten aikoinaan 

rakentama kolmiomittaustorni, ryssäntorniksi kutsuttu. Suunnil-

leen vuosina 1904–05 oli venäläisiä sotamiehiä ollut majoitet-

tuna mm. Vainio-Marttilaan. He ottivat osaa talon töihin esim. 

leikaten kortetta Köyliönjoesta kainaloitaan myöten vedessä kah-

laten. Ja hauskaa oli. Pojat olivat riihtä puimassa, kun tuli tieto, 

että heidät siirretään Venäjälle. Siitä paikasta olivat varstat pu-

donneet miesten käsistä! – Heti Pitkänahteen jälkeen on toinen 

korkea mäki, Korkiinkallionmäki, jonka takana kauempana tiestä 

on Kulmamäki.

Palaamme vielä takaisin ”Beetlehemiin” Tuiskulan kylän keskus-

taan. Sieltä lähdemme kyläläisten vanhoja kirkkopolkuja seura-

ten kohti Vinnaria. Linjatiehän on melko uusi, juuri ennen vii-

meisiä sotiamme rakennettu. Aikaisemmin tapahtui liikkuminen 

kapeita usein heikkokulkuisia kinttupolkuja pitkin. Alkuosaltaan 

nykyinen Linjatie noudattelee tuota vanhaa kirkkopolkua. Pik-

kuinen Kopsanoja virtailee poikki tien vajaan puolen kilometrin 

päässä kylän keskuksesta ja sen jälkeen on oikealla Loukkumäki 

ennen Tupalan taloa. Pari ”terävää” mutkaa tiessä ja vasemmalle 

puolen jää Kusiaismäki. Aikaisemmin on tämän mäen takana 

Vas: Vuosisatojen ajan kuului rattaiden kolke Myllykylän ilmati-
laan. Nyt se lienee lopullisesti vaiennut. 

Yllä oik: Tuiskulassa pidettiin koulua 1900-1974. Pitkäaikaisin 
opettaja oli Paula Härkälä. Hän saapui Tuiskulaan vastavalmis-
tuneena 1948, siirtyi  ”oman” koulun lakattua Kepolan kou-
luun, josta jäi eläkkeelle 1985.
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ollut laaja Virasuo, joka ahkerain raatajain toimesta on suurelta 

osalta raivattu viljaviksi pelloiksi. Ylitämme Sianojan ojan, joka 

tuo vedet Virasuon alueelta, ja pian sen jälkeen saavummekin 

metsäalueelle, jonka läpi Köyliön pohjoisten kylien asukkaiden 

kirkkopolku kulki kohti Vinnarin venerantaa. Siellä odottivat te-

loillaan Pitkärannan ja Isonkylän suuret kirkkoveneet. Usein sun-

nuntaisin syntyi ankara kilpailu siitä, kumpi ”pää” ensimmäisenä 

ehti kirkkorantaan.

Tähän väliin sopinee pikku pätkä Mikolan torpan perustaneesta 

suutari Haukkalasta. Martta Ojala kertoo kuulleensa Haukkalalla 

olleen tapana esittää asiansa aina runomuotoon riimiteltynä. An-

nettuaan uudistorpalleen nimen Haukkaleo hän totesi:

   Siin mää tein miähen teon

 ko mää perkasin sen Haukkaleon,

 ett sain ittellein sevverran majaa,

 ett sain lestat pois pussistan ajaa.

Kun joku Ehtamon mies kerran kysäisi Haukkalalta, mihin tämä 

oli menossa, hän sai vastauksen:

 Menen vaan rannan pual

 enkä mihinkä mual,

 kattomaa sisaren flikkaa,

 onk siin mittää vikkaa.

Palaan Sianojaan, jonka jälkeen maasto on paikoin alavaa. Niin-

pä tarvittiinkin muinaisilla poluilla kosteissa kohdin veistetyistä 

hirsistä valmistetut pitkospuut, jotta kirkkokengät säilyisivät kuivi-

na. Kun vielä olemme saavuttaneet Tuiskulan rajaksi katsottavan 

Piikinmäen, olemmekin saapuneet Vinnarin-Ehtamon kylien alu-

eelle. Mutta se onkin sitten jo taas eri juttu!

Vasen sivu: Tuiskulan ”City”, kuvattuna Beetleheminmäeltä 
Nälkälään päin.

Köyliönjoki virtailee rauhallisesti läpi Tuiskulan.

Alla: Tuiskulan ikivanha kyläsilta, joka remontoitiin äskettäin.
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Kuninkaanmännystä viiden metrin korkeudelta sa-
hattu kiekko, jota esittelee Hannu Orpo. Vuosilustot 
kattavat lähes kaksi vuosisataa, 1747-1943.
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”Kaikkein alammaisimmaksi merkitään tähän, että kun 

Hänen Kunink. Majesteettinsa, meidän kaikkein ar-

mollisin Kuninkaamme Kustaa III suoritti kuningas-

matkaansa täällä Suomessa, suotiin tällekin seurakunnalle se 

arvaamaton armo, että sai kunnioittaa armollista kuningastaan 

rajojensa sisällä. Hänen majesteettinsa tuli Hämeestä, saapuen 

Huittisista Kokemäen kautta Kankaanpäähän 24 p:nä Kesäkuuta 

1775 kello 6 iltap., ja vielä samana päivänä tarkasti Kuninkaalli-

sen Henki-Rakuuna-Rykmentin harjoituksia Kankaanpään Rusti-

tilalla . . .”

Näin kertoo eräs muistiinpano siltä ajalta, jolloin kuningas Kustaa 

III vieraili Köyliössä. Kertomus vie meidät tämänkertaisen ret-

kemme lähtöpisteeseen, Ilmijärven itärannalle. Kun kuninkaan 

seurue matkasi Kokemäeltä Kankaanpäähän, se pysähtyi ruokai-

lutauolle luonnonkauniille paikalle Ilmijärven rantaan. Muistona 

tapahtumasta on nyt jo kelona seisova Kuninkaanmänty, jonka 

runkoon on kiinnitetty laatta kertomaan kuninkaan vierailusta 

köyliöläisellä maaperällä.

Köyliön-Kokemäen välinen raja lähtee Ilmijärvestä viivasuorana 

melkein tarkalleen itää kohti. Sitä lähdemme nyt seurailemaan. 

Köyliön puolella rajaa ovat Pieni ja Iso Kakkurinsuo, joiden väliin 

jää Kakkurinmäki. Kolmas ja suurin Kakkurinsuo, jolla sijaitsee 

varavankila viljelyksineen, on noin peninkulman päässä ”pikku-

veljestään” kaakkoon. Voidaan arvella, että nimi Kakkuri johtuisi 

kaakkurista, kuikan sukuun kuuluvasta vesilinnusta, joka ehkä on 

ennen pesinyt näillä hetteisillä soilla. 

Kerrotaan, että kun joskus 1800-luvulla oli pidetty rajankäyntiä 

Köyliön ja Kokemäen kartanoiden välillä juuri näillä alueilla, toi-

mitusinsinööri oli ”ajanut” linjaa suoraan. Köyliön paroni sattui 

tulemaan paikalle, huusi jotain ruotsiksi insinöörille, ja seurauk-

sena oli että insinööri miehineen otti ”pakkia” ja koukkasi vähän 

kauempaa, niin että raja tuli kulkemaan Kokemäen puolella ole-

van niittyalueen ympäri. Tarinan todenperäisyyttä lienee vahvas-

ti aihetta epäillä, mutta joka tapauksessa on Järvenpään kylän 

torpilla ollut aikaisemmin laajoja niittyjä nykyisin Kokemäkeen 

kuuluvilla alueilla Lauhansuon ympäristössä.

Kun jatkamme matkaamme Kairannanmäen ylitse, saavumme 

Kontusuolle. Kapea Maalevonkangas erottaa sen Maalevonsuos-

ta. Aikaisemmin, kun karjat kulkivat metsälaitumilla, sopi niiden 

purra mehevää ruohoa kahta puolta tätä kannasta ja kokoontua 

tulen äärelle päivälepoa viettämään.

Lähes kahdeksan kilometriä pitkä viivasuora rajalinja kulkee Pe-

räkallion kylän taakse Kööpelinvuorelle, jossa se tekee mutkan 

kohti kaakkoa. Kovasti hyvin sopisi, että tämä vuori olisi nyt se, 

jonka taakse kansanlaulun mukaisesti vanhatpiiat viedään. Tästä 

kunniasta kuitenkin sitkeästi kilpailevat myös euralaiset, onhan 

siellä Kyöpelinvuori pikatieltä Tuiskulaan lähtevän tien risteyksen 

läheisyydessä. – Aivan Kööpelinvuoren vierellä on Naalinkorpi, 

jossa muinoin on sijainnut torppa pienine peltotilkkuineen. Pitkä 

on ollut torpan väellä ihmisten ilmoille!

Lähdemme nyt samoilemaan kohti Järvenpään kylää. Ylitämme 

Sonnilanjoen, jota pitkin aikaisemmin uitettiin kartanon metsis-

tä suuria puumääriä Kokemäenjokeen ja edelleen maailman 

markkinoille. Laajan Ruotanansuon alueella on noin puolen ki-

lometrin pituinen Ruotananjärvi. Nimi johtuu mahdollisesti ruu-

tanoista, joita tuon suojärven tummassa vedessä on polskinut. 

Ruotanansuon laidassa on Ala-Kokin talolla ollut muinoin vilje-

lysmaata. Riihikin sinne oli rakennettu. Illalla mentiin se lämmit-

tämään ja seuraavana päivänä varstojen voimalla puitiin elot. 

– Nyt ovat niin pellot kuin riihikin hävinneet. Kokki, myöhemmin 

Yli-Kokki on perimätiedon mukaan yksi Köyliön vanhimpia taloja. 

Ruotananjärvestä Köyliönjärveen laskevaa ojaa kutsutaan alku-

Kuninkaanmännyltä Kraputielle
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juoksultaan Ruotananojaksi ja suupuolellaan Mustanmyllynojak-

si. Myllysuon laidassa on ojan partaalla seisonut Ala-Kokin myl-

ly, todennäköisesti kahdella kiviparilla varustettu. Yksi myllynkivi 

on vielä tänä päivänä ojan pohjassa todistamassa entistä myllyn 

paikkaa. Siellä on 1800-luvulla jauhettu ”peräjauhoja” rukiin täh-

kistä, kaikki syötävä kun koetettiin saada talteen. 

Sauramon pappa pyydysti saukkoja myllyn pohjahirsien alta an-

soillaan. Ei pappa kellekään hiiskunut, saiko saalista vai ei. Mitä 

sitä suotta ”katteisille” kertomaan! – Aikaisemmin on myöskin 

Ruotananojan mustaa haukea pyydystetty särpimien jatkoksi. Yri-

tetty on vieläkin, mutta saaliit eivät ole olleet kehuttavia.

Nyt kuljemme Järvenpään kylän keskustaan, Mustanmyllynojan 

partaalle. Voidaan perustellusti sanoa, että todellinen ”teollisuus-

keskus” on sijainnut tällä paikalla. Aivan maantien vierellä on 

seisonut toinen ojan myllyistä, kylän talojen yhteisesti omista-

ma. Kartanon pärehöylä hakkasi päreitä joka kevät käyden kahta 

tuuria. ”Pölkit” sulatettiin ja haudottiin pehmeiksi kahdessa varta 

vasten rakennetussa saunassa. Kun vesi ojasta oli vähissä, mylly 

käydä klonkutti verkkaiseen tahtiin. Täytyipä joskus tuoda karta-

nosta höyrykonekin avuksi, että saatiin kaikki pölkyt pieniksi.

Kylän pohjoispuolella sijaitsevalta Ränkimyssuolta ajettiin torppa-

rien toimesta turvetta ojan vesivoimalla pyörineelle pehkumyllyl-

le. Valmiiksi jauhettu pehku soudettiin sitten pehkupaatilla karta-

noon. Talvisin ajo suoritettiin jäitse hevosilla ja härillä.

Tervatehdas kuului myös tähän tehdasyhdyskuntaan. Rautainen 

polttouuni on vielä nytkin pystyssä ojanteen rinteessä. Metal-

lisen osan, jonka sisälle tervakset ladottiin, ympärillä oli tiilestä 

muurattu uuni. Tuli kulki välissä olevassa raossa. Tervamestari, 

Hemmin Taata, vei juoksujalkaa tervan uunilta makasiiniin, ettei 

se ehtinyt välillä jäähtyä. Suuressa ”tisleerikattilassa” erotettiin 

tervasta sivutuotteet: ”puuhappo”, tärpätti ja pikiöljy.

Vielä eivät tehtaat loppuneet tähän. Ojan partaalla nahkuri Orre 

jalosti vuotia nahoiksi. Kun vuota oli muutaman päivän lionnut 

ojassa, se ”kalvittiin” puhtaaksi lihasta. Viikon kalkkiammeessa 

Yllä: Mustanmyllynojan silta Järvenpäässä. Aikoinaan 
täällä sijaitsi oikea teollisuuskeskus: kaksi myllyä, päre-
höylä, pehkumylly, tervatehdas, nahkurinverstas…

Vasemmalla: Ruotananjärvi henkii erämaan rauhaa, 
vaikka Valtatie 12:n liikenne soljuu siitä n. 400 m:n 
päässä. 
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olo irrotti karvat. ”Pyyriamme” oli seuraavana vuorossa. Se haisi 

pahalle. Ei tarkkaan tiedetä, mitä myrkkyä mestari siihen laittoi. 

Tuloksena oli kuitenkin nahan pehmeneminen ja puhdistumi-

nen. Vuorossa oli parkitus. Pohjanahalle pantiin pajunparkkia, 

muille kuusta, aluksi ”lievempänä” ja vähitellen yhä ”tulisempa-

na”. Kun nahka näin oli kypsynyt, se kuivattiin. Viimeksi oli vuo-

rossa värjäys ”sorttakaljalla” ja ”rautavedellä”, jota viimeksi mai-

nittua saatiin liottamalla ruostuneita rautoja jossain liuoksessa.

Vanhakartanon tiili- ja kaakelitehdas toimi aikoinaan Sepän Kul-

juvainiolla. Haisevan alueella sijaitsi Aku Parkkilan sahalaitos ja 

mylly. Sahan konehuoneen betoniseinän rauniot ovat vielä pys-

tyssä.

Vähäsen matkaa ojanteesta Ilmijärvelle päin on ikivanha, paka-

nuuden aikainen kalmisto. Tuhatvuotisen kalmiston alue on ver-

rattain laaja. Täällä on poltettu ruumiita, ja kaivauksissa on löy-

detty runsaasti pronssi- ym. esineitä viesteinä menneiltä ajoilta. 

Kalmiston luota alkaa Haaviston l. Topon nummi, jonka pohjois-

laitaa kulkevaa Myllytietä järvenpääläiset kävivät Tuiskulan myl-

lyssä. Myllyn etelälaidassa on Kraputie, jota pitkin sopi mennä 

Köyliönjoelle ravustamaan salaa, etteivät ”katteiset” nähneet.

Vanhat järvenpääläiset Ida Orre, Jalmari Ala-Kokki ja Paul Orre 

olivat oppainamme matkallamme Kuninkaanmännyltä Krapu-

tielle. – Seuraavaksi koluamme jossain Euran rajan pinnassa.

Mennyttä aikaa: Järvenpään tervatehdas. Paikalta ei 
taida nykyään löytyä merkkiäkään entisestä?

Tuhatvuotinen kalmisto saattaisi vielä olla tutkimisen 
arvoinen kohde. Edelliset kaivaukset tehtiin yli sata 
vuotta sitten.
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Nälkälänmäen kupeelta, läheltä Tuiskulan kylänsiltaa, läh-

tee Korpitie kohti Ehtamoa ja Nummenkylää. Tätä tietä 

seuraillen kulkee tämänkertainen reittimme tutustues-

samme vanhoihin köyliöläisiin paikannimiin ja niiden historiaan.  

Korpitien samoin kuin sen vieressä olevan Korpi-Ojalan talonkin 

nimi johtunee siitä, että tällä seudulla on aikaisemmin ja miksei 

vielä nytkin sijainnut laaja korpialue, joka ulottuu aina Euran asu-

tuille seuduille asti. Nummenkylässä alue tunnettiin myös Ka-

onkorven nimellä. Kao-niminen talo on myös Korpitien vieressä.

Jo aikaisemminkin olemme huomanneet, miten vanhoja ”ko-

liplasseja” on näillä seuduin melko tiheässä. Korpitien vierillä 

tapaamme kuitenkin pitäjän ehkä suurimman kolialueen. Heh-

taarikaupalla on täällä maata, jossa on metrinkin vahvuudelta 

kolimultaa ja mustaa hiekkaa muistoina menneistä ajoista. Hii-

lenpoltto oli tähdellistä työtä aikoinaan näillä seuduin, tarvittiin-

han hiiltä runsaasti pajoissa. Kerrotaan, että kartanon torpparit 

hakkasivat talvipakkasilla kuusen kylkeen kangilla niin, että kuo-

ret jäätyneinä murskaantuivat. Kun puu tämän käsittelyn jälkeen 

kuivui pystyyn, saatiin siitä oivallista ”värkkiä” kolihaudassa hii-

leksi poltettavaksi. On myöskin puhuttu, että joskus menneisyy-

dessä suuri myrsky olisi kaatanut tämän korven alueelta valtavat 

määrät puita, jolloin laajamittainen hiilenpoltto oli pakon sane-

lema toimenpide.

Korpitie kulkee Tuiskulasta lähdettyä ensin noin kilometrin mat-

kan pitkin peltoja. Juuri ennen metsän alkamista ylitämme Ka-

onojan, joka on hyvin kirkasvetinen, alkaahan se metsän ”läh-

tehestä”. Tien vasemmalle puolelle jää Tervahaudanmäki, ja 

Korpi-Ojalan talon ohitettuamme ylitämme Munkinojan. Arvel-

laan, että munkit täällä saarnamatkoillaan kulkiessaan ovat py-

sähtyneet ruokailemaan tämän ojan partaalle.

Munkinojan niittu ja -ahde ovat saaneet nimensä myös ojan 

mukaan. Mielenkiintoista on, että jokseenkin samalla kohtaa 

Köyliönjoen rannassa on Seppälän Nunna-niminen niitty. Mun-

kinoja saa alkunsa Rajasuolta, joka ulottuu myöskin Euran puo-

lelle. Nykyisin käytössä olevaan peruskarttaan suo on merkitty 

Ränkimyssuon nimellä, mutta paikallinen asujaimisto ei ole kos-

kaan sitä tällä nimellä tuntenut.

Korpitieltä Pirunkorpeen

Munkinojan silta Korpitiellä.
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Sieltä Euran rajan pinnasta löydämme vielä Kullaansuon, -kal-

lion, -kolin ja –leon. Lähempänä peltoja on Liukkusuo, pieni ja 

aina kostea rapakko, jossa rehevöitsee vahva vesi- ja rantakasvil-

lisuus. Mm. iiriksiä on pikku suossa runsaasti.

Aikaisemmin, kun kylvöheinää ei vielä viljelty, etsittiin rehuja 

suoraan luonnon antimista. Varsinkin lampaille tehtiin runsaas-

ti lehtikerpoja talvirehuksi. Lehtipuiden oksia sidottiin kimpuiksi, 

jotka sitten kuivattiin ja varastoitiin latoihin talven tarpeita varten.  

Muistona noilta ajoilta on tällä metsäalueella sijaitseva Lehtila-

donmäki. Sen välittömässä läheisyydessä on Palomäki, runsaas-

ti ahomansikoita kasvava rinne, joka on todennäköisesti entistä 

kuloaluetta. – Suurten hakkuiden kohteeksi joutuivat tämän alu-

een metsät torpparivapautuksen jälkeen, jolloin isännät tarvitsi-

vat rahaa tilojensa maksamiseen.

Sitä aluetta, jossa Korpitie ja Lauttakylän pikatie leikkaavat toisi-

aan, on aikaisemmin kutsuttu Lemmonmäeksi. Myöskin Num-

menkylän puoleista päätä on sanottu Lemmontieksi. Sana lempo 

on tämän puolen murteessa tuntematon, mutta jotain pahaa-

han se tarkoittaa kirjakielessä. Vanhempi väki täälläkin muistaa 

vanhasta Kotipiirin kirjasta, miten ”kettu, lemmon konna, poies 

pötki juuston kanssa”.

Jokirannan niityillä on ollut paljon nyt jo käytöstä pois jääneitä 

nimiä. Siellä oli Paimenenniemi, joka kuului Kepolan kartanon 

maihin. Nimensä niemi sai siitä, että kartanon paimen sai teh-

dä siinä kasvavan heinän omalle lehmälleen talvirehuksi. Joen 

oikaisun yhteydessä 30-luvun lopulla niemi katkaistiin ja myö-

hemmin on sitä kiertänyt vanha joenuomakin täytetty maalla. – 

Joenniitty on sijainnut jokirannassa nykyisen pikatien paikkeilla ja 

Lukkarinniittu siitä noin kilometrin Tuiskulaan päin.

Vasemmalla: ”Sudenpesä” Mullinkodannummesta Alhosuolle 
päin. Jaakko Ojala etsiskelee, olisiko paikalla nyt korven karvaisia 
asukkaita, susia tai kettuja.

Köyliönjoen laineita Tuiskulassa.

Oik: Kullaankalliolla on komea, kolmisen metriä korkea siirtoloh-
kare.
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Ylempänä jokivarressa, Nummenkylän kohdalla ovat Repiniittu, 

Häränniemi, Nättär- (tai Rättär-) niemi, Pläsä ja Pikari. Pläsän 

kohdalla on aikaisemmin tiellä ollut myös Pläsäveräjä ja Lem-

monmäen kupeessa Mettäveräjä.

Nyt lähdemmekin kulkemaan sille metsäalueelle, joka sijaitsee 

pikatien eteläpuolella. Aivan Euran rajan läheisyydessä on Mul-

linkodannummi, jonka eteläpuolitse kulkee Euranpolku Num-

menkylästä Euran Ruonojalle. Kitkusuon kohdalla oli polulle 

aikoinaan rakennettu kapulatie. Polun pohjoispuolelle jää vielä 

Alhonsuo, josta lähiseutujen taloihin ennen vanhaan ajettiin mu-

taa peltojen höysteeksi. Ruopanajo muodosti koko talven kestä-

vän työmaan. Satoi tai paistoi, kun muilta töiltä ehdittiin, mudan-

ajo kutsui. Metrin-puolentoista syvyydestä ruopan alta löysivät 

miehet pähkinöitä, joka osoittaa, että ”troopillisempi” kasvillisuus 

on joskus muinaisuudessa rehevöinyt täällä. – Koko Alhosuon 

takainen alue on aikaisemmin tunnettu kansan keskuudessa ni-

mellä Sudenperän maakunta.

Nummenkylästä Pajulaan johtavan vanhan tien varressa ovat Ta-

katien ahde, Kuusiston kangas, Papuhaasi ja Paratiisi. Viimeksi 

mainitussa on kartano aikoinaan istuttanut mäntymetsää hylätyl-

le pellolle, ja puut kasvavat suorissa riveissä. 

Euranpolku alkaa Riihimäestä, jossa on useita sudenkuoppia. 

Ankkaa pidettiin ennen vanhaan sopivana sudenkuopan ”hou-

kutuslintuna”, ja jos joku ihminen oli laiska ja saamaton, sanot-

tiin, että hän ”ei kelpaa kuin sudenkuopan päälle ankan verosta, 

ja ankka on siihenki parrei”.  - Riihimäen lähellä on Pahaperkon-

suo, josta Umpaidan l. Ehtamonoja laskee Köyliönjokeen.  Kun 

kuljemme vielä kauemmas metsään, tulemme Pirunkorpeen, 

jossa vanha kansa on varmasti uskonut itse ison Kehnon asuste-

levan kaukana ihmisten ilmoilta.

Iida ja Heikki Nummi sekä Martta ja Toivo Ojala ovat oppainam-

me johtaneet meitä Korpitieltä Pirunkorpeen, josta ensi kerralla 

toivomme pian pääsevämme pois.

Takatienmäen ahde Ehtamosta Pajulaan vievällä vanhalla Pori–Turku 
maantiellä. Ahteen takaa löytyvät Kuusiston kangas, Salattimen oja ja
vähän ennen nykyistä  Kokemäentietä Pajulan Mäkikylä Marketanauke-
an toisella reunalla. Sitten päästäänkin jo Varvarinkankaalle.
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Kun tällä kertaa matkailemme Pajulan ja Kepolan mai-

semia, ovat oppainamme retkellämme Helmi ja Frans 

Lepistö sekä Yrjö Lehtinen. Aloitamme kulkumme Pis-

panniitulta, joka sijaitsee siinä kohdassa, jossa Köyliönjoki saa al-

kunsa järvestä. Pispanniitulla on aikaisemmin ollut pajulalaisten 

yhteinen karjanlaidun. Vinnarin kylän puolelle muodostuu joen 

ja järven väliin pitkä ja kapea niemi, jota kutsutaan Pispanno-

kaksi. Pispa-sana lienee lyhentymä sanasta piispa. Piispa Hen-

rikin surma on todennäköisesti tapahtunut järven jäällä lähellä 

tätä rantaa. Samalla kohdalla järvessä ovat P. Henrikin saari eli 

Kirkkokari, jossa on muinoin seisonut pyhän Henrikin muistolle 

pystytetty kappeli. Samoihin aikoihin viittaa vieressä oleva Kau-

kosaari, jota ennen on mainittu myös Lallin saareksi. Pispannok-

kaa vastapäätä joen toisella puolella on Hohanniittu. Hohkahan 

täkäläisessä kielenkäytössä tarkoittaa vesiperäistä, soista maata. 

Hohkasta Pajulan kartanoon päin sijaitsee Riit´niittu, jonka nimi 

tuntuu viittaavan joihinkin vanhoihin erimielisyyksiin. Onko sitten 

riidelty maan omistuksesta vai mistä, siitä ei ole tietoa. 

Pajulan kartanosta maantielle johtava tie tunnetaan nimellä Si-

niveräjäntie. Nimi johtuu siitä, että maantien puoleisessa päässä 

on ollut aikaisemmin siniseksi maalattu, vahvoista rimoista val-

mistettu veräjä, jonka tolpat ovat tukevia kivipilareita. Frans Le-

pistön isä on Kiperän faarin kanssa nuo kivipylväät 1900-luvun 

alussa hakannut ja pystyttänyt. 

Pajulan kartanossa pidettiin ennen noin sataa lehmää. Karjaa 

varten oli Siniveräjäntien varressa tarha paikassa, joka tunnetaan 

nimellä Lehtinummenmäki. Pajulan talosta tielle tultaessa jäi 

tien oikealle puolelle Pajulan haka ja vasemmalle puolen Karta-

non haka, joka ulottui aina Punaveräjän-Kirkkotielle. Tämän tien 

päässä oli luonnollisesti punainen veräjä. 

Kepolan Nummena on kautta aikain mainittu pitäjän nykyinen 

keskusta. Palaamme vielä maantietä pitkin Salattimenojalle, joka 

Pajulan kylän laidasta virtailee kohti Köyliönjokea. Ojan latvat 

ulottuvat metsään asti, ja siellä ovat peltoaukeaman laidassa 

Marketankallio ja -pellot. 

Kauempana olevassa metsässä ovat sellaiset paikat kuin Lintu-

rinleo ja Pikkulinturinleo. Nimet kertovat, että noilla kohdin on 

sijainnut Vanhankartanon linturin eli linnustajan lepopaikka, köy-

liöläisittäin leo. Kun pitäjän nimismiehen Kaarlo Lindrothin seit-

semän poikaa suomensi 1900-luvun alussa nimensä Linturiksi, 

se muuttui ammattinimikkeestä sukunimeksi. Samalla metsäalu-

eella on myös Leikkimäki, jonka syrjässä helmeilee kirkas met-

sän lähde. Lähellä Euran rajaa sijaitsee Oivussadon niittu, vanha 

pajulalaisten heinäntekopaikka, josta käytiin niittämässä mehe-

Pispanniitulta Äijänsuolle

Kirkkokarilla on menossa jokavuotinen katolinen 
messu ”kesä-Henrikkinä”.
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vää luonnonrehua karjan talvirehuksi. Latojakin oli aikaisemmin 

täällä keskellä metsää heinien varastoiksi. 

Vajaan kilometrin päässä kylästä on Piltinmäki, jossa muinoin 

on ollut ihmisasumus, pappilan alustalaisen hallitsema. Vieläkin 

voimme nähdä villin omenapuun muistona entisistä asujaimis-

ta. Lähellä Euran rajaa on vielä Torninmäki, alkujaan venäläisten 

rakentaman ja myöhemmin meikäläisten uusiman kolmiomit-

taustornin sijaintipaikka. Laajahko Eurassuo ulottuu molempien 

pitäjien alueelle. Mielenkiintoista on, että Euran puolella suota 

kutsutaan Köyliönsuoksi. 

Kepolasta Luvalahdelle johtavan tien eteläpuolella on Viitasuo, 

aikaisemmin Kepolan kartanon hevoslaitumena ja nykyään kylä-

läisten yhteislaitumena käyttämä rehevää ruohoa kasvava mus-

tapohjainen viita. Siitä etelään on Kissa-niminen entinen niitty-

alue, joka nyt on muuttunut jo metsäksi. 

Ristolan kylätoimikunnan laavu ”Saavutus” Pispassa.

Alla: Köyliönjärveä Korvenkylästä katsellen: Kaukosaari ja Kirkkokari. 
Taustalla Vinnarin kylä.

Oik: Kirkkosaari ja Polsu pohjoisesta kuvattuna. Taustalla Isoselkä.



Kansallismaiseman kainalossa  31

Palaamme vielä ”ihmisten ilmoille”. Järven länsirantaa Kirkkosaa-

ren kohdalla kutsutaan Polsuksi. Nimi on todella vanha, maini-

taanhan piispa Henrikin surmavirressä, että kuskipoika

”otti mullin Muntilasta,

toisen Polsun Jaakkolasta.”

Polsusta lähdemme rantoja pitkin eteläiseen ilmansuuntaan, 

ohitamme Hällän, Pappilan ja Kepolan ja ylitämme järveen 

laskevan Leppäojan. Räpin kohdalla on kauempana ison tien 

vieressä Kuoppamäki monine asumuksineen, joiden joukossa 

on mm. Muntila, joka edellä kerrotun surmavirren mukaan sai 

kunnian luovuttaa mullinsa kuljettamaan piispan ruumista kohti 

Turkua. Kova olikin vetäjä, koska virren kertoman mukaan se vä-

syi vasta Nousiaisissa, johon tapahtuman muistoksi rakennettiin 

kirkko. Uskokoon, ken haluaa.

Retkemme alkaa tällä kertaa olla päättymässä. Räpin maihin 

kuuluu Perattu-niminen luonnonniitty, joka nykyään sokeriteh-

taan hoitamana kasvanee mitä lie artisokkaa. Tien vieressä Sä-

kylän-Köyliön rajalla sijaitsevan Puolimatkan kartanon kohdalla 

ovat rannassa Suojoen pellot ja järven eteläpäässä Äijänsuo, tä-

män retkemme päätepiste.
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Vihtori Neittamo ja Lauri Anttila ovat lupautuneet oppaik-

semme, kun nyt lähdemme samoilemaan suurta met-

säaluetta Köyliön itäsyrjässä, Lauttakylän pikatien etelä-

puolella. Aloitamme matkamme Tyyttynummesta, Tuohiniemen 

kylästä. Täällä, kaikuvassa hongikossa tyytytti torveaan kyläkun-

nan paimen kutsuen taloja tuomaan karjaansa syöttömaille vietä-

väksi. Tyyttynummesta lähtee myös ikivanha Tuohiniemenpolku, 

jota pitkin lampuodit ja torpparit tapasivat kulkea Peräkalliossa 

oleville niituilleen. Toinen polku, jota Pehulan asujaimisto käytti, 

tunnetaan nimellä Pehulanpolku, ja se kulki noin kilometriä ete-

lämpänä kuin Tyytystä lähtenyt.

Vanhan virstan (noin 2,5 kilometrin) päässä kylästä oli Tuohinie-

menpolun varressa Yhden virstan kivi, tukeva paasi osoittamassa 

kuljettua matkaa. Ja kahden virstan kohdalla oli sitten tuhotto-

man suuri Kahden virstan koivu. Polulla oli myös Papinrapakko. 

Siihen aikaan, jolloin idänpuolen maantie ei vielä ollut kovin-

kaan hääppöinen, pappi oli kerran matkallaan jonnekin Lähteel-

le päin. Hän erehtyi ajamaan polulle, kun se näytti yhtä hyvältä 

kuin maantie, ehkä paremmaltakin. Sitten kuitenkin tuli vastaan 

märkä kohta, rapakko, ja pappi huomasi joutuneensa väärälle 

tielle. Ei auttanut muu kuin palata takaisin. Tästä tapauksesta 

muistona on siis nimi Papinrapakko. 

Kun lähdemme seuraamaan entisten torpparien jälkiä, jää po-

lun vasemmalle puolen pieni pyöreä Ympyriäissuo ja oikealle 

runsaasti lakkoja kasvanut Muurassuo, jonka takana kohoavat 

Lippuskalliot. Pian saavumme Isosuolle, ja sen syrjässä on kuiva 

kallioinen Viinapalo, mäki, jossa kerran pontikkamiesten huoli-

maton tulenkäsittely aiheutti metsäpalon. Viinapalon lähellä on 

Isosuosta lähtevässä ojassa pieni koski, Vilinteikku. Sen lähellä 

sijaitsi aikaisemmin Juhantalon Kivikattolato, nimensä mukaises-

ti ohuilla kivipaasilla katettu.

Isosuossa on kaksi ”luotoa”, Hakoluoto, jossa on kerran kasvanut 

mahtava, tuuhea kuusikko, sekä pienempi Kränäluoto. Ylitalossa 

oli joskus vanha, rauhallinen hevonen, jolla kerran oltiin talvella 

puita hakemassa Kränäluodosta. Miehet ihmettelivät, kun hepo 

ei pysynyt ollenkaan paikoillaan, vaan hyppeli ”triinhaantunee-

na”. Kun kesällä paikkaa tarkasteltiin, todettiin, että siinä oli kar-

hun pesä, ja humma oli seisonut kontion pesän katolla ja vai-

nunnut allaan piilleen pedon.

Kulkemastamme polusta oikealle jää Järvisuo, jonka keskellä on 

pikkuinen järvenlampare sekä korkeampi ja kuivempi kohta, Pirt-

tiluoto. Nimi tuntuu viittaavan jonnekin ison vihan aikoihin, jol-

loin siellä on ehkä sijainnut piilopirtti. Tähän viittaa hieman kau-

empana oleva Majanperän koskikin, joka lirisee Sonnilanjoessa. 

Kun seurailemme Pehulanpolkua kohti Peräkalliota, kuljemme 

yli Porrassuon, jossa ovat aikaisemmin olleet sen vetisyyden ta-

kia pitkospuut.

Oikealle jää ”käärmeiden maailma”, Matokallio. Kauempana oi-

kealla, laajan Sikasuon takana sijaitsevat Ketunmäki, jossa on 

sen viekkaille asukkailla kallioluolia suojana, sekä Kahilistonmäki. 

Viime mainitusta vähän matkaa pohjoiseen on Silmäniittu, jos-

sa löytyviin pohjattomiin suosilmäkkeisiin on muinoin saattanut 

hukkua köyhän torpparin elikkoparka, lehmä tai hevonen.

Silmäniitun vieressä ovat Kaukkionnummet. Täältä oli Lauri Ant-

tilan isoisän isä kerran tulossa illan suussa kohti Yttilää. Yhtäkkiä 

hän havaitsi tuijottavansa vihaisesti murisevaa kontiota silmiin. 

Mies, jolla ajan vaatimusten mukaisesti oli kirves mukanaan, pe-

rääntyi selkä vasten puuta kohottaen aseensa suojaksi eteensä. 

Karhu kiersi kehää miehen ympärillä, ei kuitenkaan uskaltanut 

hyökätä. Koko yön peto jatkoi kiertämistään, ja onneton vahdit-

tava, suojaten selkäpuolensa puun rungolla, muutti suuntaansa 

pysyäkseen ”kasvotusten” kontion kanssa. Vasta aamun tulles-

Tyyttynummesta Leväyskalliolle
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sa otso sai tarpeekseen ja suuntasi kulkunsa kor-

peen päästäen miehen matkaansa jatkamaan.

Kauemmas itään, lähelle Huittisten rajan pintaa, 

jäävät Kuumasuo, jossa ei talvitie tahdo millään 

jäätyä sekä Kansakoulunmäet, joilta tuotiin raken-

nushirret Yttilän koululle 1880-luvulla. Siellä ovat 

myös Kirveskallionmaa ja Naurislehto, jossa mui-

noin paimen karjoineen vietti päivälepoa makois-

ta paistettua naurista nakerrellen.

Kuten jo totesimme, oli torppareilla Peräkallios-

sa niittuja (ja niituilla tietysti nimiä). Tourunniittu, 

Anttilan perkaus, Löytynniittu, Yrjän Riit´aro, Mä-

enpään niittu, Anttilan kiviniittu ja Matin- ja Ju-

hantalon monet niitut antoivat torpparien karjalle 

tarvittavan talvirehun. Heinätöiden aikana asuttiin 

usein torppien yhteisesti omistamissa saunoissa. 

Matka peräniityille oli pitkä, ja säännöksi oli muo-

dostunut, että lepopaikkana käytettiin Leväyskalli-

ota, jossa luonto oli muovannut penkin tai lähes 

tuolin muotoisen istumasijan kallioon. Pantiin pii-

puksi, juteltiin mukavia. Kun oli levätty, jatkettiin 

taas matkaa työmaalle.

 

Sonnilanjoen kuohuja Valtatie 12:n 
eteläpuolella.
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Menneinä aikoina, jolloin tiet eivät risteilleet maatam-

me niin kuin nykyään, tapahtui tavaroiden kuljetus 

sisämaasta rannikolle pääasiassa talviaikaan ja rekipe-

lillä. Rahtimiesten kolonnat ajoivat vanhoja, tunnettuja talviteitä 

pitkin tuotteita sisämaasta satamiin ja ulkomaan tavaroita vastak-

kaiseen suuntaan. Tällainen rahtitie kulki Köyliönkin kautta. Sen 

päätepiste oli Uusikaupunki, ja sieltä tie kulki Laitilan-Mestilän-

Euran kautta Kepolaan, josta järven yli Yttilään. Jäältä noustiin 

ylös lähelle entistä kansa- ja nykyistä museokoulua, ja tie jatkui 

läpi pitäjän itäosan korpien ”ylämaihin”, Huittisiin ja yhtä päätä 

aina Tampereelle ja Hämeenlinnaan asti.

Tämä ikivanha tärkeä talvitie tunnetaan nimellä Hämetie. Sitä 

pitkin rahtimiehet kuljettivat ”ylämaista” laivan mastopuita, leh-

tereitä (2-2,5 tuumaa vahvoja veistettyjä parruja), tuohia, puuas-

tioita, voita, ehkä tervaakin. ”Ylös” taas vietiin pääasiassa rautaa 

ja suolaa. Yttilän Juhantalossa oli rahtimiesten kortteeripaikka, 

ja kun plankkuporukka jutasi kohti rannikkoa, saattoi Juhantalon 

lakea pirtti olla täynnä äijiä yön kulmaa viettämässä. 

Hämetietä lähdemme nyt samoilemaan Yttilästä kohti ”ylämai-

ta”. Oppaanamme toimii retkellämme Väinö Vännilä, jonka koto 

sijaitsee keskellä synkeää korpea, Hämetien tuntumassa. Vän-

nilän isoisä on torpan perustanut v. 1887. Kaksi vuotta aikai-

semmin hän oli saapunut paikalle mukanaan kuokka ja kirves. 

Ruokareppu vain kannon päähän, ja niin alkoi korven keskellä 

kaikua kirveen kalke metsän väistyessä raivion tieltä. Frans Au-

gust Solander, entinen trenki, suomalainen korvenraivaaja, antoi 

torpalle sen valmistuttua nimeksi Fännilä. Jotensakin alkuperäi-

sessä asussaan on torppa vielä tänä päivänä. Kun metsä alkaa 

Yttilästä lähdettyämme, on se sileää, ”nättiä” nummea. Paikka 

tunnetaan nimellä Kiimakangas. Nimen alkuperän jätämme lu-

kijan tehtäväksi. Tien vasemmalle puolelle jäävät Sudenkuopan 

Kiimakankaalta Kirveskalliolle

Huhtisen talon editse lähtee Hämeentie Yttilästä.

Oikea sivu: Köyliössä oli aikoinaan useampia kolmio-
mittaustorneja kartoitusta varten. Nykyään se homma 
sujuu satelliittien avulla. – Tämä kivikasa on Yttilän 
”takana” sijainneen tornin muistomerkkinä.
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nummi, jossa helmeilee kirkas lähde.

Oikealle tiestä erkanee Tripunpolku, jonka vieressä on Tripunpa-

lo, paikkakuntalaisten hyvin tuntema hyvä mustikkamaa. Kauem-

pana polun suunnassa on Varkaansuo ja sen vieressä Korkiikal-

lio. Tälle kalliolle kokoontui nuori väki ennen vanhaan laskiaista 

liukumaan. Pikkupojat toivat välistä suuren lauttireen, jolla sopi 

päästellä Korkiikalliolta Varkaansuolle niin että puskat krapisi. Sii-

hen kyytiin ei kaikkein pienimpiä huolittu edes mukaan! 

Yttilästä Kakkuriin on kulkenut Kakkurinpolku. Kun Väinö Vänni-

län isän äidin äiti kerran oli kulkemassa polkua heinähommiin 

Lattameren niituille Huittisten rajan tuntumassa, tuli karhu po-

lulla vastaan. Aikansa töllöttivät toisiaan metsän peto ja torpan 

emäntä, ja sitten kontio otti jalat allensa ja lönkötteli suhahdel-

len metsään. Vastakkaiseen suuntaan lähti juoksemaan emäntä 

- ja lujaa sittenkin. Kakkurista Yttilään päin suuntautuva kalliojo-

no katkeaa Peuranpäänkallioihin, joiden eteläpuolella on veti-

nen Paskasuo. Suon läheisyydessä on entinen Kepolan haka eli 

Maisterin lohko. Paikka tunnetaan myös Vareskorpena.  

Palaamme jälleen Hämetielle ja jatkamme matkaamme sitä pit-

kin. Siinä kohdassa, jossa Hämetieltä erkanee tie Fännilään, on 

Kerpuladon ahde. Aikaisemmin on paikalla ollut latokin karjan 

talvievästä, lehtikerpoja, varten. Aivan tien vieressä on Tornikallio. 

Kuten jo aikaisemmin olemme kertoneet, ovat venäläiset aika-

naan rakentaneet korkeille paikoille torneja kartoitusta varten, 

niin tännekin. 

Ylinnä: Fännilän torppa perustettiin 1887. Entisestä asuinympäris-
töstä on muistona pätkä kivinavetan seinää.

Loukkauskivi kolahti aikoinaan monen reen kulmaan.

Halkivahan kivi Valtatie 12:n vieressä on Köyliön, Kokemäen ja 
Huittisten ikivanha rajamerkki. Paikalla on nykyisin Huittisten kau-
pungin opastaulu.
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Komennuskuntaan kuului kapteeni johtajana sekä hänen ”plo-

toonansa”. Kunkin joukon oli kartoitettava neliöpeninkulman 

suuruinen alue. Se kapteeni, jonka kartoitettavaksi oli määrät-

ty nämä korvet, sattui olemaan kova juoppo ja hirmuisen häijy 

mies. Sotamiehet majailivat Fännilässä. Torpan Valko-tammalla 

he kesällä rattailla ajoivat suvipolkua pitkin tornin rakennuspui-

ta Paskasuon nummesta. Hevonen loukkasi jalkansakin, mutta 

mitään korvausta ei torpan väelle maksettu. Kapteeni itse sen 

kuin juopotteli ja äksyili miehilleen. Sujuipa hänen kartoitushom-

mansakin niin kehnosti, että naapurikomennuskuntien oli tultava 

apuun, ennen kuin nämä takamaat saatiin ”paperille”. – Kerro-

taan vielä, että kun venäläiset täältä joutuivat lähtemään Japa-

nin sotaan, kapteeni puheli lähtiessä, että ”ei vanhoja muistella”. 

Niin kuitenkin tapahtui, että sodan ensimmäisinä päivinä kap-

teeni kaatui, omat vaiko vieraat sitten lienevät olleet syypäät.

Kun jatkamme matkaamme Tornikalliolta, saavumme lehmi-

levon ohitettuamme Sikasuon syrjään. Täällä, tien kyljessä, on 

Loukkauskivi, jonka ohi ei juuri kukaan päässyt niin, ettei kivi olisi 

rekeä kolauttanut, tiekin kun on kallellaan kiveen päin. Sikasuos-

sa, Hämetien vasemmalla puolen on  Lapatossun Bilpomppo-

nen, pieni kallionnykäre. Kerrotaan, että joku äijä oli täällä mui-

jansa kanssa suoniityllä heinänteossa, ja sitten tuli mieleen mitä 

nyt tuli. Tästä paikan kansanomaisen hilpeä nimi. 

Kauemmas oikealle jää Lattameren suo, jossa aikaisempina ai-

koina olivat keväisin mahdottomat tulvat. Kakkurinkoski purki 

Sonnilanjokeen vettä puuttumatta ja alempana oleva Majanpe-

ränkoski ei jaksanut läheskään kaikkea niellä. Meri täällä todella 

tulva-aikoina lainehti, niin Lattameri ja Lattameren niitut. Jokea 

alaspäin tultaessa ovat sen vierillä Kataviston faarin Lattameri, 

Ilolan, Ojalan ja Hakalan Lattameret, sitten Uudenmaan ja Pentin 

silmäniitut, Uudenpäkin siko ja Ojalan vetikko. 

Silmäniittujen pohjattomiin suosilmäkkeisiin on Fännilästäkin 

menehtynyt ainakin kaksi lehmää ja jo edellä mainittu Valko-

hevonen. Valko-vainaasta on vielä kello tallella, sen oli isäntä 

viikatteen kärjellä pelastanut uppeluksiin hukkuneen elikkoparan 

kaulasta. Lattamerensuon takana on Viisseinäisen niittu ja lato. 

Ladon keskellä oli seinä ja kahden huushollin heinät varastoitui-

na omiin eri puolille. Kakkurin koskesta alkaen oli ennen raken-

nettu neljäriukuinen aita Huittisten-Köyliön rajalle, ja se ulottui 

aina Halkivahan kivelle asti, puolen peninkulmaa kaikkiaan. Tä-

män kiven on varmasti lukija nähnyt kulkiessaan Lauttakylän pi-

katietä. Kirveskalliolla, Halkivahan kivestä reilu kilometri etelään, 

Hämetie ylittää Huittisten rajan. Tähän päättyy tämänkertainen 

retkemme.  

Pinomäeltä Metsäjärvelle 

Karhian kylän talot ovat aikaisemmin olleet lähellä Köyliönjärven 

rantaa. Tämä alue, ns. Vanha Karhia kuitenkin tyhjeni vähitellen. 

Syynä oli se, että järven töyräät lohkeilivat. Myös jäistä oli haitto-

ja. Kossilan talo siirrettiin ensimmäisenä turvaan järven armoilta. 

Aihetta olikin, sillä jäät olivat nousseet luhdin katolle asti. Muut 

yhdeksän taloa seurasi vähitellen esimerkkiä, ja niin tänä päi-

vänä Karhian kylän ”taajama” sijaitseekin kilometrin etäisyydel-

lä järvestä. Kossilan talon nykyinen isäntä, talousneuvos Toivo 

Kossila, joka tuntee seudun historian tarkkaan, on lupautunut 

tämänkertaisen retkeilymme tiennäyttäjäksi.

Karhian kylän keskellä on Pinomäki, jossa Eskolan saha on vuo-

sikymmenet jalostanut kyläkunnan isäntien tukit laudoiksi ja soi-

roiksi. Myös tuulimylly on aikoinaan kuulunut mäen näkymiin. 

Se siirrettiin myöhemmin Vuorenmaahan, jossa myllyn ”haamu” 

vieläkin on nähtävissä. Joukko torppia oli siroteltuna talojen vä-

leihin. Oli Reeni, oli Juutti ja oli vielä Lummikin, jossa asui Fee-

tu Miinansa kanssa. Tämä Miina oli tunnettu almanakan tutkija, 

ilmojen ennustaja, kuppari ja hieroja. Hänen kerrottiin olevan 

hyvissä väleissä metsänhaltijoiden kanssa. Toivo Kossila kertoo, 

miten hän pikkupoikana kävi jouluyönä Lummilla syömässä ja 
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joulupahnoilla pyörimässä. Torpan kaivovintin päähän kiinnitet-

tiin sian virtsarakko, sen sisään pantiin palava kynttilä, ja koko 

komeus nostettiin yläilmoihin valon juhlaa juhlistamaan.

Lähdemme nyt seurailemaan niitä polkuja, joita pitkin Karhian 

kylän paimen, edellä mainittu Feetu, johdatteli karjan Kakkurin-

suon suunnalle mehevää ruohoa pureksimaan. Paikoin oli polku 

niin märässä maastossa, että jouduttiin turvautumaan pitkospui-

hin. Kylän ja suon puolivälin paikkeilla oli Junninkaisten torppa, 

jonka läheisyydessä sijaitsi Junninkaisten leo. Siinä kelpasi karjan 

niin kuin paimenenkin viettää puolpäivästä, varsin kauniilla pai-

kalla, helmeilevän metsän lähteen partaalla.

Paikka, jolla nykyään sijaitsee Köyliön varavankila, tunnettiin aikai-

semmin nimellä Ruskiinkalliin nokka. Siitä kylän puolelle jäävää 

suoaluetta sanottiin Ruskiinrahkaksi. Vankila paikalle perustet-

tiin 1935. Vappuna saapuivat ensimmäiset vangit, ja kahdes-

sa viikossa he täysin miesvoimin rakensivat autolla ajettavan 

tien kylästä Kakkuriin. Työtä tehtiin kolmessa vuorossa ympäri 

vuorokauden. Tuo lähes puolen peninkulman pituinen ”strada” 



Kansallismaiseman kainalossa  39

osoittautuikin erittäin tarpeelliseksi, kun vankilan alueella sattui 

hetimiten tien valmistuttua syttymään tulipalo. Palokunta autoi-

neen pääsikin nopeasti paikalle, ja uhkaava palo saatiin sammu-

maan ajoissa. 

Talvisodan aikana vankila muuttui sotavankileiriksi. Sinne joutui 

sekin naapurin lentäjä, joka jäi eloon Hankaankorven rantaan 

laskeneesta venäläisestä koneesta. Kovasti kuului lentäjä ihme-

telleen, kun näin läheltä löytyi melkoinen joukko ”oman puolen” 

miehiä. Sotien jälkeen muodostettiin vankilan alueelle kymmen-

kunta asutustilaa, ja vankila palasi taas siviilivankien ”haltuun”.

Isorahkan, suuren Kakkurinsuon keskellä on lukuisia saarekkeita, 

reheviä luotoja, joilla karjaa kelpasi syötellä. Siellä ovat Rahan-

leo, Latoluoto, lehmuksia kasvava Niiniluoto ja Luppakorpi, jos-

sa kasvoi makeita maamuuraimia. Viimemainittu nimi johtunee 

siitä, että vanhassa murteessa sanottiin hyvin kypsien marjojen 

olevan ”luppia”. 

Murheellinen muisto on takanaan Ullan ristillä. Köyhä Ulla-muo-

ri kylässä elätteli itseään pitämällä kuttuja ja lampaita. Syksyn 

ensi lumilla hän oli elikoilleen hakemassa lehtikerpoja jostain 

suosaarekkeesta. Paluumatkalla tapasi tuoni Ulla-raukan keskel-

lä rahkaa. Lummin Feetu vainajan löysi, ja paikalle pystytettiin 

vaatimaton puuristi Ulla-muorin muistoksi. Aina viime aikoihin 

asti risti on ollut paikallaan muistuttamassa köyhän mummon 

viime hetkistä.

Vasen sivu: Näkymä Karhialta Isoselälle päin. Keskellä Yttilän 
Otta, joka nykyisinkin on nuorison suosiossa kesäisenä uima- ja 
leiripaikkana.

Ylhäällä oik: Kossilan talossa Karhialla hoiteli yhteisiä asioita isän-
tä Toivo, monen toimen mies. Talon vieraanvaraisuudesta saivat 
nauttia niin tavalliset pitäjäläiset kuin papit, piispat ja kansanedus-
tajatkin. 

Riuttan rautakaivos on aikojen kuluessa naamioitunut  maastoon. 
Malminpalan on sentään  käteensä löytänyt kankaanpääläinen 
Kari Saarinen.
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Harva köyliöläinen tiennee, että paikkakunnalla on vuoden 

1870 paikkeilla harrastettu vuoriteollisuuttakin. Riutta-nimisessä 

saarekkeessa keskellä Kakkurinsuota on avolouhos, josta tuol-

loin louhittiin ja hevospelillä ajettiin malmikiveä Kullaan Leine-

periin masuunissa sulatettavaksi. 1950-luvulla aluetta tutkittiin 

malminetsintämielessä mm. lentokoneen avulla. Kukapa tietää, 

mitä rikkauksia kätkevät mustiin mujuihinsa ne kymmenet pie-

net suolammet, jotka pohjattomina päilyvät mahtavan laajan 

suoalueen keskustassa.

Suon lounaiskulmassa on pieni Hympyläistenjärvi, Kankaanpään 

kylän karjan entinen lepäilypaikka. Sen eteläpuolella on kaksi-

kin Metsäjärveä, iso ja pieni. 1940-luvun loppupuolella järven 

rantamalle perustettiin koekenttä, jossa pyrittiin selvittämään 

amerikkalaisen karpalon viljelymahdollisuuksia meidän maam-

me olosuhteissa. Myös amerikkalaista pensasmustikkaa kokeil-

tiin. Tulokset eivät muodostuneet kovinkaan positiivisiksi, ja pää-

saavutukseksi jäikin tohtorinväitöskirja, jonka kokeiden suorittaja 

maisteri Lauri Ervi laati tutkimuksen tuloksena.

Kuninkaanlähteeltä 
Korkiinäyräänahteelle

Ruotsin vallan aikana Köyliö oli varuskuntapaikka. Kankaanpään 

kentällä äkseerasi Kuninkaallinen Henkirakuunarykmentti. Kuten 

jo aikaisemmin on kerrottu, vieraili kuningas Kustaa III Suomessa 

kesällä 1775, ja silloin ”suotiin tällekin seurakunnalle se arvaa-

maton armo, että sai kunnioittaa armollista Kuningastaan rajo-

jensa sisällä”. Hänen Majesteettinsa saapui Kankaanpäähän 24. 

kesäkuuta ja tarkasti täällä rykmentin harjoituksia. Seuraavana 

päivänä hän jatkoi matkaansa ”korkean Seurueensa kanssa Tur-

kuun, suuren kansanjoukon sydämellisten toivotusten saattama-

na”. 

Kuningas itse vietti yönsä Kankaanpään rustitilalla, Pryhdillä. Eivät 

olisi hänen henkivartiosotilaansa oikeita sotapoikia olleet, jollei-

Vasen sivu: Iso ja pieni Metsäjärvi ovat sopivia retkikohteita. 
Kankaanpään kylätoimikunta on pystyttänyt sen 
isomman rannalle laavun ja kodan.

Pryhtin nykyisessä piharivissä vietti Hänen Kuninkaallinen 
Korkeutensa Kustaa III juhannusyön 1775.
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vät olisi paikkakunnan tyttöihin pyrkineet tutustumaan. Eräs kylän 

neitosista sai kahden viikingin veren kiertämään niin nopeassa 

tahdissa, että näiden kesken puhkesi ankara riita tytön suosiosta. 

Riita johti kaksintaisteluun, ja siinä Stierneld-niminen henkivar-

tija riisti hengen toveriltaan Arns Gabriel Gruneriltä. 24-vuotias 

vainaja haudattiin Köyliön kirkon alle, ja hänen miekkansa on 

sakastissa muistona tapahtumasta.

Itse kuninkaankäynnistä on muistona Kankaanpäässä olevan laa-

jan lähteen, koko Köyliön ylpeydenaiheen, nimi Kuninkaanläh-

de. Tämä lähes 250 metrin pituinen allas saa kirkkaan ja kylmän 

vetensä harjun kupeesta. Vettä tulee niin runsaasti, että vuosisa-

tojen kuluessa sitä on käytetty laskujokeen rakennettuja myllyjä 

pyörittämään. Heti lähteen alapuolella on Kankaanpään kylän 

mylly vieläkin paikallaan idyllisenä muistona menneistä ajoista. 

Alempana Karhiin pikkulähteen rannalla oli aikaisemmin karhia-

laisten mylly. Sille oli saatu perustamislupa kuninkaan privilegio-

kirjalla vuodelta 1696. Tämä kirja on vieläkin tallella Kossilassa.

Vesioikeuden päätöksellä annettiin 1960-luvulla Satakunnan 

maanviljelysseuran perustamalle kalanviljelylaitokselle lupa ottaa 

tarvitsemansa vesi Kuninkaanlähteestä. Ennen sitä laitos sai ve-

tensä pienemmästä lähteestä, Lätiköstä. Tänä päivänä kalanvil-

jelylaitos on lopettanut toimintansa.  - Mainittakoon, että Kunin-

kaanlähteen maapato on kerran murtunut ja allas tyhjeni silloin 

melkein kokonaan. Mainittavia vahinkoja ei tästä luonnonmullis-

tuksesta liene kuitenkaan aiheutunut.

Kun rykmentti äkseerasi Kankaanpäässä, se käytti paraatipaik-

kana kylän keskustassa olevaa aukiota, Heostoria l. Hevostoria. 

Harjoituskenttä taas oli Plassilohkolla, johon viime vuosina on 

kohonnut kaunis omakotitaajama. Kun leirinpito paikkakunnalla 

lopetettiin Suomen sodan jälkeen, jakokunta pyysi Plassilohkon-

Kankaanpään keskusta: 
Kuninkaanlähde, taus-
talla kalanviljelyslaitos. 
Tiet vas. Säkylään, ylös 
oik. Yttilään, alas Vuo-
renmaahan ja Huovin-
rinteelle.
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kin alueen jaettavaksi taloille. Kerrotaan, että kun maanmittari 

tuli jakoa tekemään, hän ei saanut itselleen majapaikkaa mis-

tään Kankaanpään talosta, vaan joutui hakeutumaan Karhialle 

Äären Matin vuokralaiseksi. Insinööri oli tästä siinä määrin suut-

tunut kankaanpääläisille, että jakaessaan Plassilohkoa ei antanut 

siitä yhtään maakappaletta heille, vaan jakoi alueen karhialaisille.

Vanha Huovintie jatkui Kankaanpäästä Vuorenmaata kohti alku-

jaan nykyistä tiesuuntaa hieman idempänä. Se mainittiin nimellä 

Varkaantie. Mistä nimitys johtuu, ei tiedetä. Karmea historia kui-

tenkin liittyy erääseen tämän tien varrella olevaan isoon kiveen. 

Jossakin vaiheessa tapahtui, että isäntien hevoset kieltäytyivät 

kulkemasta tämän kiven ohitse. Jo paikkaa lähestyttäessä ne 

”triihaantuivat” vauhkoiksi. Niinpä isännät päättivätkin siirtää tien 

toiseen, nykyiseen paikkaansa. Kun sitten myöhemmin kiveä ri-

kottiin jonkin navetan kivijalan rakennusaineeksi, löydettiin sen 

alta pikkulapsen luuranko. Herkkävainuiset luontokappaleet oli-

vat kammoten vaistonneet kaamean paikan, johon kenties joku 

epätoivoinen yksinäinen äiti oli kätkenyt syntinsä hedelmän.

Varkaantien sivussa on Palonummi. Nimi on muistona suuresta 

metsäpalosta. Keskellä kuivaa kangasta sijaitsee Konsilon keto, 

kosteampi ja ruohoisempi laikku. Varkaantien vieressä oli myös 

Fatikivi, jonka päällä olevassa syvennyksessä oli lähes aina vettä 

kuin vadissa ikään. Kivelle on käynyt kuitenkin niin kuin monel-

le muulle säilymisen arvoiselle luonnon muistomerkille. Muuan 

neiti Forsman joutui näet kerran toteamaan, että ”tunnottomat 

maantientekijät ovat tärvelleet Fatikiven”.

Korkiinäyräänahteelta alkaakin jo Vuorenmaan kylän alue. Sitä 

ennen on syytä sanoa kiitokset Toivo Kossilalle, joka toimi op-

paanamme tällä vaelluksella.

      Harjun töyrään alla ovat hyvät sienimaat. 
Päivi Saarinen puhdistaa tattisaalistaan.

Varkaantiestä on säilynyt pätkä 
Kankaanpään ja Vuorenmaan välillä. 
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Pitkä vaelluksemme Köyliön itäpuolen saloilla alkaa lähes-

tyä loppuaan. Tällä kerralla samoilemme Salopään kul-

malla Vuorenmaan ja Huittisten rajan välimaastossa. Op-

paiksemme ovat lupautuneet Kalle Sohlikko ja Kustaa Salopää, 

jotka molemmat ovat hyvin perillä seudun menneistä vaiheista. 

Vielä noin sataviisikymmentä vuotta sitten nykyinen Salopään 

kulma oli asumatonta korpea. Ei sinne käynyt tietäkään. Laajat 

suoalueet ympäröivät seutua. Ensimmäisenä asukkaana saapui 

paikalle Kustaa Salopään isoisä, Matti. Hän rakensi ensiksi sau-

nan asunnokseen ja ryhtyi sitten hartiapankin voimin kirveineen 

kuokkineen raivaamaan viljelykselle rehevää korpea ja ojitta-

maan hyllyvää suota. Korven entinen isäntä, karhuvaari, ei suo-

pein silmin katsellut Matin touhuja, vaan yritti pelotella raivaajan 

pois heittämällä lankkutukin tyveyksen saunan seinään että jy-

rähti. Matilla sattui kuitenkin olemaan vanhanaikainen haulipys-

sy, ”Kraftooni”, jolla hän antoi kontiolle tulisen latingin vasten 

naamaa. Eihän karhu siitä sentään kellistynyt, mutta törmäsi pa-

koon eikä sen koommin palannut Mattia ahdistelemaan.

Kun lähdemme Vuorenmaan kylästä Huittista kohti, saavumme 

koulun ohitettuamme Huhtakorven ahteelle. Pian sen jälkeen, 

nykyisen Vuoren talon kohdalla on aikaisemmin sijainnut Män-

tyveräjä. Nimensä oli Veräjä saanut siitä, että sen pielessä kas-

voi mahtavan komea mänty. Kun Huittisten sahayhtiö osti puita 

Vuorenmaalta, se leimautti myös tämän männyn. Paikkakunta-

laisten taholta annettiin kuitenkin ”puulaakin” ymmärtää, että 

puu saisi jäädä paikalleen, ja näin kävikin. Arvellaan kuitenkin, 

että syynä oli se, että mäntyyn oli vuosikymmenien kuluessa 

isketty niin paljon rautaa, että sen sahaaminen olisi ollut kohta-

lokasta raamin terille.

Rekolan talon vierellä seisoo rauhoitettu Vaarinkuusi, jonka näi-

den peltojen ensimmäinen kuokkaaja, Iisakki-vaari lienee is-

tuttanut silloin kun ryhtyi torppaansa asumaan. Ukonilma on 

myöhemmin runnellut komean kuusen latvattomaksi. Matkaa 

jatkaessamme ylitämme Pärkinsillan, jonka alitse virtailee pie-

noinen Riuttanoja. Silta lienee saanut nimensä entisen Kankaan-

pään Martin talon torpparista, jonka muutama sarka on ollut vie-

reisessä Pärkinsuossa.

Uudentalon mäen kautta saavumme sitten Salopään mäkeen, 

Matti-vaarin valtakuntaan. Täältä siis alkoi raivio laajeta 1800-lu-

vun loppupuolella. Halla oli kulmakunnan raivaajille vuosikym-

menet verivihollinen. Kun ei pelto antanut leipää asukkaille, 

kiskottiin parkkia pajuista, kuusesta ja koivusta. Pajunparkista 

maksoi Kahmosojan karvari Eurassa parhaiten. Seuraavana oli 

koivuparkki, kaksi markkaa säkiltä, ja halvinta kuusenparkki, 

markka ja säkki. Talvella tehtiin plankkua, vietiin Raumalle ja ra-

hoilla ostettiin viinaa. Metsän rajat ”katsottiin pilvistä”. Ei aina 

tullut niin tarkasti vilkaistua, kenen metsästä sattui plankkutukki 

kaatumaan.

Salopään Matin suurista ruumiinvoimista tietävät vanhat miehet 

vielä kertoa. Kerran hän oli Piensuon Jussin kanssa ajamassa 

tukkeja Kakkurista, kun kokemäkeläiset metsämiehet huonoine 

hevosineen tukkivat tien. Mitä teki isä-Matti? Hän yksinkertaisesti 

meni, nosti ensin hevosen tienviereen ja sitten kuorman miehi-

neen perästä. Eivät sen koommin kokemäkeläiset tulleet tielle! 

Kerran taas sattui niin, että Salopään ja Uudentalon lehmät olivat 

erehtyneet menemään kankaanpääläisten niituille, ja sikäläinen 

Matti aikoi ajaa ne Kankaanpäähän sieltä perittäviksi. Paikalle sat-

tui kuitenkin isä-Matti, syntyi tappelu, jossa äijät kiskoivat toisiaan 

tukasta, ja niin vain kävi, että lehmät ajettiin Salopään kulmille.

Kauempana oikealla on Pikku-Salopään mäki Matkussuon laidas-

sa, Vampulan rajan pinnassa. Tie kulkee Lampurinluodon – enti-

nen lammaslaidun - kautta Viitinojan sillan ylitse kohti Huittisten 

Huhtakorven ahteelta Kolipellolle
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rajaa. Mainittu oja saa alkunsa Kakkurinsuon etelä-

syrjästä. Suo muodostaakin vedenjakajan: pohjoislai-

dasta lähtee Kakkurin-Sonnilanjoki toiseen suuntaan. 

Viitinoja puolestaan laskee Matkussuon läpi Matkus-

jokeen ja edelleen Loimijokeen. Kakkurinsuon ja tien 

väliin jäävät Iso ja Pikku Matinluoto, Pikkuluppakorpi, 

Vehkanotko, josta aikaisemmin ajettiin rehevää leveä-

lehtistä vehkakasvia sikojen ruoaksi taloihin, sekä kau-

empana tiestä oleva Takarahka.

Nyt saavummekin viimeisen tämän tien vieressä 

olevan köyliöläisen talon kohdalle. Se on Sohlikko, 

jonka aikoinaan perusti Punelli-niminen korvenraa-

taja. Tämä Punelli päätti Turkin sodan aikana lähteä 

haistelemaan ruudin käryä, ilmoittautui armeijaan, 

lähti matkalle ja oli ehtinyt harjoitusleirille, jonnekin 

”Sargoje Seloon”, kun sota loppui hänen kannaltaan 

”kesken”. 

Sohlikon pihapiirissä on vielä kirkas- ja hyvävetinen 

kaivo, jonka Punellin kerrotaan kaivaneen eukolleen 

viimeisenä työnään ennen ”sotaan” lähtemistään. 

Kun nykyinen isäntä Kustaa Salonen aikoinaan osti 

tilan, Köyliön silloinen rovasti ”määräs” hänet muutta-

maan nimensä Sohlikoksi, koska ”salosia on maailma 

täynnä” ja koska paikannimi vanhastaan oli juuri Soh-

likko. Vastapäätä taloa, tien toisella puolen on Kotipel-

to, jossa Punellin pappa aikoinaan on polttanut sysiä 

pajan tarpeiksi. Sitten alkaakin jo Huittinen.

Sohlikon torpan luota Vuorenmaasta johtaa 
Luppakorven metsäautotie Kakkuriin. Tien var-

rella on peräjälkeen aarnimetsämäiset kalliot 
Luppakorpi, Niiniluoto ja Latoluoto. Kuva on 

kauniista Luppakorven ”peikkometsästä”.
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Oppaanamme on August Kuusisto, kun lähdemme nyt 

”peräämään” laajan Vuorenmaan kylän paikannimis-

töä. Asutus on näillä seuduin nuorta, vanhin torppa lie-

nee perustettu v. 1822. Torpan nimi Sundholmi on peräisin sen 

raivaajasta, Antti Sundholmista, joka tunnettiin yleisesti nimeltä 

Sauhu-Antti. Ehkä kytösavun leijailu raivion yllä on antanut tor-

pan isälle lisänimen. Sauhu-Antti on ollut kuuluisa ruumiinvoimi-

staan ja siis kuin luotu korvenraivaajaksi. Kun torpan irtaimistoon 

ei sattunut kuulumaan hevosta, Antti ”valjasti” itsensä äkeen 

eteen ja emäntä nousi painoksi päälle. Ja niin mentiin, että ruop-

pa pöllysi! Pelto pehmeni, ja jyvät saatiin maahan. 

Kerrotaanpa Antin käyneen jalkaisin Juvankosken myllyssä Säky-

lässä. Miehen selässä oli hehtoinen ruissäkki, ja tuo parin penin-

kulman mittainen myllymatka kävi kuin ”tyhjää vaan”. Eräs tarina 

tietää kertoa, miten Sauhu-Antti kerran suuttui jostakin syystä 

plankkuäijille ja nosti kiukuspäissään näiden lehterikuormat sei-

nälle pystyyn.

Kun saavumme ”pitäjältä” päin Vuorenmaahan, aloittaa Helise-

vän ahde kylän. Tämä erittäin kaunis nimi lienee saanut alkunsa 

siitä, että ennen vanhaan, kun karja vielä kävi metsälaitumilla, 

lehmänkellojen helinä kuului taloihin tältä hongistoiselta harjan-

teelta. Muuten Helisevän torppa itse kylässä on eräs seudun 

vanhimmista asumuksista. Kankaalta lähtee kohti Säkylää Ruu-

hipuuntie. Se oikaisee paljon matkaa verrattuna Kattilankorven 

tiehen, joka kulkee pohjoisempana. Ensiksi mainittu tie ylittää 

Säkylän harjun Ruuhipuunahteen kohdalla ja yhtyy sitten van-

haan Turku-tiehen. 

Säkylän harjulla, alueella, joka nykyisin kuuluu Porin Prikaatil-

le, on viimeisen vuosisadan aikana raivonnut kaksi suurpaloa. 

1890-luvulla tuli hävitti metsät ensi kerran. Vanhimman polven 

miehet muistavat vielä, miten lakeita harjun rinteitä oli mukava 

lasketella 1800-luvun lopun ja seuraavan vuosisadan alun tie-

noilla. Ne vähät puut, joita oli tähteenä, olivat rungon alaosista 

aivan mustia. Entisiä hiilimiilun paikkoja tapaa vielä tänä päivä-

nä - kulon tappamat puunrungot jalostettiin sysiksi. 1940-luvun 

loppupuolella oli taas tuli irti harjulla. Useiden päivien aikana 

raivonnut palo poltti metsää toista tuhatta hehtaaria. Kun prikaati 

tuli Säkylään, pakkolunastettiin köyliöläisiltäkin metsää sen tar-

peisiin yli 300 hehtaaria. Eivätpä ole Vuorenmaan isännät saa-

neet paljon nauttia metsistään!

Helisevältä Salopään kulman suuntaan mentäessä on ensinnä 

Kairassuo ja sen takana, Vuorenmaasta vankilaan menevän tien 

toisella puolen, Kiuasnokan mäki ja niittu, Petäjäluoto ja Riu-

tannokka. Kahden viimeksi mainitun välissä on vetelä Trömmin 

notko, pitkä luikku, joka pistää Kakkurinsuosta. Trömmin notko 

tunnetaan paikkana, joka ei kannata hevosta ennen kuin talven 

kovien pakkasten jäädyttämänä.

Vanhakylä on varmaan saanut nimensä siitä, että sieltä on Vuo-

renmaan asuttaminen alkanut. Paitsi Sauhu-Antin Sundholmi, 

jota viimeksi on isännöinyt Vilho Sysikorpi, ovat kylän muutkin 

vanhimmat torpat sillä suunnalla. Vanhankylän pikkukoulun ym-

päristö on aikaisemmin tunnettu varsin kauniilla nimellä Suvisoi. 

Ehkä nimi todella tarkoittaa, mitä ilmaiseekin, ehkä on kysymyk-

sessä muuntuma suo-sanan monikosta. Vanhankylän perillä, 

lähellä Vampulan rajaa, on tievieressä Pärehöylänmäki, jossa 

höyrykoneella käyvä höylä on louskutellut päreitä kylän isännille 

kattovärkeiksi.

Vanhankylän tiestä vasemmalle jää Koirankallio. Sen takana sijait-

see Mataristo, erittäin reheväkasvuinen alue, josta monen vuo-

renmaalaisen talon pihaan on aikoinaan tuotu koristeeksi villiä 

”viinamarjaa”. Tuuhea tuomi August Kuusiston lapsuudenkodin 

pihalla on muistona 60 vuoden takaisesta retkestä Mataristoon.

Helisevältä Haaranojalle
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Kylän halki laskee pikkuinen Matkusoja, joka saa alkunsa aikai-

semmin mainitulta Kairassuolta. Matkusojan ”alajuoksulla” ole-

vaa peltoaluetta on kutsuttu Saviseuduksi, mutta tunnetaan 

myös nimellä Haarnoja. Viimemainittu on ehkä lyhentymä sa-

nasta Haaranoja.    

Ylhäällä vas.: Kiviharjun rinteillä on 
hyviä puolukkapaikkoja.

Yhäällä oik: Helisevän ahteen puhkaisee 
nykyisin pyörätie. Ahde on saanut nimensä 

siitä, että ennen vanhaan, kun karja vielä 
kävi metsälaitumilla, lehmänkellojen helinä 

kuului taloihin tältä hongistoiselta 
harjanteelta. 

Monissa kohdin Kiviharjun reunamilla on 
vielä jälkiä  prikaatin rakennusvaiheen 

soranotosta.
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Menneinä aikoina, jolloin tiet eivät vielä halkoneet mai-

semaa niin kuin nykyään, käyttivät köyliöläiset kirkko-

matkoillaan kesäisin veneitä. Pitäjän pohjoisen pään 

asukkaat aina Voidusta myöten saapuivat sunnuntaiaamuina 

soutaen suurilla kirkkoveneillä Luodolle. Kullakin kylällä oli omat 

veneensä. Vinnarin rannassa olivat vajoissaan Vinnarin ja Tuis-

kulan veneet. Mustanmyllynojan suussa pitivät satamaansa jär-

venpääläiset, ja Taren rannassa oli Lähteen asukkailla kaksi ve-

nehuonetta.

Kirkkoveneessä oli neljä airoparia, ja jokaista airoa kohti aina 

soutaja, kahdeksan siis kaikkiaan. Eri kylien veneiden välille nou-

si usein ankara kilpa varsinkin paluumatkalla kirkosta. Kylän kun-

nia-asia oli, että oman veneen kokka kohisi ensimmäisenä. ”Fris-

keimmät” miehet pantiin airoihin, ja jos oikein tiukka paikka tuli, 

otettiin vielä kolmas soutaja kullekin airoparille. Monta ankaraa 

soutukilpaa ovat Köyliönjärven historialliset maisemat aikoinaan 

todistaneet.

Pispannokalta Kolikaivolle

Köyliönjoen suulla oleva Pispan lintu-
torni on hyvä lintujen bongauspaikka. 
Kuvassa Tapio Putko, Pentti Vähätalo 
ja Harri Sahlstein.
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Lähteen ja Järvenpään veneet suuntasivat matkansa Luodonpää-

hän, Köyliönsaaren pohjoisimpaan nokkaan. Täältä johti sitten tie 

kirkolle. Vinnarin ja Tuiskulan väki nousi maihin useimmiten Vis-

karpuarin kohdalla, lauttarannan kupeessa. Monia hauskoja, jos 

myös ikäviäkin asioita tapahtui kirkkomatkoilla. Kerran Hemmin 

Fiia Järvenpäästä uitti sormeansa vedessä veneen ulkopuolella. 

Suuri hauki sattui huomaamaan sormen, ampaisi siihen kiinni 

hampaillaan, ja aikoi kai viedä koko Fiian syvyyteen. Näin karme-

asti ei sentään käynyt, mutta pahat haavat jäivät Fiian sormeen 

muistoksi tästä kirkkomatkasta.

Edellä muisteltu on johdantoa sille reitille, jonka tällä kertaa kul-

jemme järven pohjoisen pään tuntumassa Vinnarin, Järvenpään 

ja Lähteenkylän alueella. Oppainamme ovat 84-vuotias Frans 

Isotalo Vinnarista, entinen Järvenpään poika Paul Orre sekä läh-

teenkyläläiset August Salminen ja Paavo Tare. 

Sitä kohtaa, jossa Köyliönjoki lähtee järvestä, kutsutaan Piispan-

niituksi. Joen pohjoispuolelle jäävä niemi on nimeltään Pispan-

nokka. Nimi lienee saanut alkunsa jo 1400-luvulla. Silloin käytiin 

oikeutta näiden alueiden omistuksesta piispa Maunu II Tavas-

tin ja polsulaisten välillä. Laamannin käräjät lienevät tuominneet 

seudun piispan hallintaan. 

Vinnarin kylän Vähätalon poikia oli aikoinaan Köyliön mahtimie-

hiin kuulunut kauppias Heikki Winnari. Tämä linjakas ja etevä 

mies, joka otti sukunimensä kotikylänsä mukaan, toimi pitkät 

ajat ”virkamiehenä” hoidellen menestyksellisesti kunnan ja seu-

rakunnan asioita. Sitä paikkaa, jota nykyään yleisesti kutsutaan 

Ristolaksi, on aikaisemmin nimitetty Haisevan nummeksi. Omi-

tuisen nimen alkuperästä ei ole tietoa. Haisevan nummelle ko-

koontuivat nuoret ja miksei vanhempikin väki ennen vanhaan 

helavalkeille. Istuttiin valkean äärellä, keksittiin yhtä ja toista ”pe-

linpitoa”, mentiin piirileikkiä. Tätä jatkui iltaisin helatorstaista hel-

luntaihin. 

Ristola-nimen antoi Mäkelän isäntä talolleen muutamia vuosi-

kymmeniä sitten. Myöhemmin taloon sijoitettu postiasema sai 

saman nimen, ja nykyään koko seutu tunnetaan Ristolana tienris-

teyksineen, huoltoasemineen, teollisuushalleineen, kaikkineen. 

Metsäalue, joka on kosteampana Haisevan nummen syrjässä, 

on kantanut aikaisemmin nimeä Hohka. Tämä sana tarkoittaa 

paikkakunnan murteessa paksun sammaleen peittämää, koste-

aa, ei kuitenkaan vetelää soistuvaa metsää. Järvenpään puoleis-

ta päätä Hohkasta mainittiin nimeltä Kuturin hohka. Tämänkään 

nimen alkuperästä ei tunnu olevan tietoa.

Kierrymme järven pohjoisimman lahden toiselle puolen, Läh-

teenkylän alueelle. Nimensä tämä kylä on saanut suuremmista 

ja pienemmistä lähteistä, joita on kilometritolkulla Mustanmyl-

lynojan laaksosta alkaen aina Kaukosaaren kupeelle asti. Eipä 

ole tainnut kukaan koskaan laskea, kuinka monesta kohdasta 

pulppuilee kirkas vesi maan pinnalle näillä rannoilla. Lähteille ei 

Lähteenkylän rantaa.
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ole edes yritetty antaa nimiä. Korkeintaan ne on tunnettu niiden 

talojen nimillä, joiden alueella ovat sattuneet mikin olemaan.

Lähteenkylässä on 1700-luvun alusta ollut neljä taloa, jotka vie-

läkin ovat olemassa. Aikaisemmin kuitenkin Kärki, Markkula, Tuo-

mola ja Tare olivat aivan toinen toisissaan kiinni. Kerrotaan, että 

Tuomolan ja Taren emännät voivat vaihtaa lämpimäisleipiä suo-

raan ikkunasta toisen tulematta tuvasta ulos. Talojen palkolliset 

olivat käyneet keskusteluja keskenään seinänrakojen kautta! Sitä 

seutua, jolla tämä tiheä taloryhmä oli, ja jossa vieläkin Kärki ja 

Tare sijaitsevat, kutsuttiin Tanhuun piirileikkiplassiksi. Vielä sata-

kunta vuotta sitten kokoontuivat nuoret Tanhuulle pyörähtele-

mään. 

Sitä niemeä, joka Lähteenkylän rannassa pistää kohti pyhää Kir-

konsijaa, Henrikin saarta, kutsutaan nimellä Kirkonniemi t. Kirk-

koniemi. Tuon niemen kautta on väki muinoin kulkenut Lähteen 

Kappelin karille. Niemessä on ikivanha hautausmaa, mennei-

den köyliöläisten sukupolvien hiljainen kalmisto. Kun olemme 

maantietä pitkin siirtymässä Lähteenkylän lakeudelta Korven-

kylän suuntaan, jää vähän ennen metsän reunaa vasemmalle 

aikaisemmin Maijanviidaksi kutsuttu pelto. Nimi lienee peräisin 

vanhasta Maija-mummosta, joka tällä paikalla kerran asui ja hoi-

teli kuttujaan. Samalla kohtaa kauempana tiestä on Koliladon 

mäki, jossa ennen vanhaan poltettiin sekä kolia että tiiliä. Savi, 

hiekka ja vesi sotkettiin hevoskierrolla toimivassa tiilikrannassa 

sopivan notkeaksi taikinaksi. Krana oli noin metrin läpimittainen 

saavi, ja siinä kiersi pystyasennossa joukko piikkejä, jotka muok-

kasivat Koivumäen Fransun syöttämät raaka-aineet. Valmis savi 

lyötiin puisiin kehikoihin, ja sitten muotonsa saaneet tiilet pantiin 

laudoille kuivumaan. Tiilenpolttoaika oli juhlaa. Hauta savusi, ja 

väki kokoontui iltaisin sen ympärille. Taisipa moni uusi avioliitto-

kin saada alkunsa noissa tiilihautajuhlissa.

Vielä kerromme, että Koliladonmäen kupeessa on Kolikaivo, jos-

ta ei kirkas vesi ole loppunut kuivinakaan kesinä. 

Köyliönjärvellä oli 1990-luvulla kaksi 
kirkkovenettä, joilla oli vauhditettiin
seudun historiamatkailua.
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Lauri Aron toimiessa oppaanamme lähdemme tällä kertaa 

koluamaan Korvenkylän maisemia. Aikaisemmin kylä tun-

nettiin Hankaankorpena. Samanniminen on ensimmäinen 

torppakin, joka mainitaan jo 1700-luvun loppupuolella. Seutu 

on varsin köyhää nimistä. Torppien nimien lisäksi ei paljon muu-

ta löydykään. Mutta ”tarua ja totta” liittyykin sitten paljon tämän 

torppakylän historiaan.

Tie nousee loivasti siirtyessämme Lähteenkylän aukealta met-

sän varjoon. Tien poskessa on rivi entisiä torppia, ja kaikki tai 

lähes kaikki ovat nimeltään mäki-loppuisia. Luonnossa emme 

juuri minkäänlaisia mäkiä näe, mutta muinoiset isännät ovat ris-

tineet torppiaan seuraavasti: Marjamäki, Keskimäki, Kelkkamäki, 

Mansikkamäki ja Karimäki. Näistä on Kelkkamäki jo kokonaan 

hävinnyt, muita vielä asutaan.

Marjamäestä Härkikarille

Köyliönjärvi tarjoaa hienot puitteet kesäpäivän 
viettoon. Kanoottiretkestä Uitamolla nautti-
massa Katriina (os.Ojala) ja Pasi Pihlava sekä 
heidän tyttärensä Sanni.
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Marjamäen torpan Santeri-isäntä oli aikoinaan monitoiminen 

mies. Hän oli koko seudun tuntema veneenrakentaja, jonka 

tekemissä suurissa kirkkoveneissä pitäjäläiset soutivat pyhäisin 

Luodolle. Santeri oli myös taitava lahtari, joka päästi monen sian 

ja mullin hengestään. Porsaiden kuohiminenkin kävi Santerilta 

kuin tyhjää vain. Pääammattina oli kuitenkin kartanon metsäpo-

mon virka.

Kerran kävi niin, että Santerin vatsalihas repesi, ja sankarimme 

joutui Porin lasarettiin lääkärien kursittavaksi. Pian hän kuitenkin 

oli jälleen jalkeilla, ja tarttui tarmokkaasti töihinsä. Kun naapurit 

varoittelivat, ettei heti leikkauksen jälkeen saisi nostella raskaita 

tavaroita, Santeri kehaisi lääkärin sanoneen, että ”sinä olet niin 

friski mies, että saat heti nostaa vaikka karhun”.

Korvenkylän alueeseen kuuluu rannan puolella Lähteenkylän 

Markkulan entinen niittu, jota ennen kutsuttiin Hankaankorven 

niituksi. Niittu on nyttemmin muuttunut pelloksi, ja suurin osa 

siitä kuuluu Kreun entisen torpan, nykyisen talon maihin. Kreun 

torppa on perustettu 1823. Isännät ovat vaihtuneet, ja nykyisin 

taloa isännöi tämänkertainen kertojamme Lauri Aro.

Kreun edellinen isäntä Aku osasi ”pookata” eli povata. Korteista 

hän katsoi tulevia asioita kylän nuorille ja miksei vanhemmille-

kin. Sattui kerran Köyliön entinen kätilö Havulinnakin asiakkaaksi. 

Aku ei itse tiennyt kuka ”pookattava” oli. Kun hän jälkeenpäin sai 

kuulla, kenelle oli povannut, hän riemastui: ”Ai s-na, olisin mää 

sen tiätäny, olisin viäl paremmin pookannu”. Kertoi vielä luvan-

neensa sulhasen vajaassa vuodessa! Kun heinäaikana ei tullut-

kaan heleä pouta, kuten Aku oli Lauri Arolle luvannut, ”pookaaja” 

totesi vain: Ei kortti tiä kaikil!

Kreun metsässä on vieläkin nähtävissä tervahaudan pohja. Sii-

nä kyläläiset ovat polttaneet tervaa vielä 1930-luvulla. Samma-

loitunut syvennys ja sen vieressä holvattu ”kellari” ovat jääneet 

tiheän kuusikon suojaan. Koska tervanpoltto on unohtuva taito, 

lienee syytä se tähän ikuistaa. Maasta väännetyt tervaskannot 

pilkottiin pieniksi ”klapeiksi”. Nämä ladottiin keskeltä hautaa aloit-

taen suomukseen. Haudan pohja oli peitetty tuohilla, ettei ter-

va päässyt imeytymään maahan. Tervasten päälle pantiin ensin 

sammalia ja päällimmäiseksi multaa. Hauta sytytettiin reunoista, 

ja sitten alkoi tiukka vartiointi, ettei tuli päässyt liian suureksi, jos 

ei liian hiljaiseksikaan. Vuorokauden-kaksi, jopa enemmänkin vei 

aikaa, ennen kuin hauta oli poltettu. Terva valui haudan kes-

kelle. Siellä oli ”lävellinen” pohjakivi, ja kiven ”silmässä” seiväs. 

Seivästä nostamalla terva virtasi torvea pitkin haudan vieressä 

olevaan ”kellariin”. Polttamisen päätyttyä hiilet sammutettiin ve-

dellä. Niistäkin oli hyötyä pajan tarpeissa. Olennaisena osana 

tervanpolttoon kuuluivat tervahautajuhlat, joihin varsinkin nuori 

väki kokoontui iloa pitämään.

Kreun rannassa oli aikaisemmin Kööpelin kolmen torpan yhtei-

nen kirkkovene. Polkuja pitkin saapuivat nuo kaukaisen korpi-

seudun asukkaat kengät kädessä sunnuntaiaamuna Luodolle. 

Kengät solmittiin jalkaan vasta saaren rannassa. Paikoin oli köö-

peliläisten kirkkopolku kapulapolkua, ylitettiinhän useita soita täl-

lä puolipeninkulmaisella taipaleella.

Rannasta pistää pieni niemenpoikanen järveen. Se on aikaisem-

min tunnettu Kreun santanokkana. Tällä hiekkaisella särkällä on 

nykyajan merkkinä huvila. Näin on laita lähes kaikkien Korven 

rantojen; atomiajan kiireinen ihminen on palaamassa luontoon.

Korvenkylän kerrotaan aikaisemmin olleen entinen kartanon 

suuri härkähaka. Näitä elikoita tarvittiin vetojuhtina. Kesäaikoina 

ne kävelivät Korven maisemia. Kerran yksi elikoista lähti uimalla 

takaisin luodolle. Järven pinta oli tuolloin paljon nykyistä ylem-

pänä. Uidessaan härkä osui karille, joka on myöhemmin veden 

laskettua kohonnut näkyviin. Löytäjänsä mukaan sitä vielä tänä 

päivänä kutsutaan Härkäkariksi tai Härkikariksi.

Kun vielä mainitsemme rannassa olevan suuren ja ikivanhan 

hongan, nyt jo kelottuneen, olemme kertoneet Korvenkylän 

”nähtävyydet” ja tarinat. 
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Kaapakalliolta Yttilän Ottaan 
 

Kun lähdemme tällä kertaa kulkemaan Tuohiniemen kun-

nailta Yttilän suuntaan, ensimmäisenä kohteenamme on 

Kaapakallio, joka sijaitsee metsässä Tuohiniemestä Köö-

pelin suuntaan. Tämä kallio jäi jutusta pois silloin kun samoilim-

me näillä main. Erikoista kalliossa on se, että sen pinnassa voi 

nähdä kahdet hevosen jäljet. Emä on kulkenut toiseen suuntaan 

ja varsa toiseen. Veden ja jään aiheuttamia syvennyksiä? Lähem-

pänä Tyyttynummea on Satulakivi. Kerrotaan, että jonkin isännän 

mennessä metsään hevosen satula hajosi tässä kohdassa. Suu-

tuspäissään mies heitti risan kivelle, joka näin sai nimensä. 

Tyytyssä oleva kunnan asuintalo, jossa vielä hiljattain piti majaa 

kunnan rakennusmestari, on nimeltään Apula. Eipä monikaan 

taida tietää, mistä nimi on peräisin. Katsokaas, ennen talossa 

asui kätilö, ja tontti erotettiin siihen aikaan. Mikä sopikaan pa-

Ilmo Huhtiselle Uitamon uuden sillan rakentaminen 
merkitsi lyhentynyttä matkaa kala-apajille.
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remmin kätilön kortteerin nimeksi kuin Apula, joksi vitsikäs in-

sinööri kiinteistön ”kastoi”. 

Varsinaisen Tuohiniemen kylän nimi johtunee siitä, että mahtava 

koivikko on aikaisemmin ulottunut Nummistosta eli Nummen-

nousemasta alkaen pitkälle Lähteenkylän suuntaan. Koivuista 

saatiin tuohta, jota tarvittiin kattoaineeksi. Pitkän ”saitan” päässä 

oli petkele, jolla saatiin tuohi putoamaan korkealtakin koivun kyl-

jestä kesäkuun loppupuolella, parhaaseen tuohenlähtöaikaan. 

Tuulettomana hetkenä, vaikkapa yöllä, tuohenkappaleet ladottiin 

katolle. Suomuksen pituus oli kymmenisen senttiä, ja kerroksia 

saattoi samalla kohtaa olla viisikin. Hyvästä puusta veistettiin ma-

lat, ja niiden yläpäähän tehtiin ”kloppi”. Kairalla porattuun reikään 

painetulla tapilla kytkettiin malat yläpäästä pareittain yhteen. Tai-

vutetuilla katajakaarilla ja kivillä saatiin räystäät ”lukituiksi”. Hyvin 

tehty tuohikatto saattoi kestää sata vuotta, kunhan lahonneet 

malat ajoissa vaihdettiin.

Pienessä notkelmassa peltojen keskellä virtailee Karhunoja. Vet-

tä on ojassa aikaisempina aikoina ollut paljon enemmän kuin 

nyt. Kalat nousivat sitä pitkin pitkälle ylöspäin. Kerrotaan, että 

ojan nimikin johtuisi siitä, että itse korven kontio olisi metsän 

kätköissä kalastellut siitä. Maantiesillan alapuolella joessa on 

paikka nimeltä Kuohannokka. Tässä on muinoin seisonut jalka-

mylly, joka kolkutteli kyläläisten jyvät jauhoiksi. Vettä riitti kevääl-

lä juhannukseen asti, ja syyssateet antoivat taas myllylle käyttö-

voiman. Joen mutkassa myllyn alapuolella oli tietysti ”kuohaa”, 

vaahtoa, josta siis paikan nimi. Myöhemmin mylly siirrettiin pari 

sataa metriä ylemmäs, mutta nyt ei tästäkään myllystä näy enää 

merkkiäkään. 

Pehulan kylän ensimmäinen asukas oli nimeltään Pehu, kertoo 

tarina kansan keskuudessa. 1700-luvun alussa oli kylässä kaksi 

taloa, Yrjö ja Isotalo. Monen jaon kautta ne ovat nyt jakautuneet 

useita taloja käsittäväksi kyläkunnaksi.

Nykyistä ”yhteistä rantaa” on aikaisemmin kutsuttu Hiukan san-

naksi. Siitä kulki lautta saareen. Lautalla tuotiin härät hakaan 

Tuohiniemen puolelle. Karhunojan suussa on Kiiskisluoto. Nimi 

johtunee vähemmän pidetystä mutta sitä runsaammin esiinty-

neestä kalalajista näillä rannoilla. Kiiskisluodossa oli kylän vene-

valkama, josta soudettiin taksvärkkiin Luodolle. Kiiskisluoto oli 

myös uimapaikka, jossa nuori väki ja joku vanhempikin kävi 

virkistäytymässä helteisinä kesäpäivinä. Ojasta voimalla virtaa-

va vesi piti rannan puhtaana vesikasvillisuudesta, kaislasta ja 

ruo’oista. Kahloksi vanha kansa näitä kasveja kutsui. Ruoko oli 

luppakahloa ja kaisla pillikahloa. Molemmat olivat tärkeitä rehuja. 

Sanaton sopimus oli, ettei kahloa leikattu ennen kuin syyskuus-

sa. Jos nimittäin kasvukauden aikana meni lyömään, ei seuraa-

vana kesänä enää kahlo kunnolla kasvanutkaan. Se ”pelehtyi”, 

kuten paikkakunnan murteessa sanottiin. Leikattu kahlo pantiin 

sitomina kuhilaisiin kuivumaan. Varret ja lehdet täyttivät monen 

elikon mahat. Tähkistä saatiin oivallista tyynyn ja patjan täytettä, 

kun naiset talvisina puhdetöinä leikkasivat niistä ruodot pois.

Pehulasta matkaa jatkettaessa tulemme Vellinkylään. Mistä tämä 

ruokaisa nimi johtuu, on salaisuuden peitossa. Tulemmekin jo 

Uitamon sillan korvaan. Ensimmäisen sillan tälle paikalle raken-

si kauppias Heikki Winnari v. 1883. Kun rakennusmiehet eivät 

osanneet muuten hommaa suorittaa, Winnari rakensi puusta 

pienoismallin. Silta saatiin valmiiksi, mutta jäät tahtoivat joka 

vuosi runnoa sen rikki. Aluksi kannettiin maksua sillan käyttäjiltä, 

sittemmin ryhdyttiin keräämään puutavaraa rakennusaineeksi. 

Juhannukseksi pyrittiin joka kevät saamaan silta liikennöitävään 

kuntoon. V. 1899 rakennettiin silta kokonaan uudestaan, ja ny-

kyinen maasilta taitaa olla jo viides tai kuudes järjestyksessä. 

Retkemme päätepiste on tällä kertaa Yttilän Otta, joka on aikai-

semmin mainittu myös Hiiden niemenä tai Hiisniemenä. Vanha 

kansantaru kertoo, että jättiläinen kantoi paidanhelmassaan kiviä 

rakentaakseen sillan yli järven. Kepolan puolella oli ämmä karhit-

semassa peltoa, ja hän huusi jättiläiselle: 

”Hiisi, hiisi, pussis näkkyy”!

Jättiläinen vihastui, pudotti helmastaan kivet. Niistä muodostui 
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Yttilän Otta, korkea kumpare rantaan. Yhden kivistä jättiläinen 

sinkosi järven yli kohti irvailevaa ämmää. Huomattavasti uudem-

pi juttu kertoo, että kun Kepolan miehet, Rekolan pappavainaa 

ja Sulonen, rikkoivat tuon järkäleen, löytyi alta äkeen kappale! 

Uskokoon, ken tahtoo. 

Yttilän Ottassa on kaukaisessa muinaisuudessa ollut hautaus-

maa. Paikalliset Köyliön entiset eläjät ovat siellä viettäneet pyhiä 

menoja. Juhannuspäivinä kokoontui paljon kansaa Ottaan men-

neinä vuosisatoina. Monista pitäjistä oli väkeä viettämässä keski-

kesän juhlaa. Pyörittiin piirissä ja tehtiin muuta mukavaa. Nuor-

ten miesten mieluisin harrastus oli eräässä vaiheessa nyrkein ja 

seipäin suoritettu ”maaottelu” vieraiden pitäjäin uroksia vastaan. 

Siinäpä Lallin myöhäsyntyiset jälkeläiset voimainsa tunnossa!

Vielä meillä on käymättä järven saarilla. Loistavana kertojana täl-

lä retkellämme oli Lauri Anttila, jolle lämpimät kiitokset!  

Yttilän Ottan hautapainanteiden merkitys on yhä 
osin salaisuuden verhon peitossa.

Ottan kedolla on ollut aikanaan juhannustanhu-
paikka. Vielä nykyisinkin Yttilän kyläyhdistys pitää 
kokkoperinnettä yllä. Kuvan pelimanni on edes-
mennyt Aimo Jalovaara. 
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Pyhän Henrikin saarelta Lallinkellariin

Otavan pieni tietosanakirja tietää kertoa seuraavaa:

”Henrik Pyhän (k. 1156), Suomen apostolin, perimä-

tiedon mukaan kotoisin Englannista, mainitaan saapu-

neen Ruotsiin 1153, ja tulleen Upsalan piispaksi. Tuli Eerik Pyhän 

ristiretkeläislaivastossa (todennäk. 1155) Suomeen ja jäi tänne 

jatkamaan suomalaisten kastamista ja perustamaan kirkollista 

järjestystä. H. kärsi marttyyrikuoleman Köyliönjärven jäällä: mur-

haaja oli nimeltään Lalli. Haudattiin Nousiaisten kirkkoon, mistä 

hänen luunsa 1290-luvulla siirrettiin Turun tuomiokirkkoon, josta 

venäläiset ne ryöstivät isonvihan aikana. Oli keskiajalla Suomen 

suojeluspyhimys.” 

”Lalli l. Lalloi, piispa Henrikin surmaaja asui Köyliönjärven Köy-

liönsaaressa.”

Myyttiin Pyhästä Henrikistä ja Lallista on sekoittunut vuosisato-

jen kuluessa valtava määrä mielikuvitusta. Tosiasiat lienee edellä 

esitelty. Siinäkin on jo tarua joukossa. Nimittäin Eerik-kuninkaan 

matka Suomeen on mainittu ristiretkeksi vasta 1700-luvulla ta-

pahtuneen historian paisuttelun jälkeen. Silloin syntyi traditio 

siitä, että piispa olisi kastanut pakanasuomalaisia Kupittaan läh-

teellä Turussa, ristiretken pääkohteessa. Eerikin joukko ei ollut 

mikään ristiritarien ryhmä, vaan pikemminkin viikinkijoukon ta-

painen, jonka tavoitteet olivat lähinnä ”verotusteknillistä” laatua. 

Kun Henrik sattui tulemaan Suomeen näiden kesäretkeläisten 

joukossa kylvön ja heinänteon välisenä aikana v. 1154 ja sai 

täällä surmansa, tuli myös Eerik IX:stä siinä sivussa kuolemansa 

jälkeen Ruotsin suojeluspyhimys.

Jos vieläkin yrittäisimme pysytellä totuuden kaidalla polulla, on 

todettava, että Satakunnat jo 1000-luvulla olivat rauhanomai-

sissa suhteissa Upplantiin, Ruotsin silloiseen keskukseen. Sata-

kuntien ja Hämeen rajalla sen sijaan oli muinaislinnasysteemiin 

perustuva puolustusjärjestelmä. Lounainen Suomi kävi kauppaa 

ruotsien kanssa, kristinuskoon kastettuja oli tällä alueella, avioliit-

tojakin ehkä solmittiin yli lahden. Piispa Henrik jäi Suomeen tal-

veksi, ilman sotajoukkoja. Jos ympäristö olisi ollut vihamielinen, 

ei Henrik olisi kulkenut täällä seuranaan vain ajopoika Vantti, ku-

ten piispan surmavirsi kertoo. Runon kertoman mukaan piispa 

otti ”heiniä hevoisen”, leivän uunin päältä ja kellarista olutta sekä 

heitti penningit sijahan. Kysymyksessä oli Ruotsin talonpojille vel-

voitettu pakkokestitys. Piispasta käytetyt nimitykset ”ruokaruotsi” 

ja ”syömäsaksa” osoittavat, ettei Suomessa oltu tällaiseen totut-

tu. Piispa Henrikin surma onkin nähtävä lähinnä kahden erilai-

sen oikeuskäsityksen dramaattisesti päättyneenä ristiriitana kuin 

pakanuuden ja kristinuskon yhteenottona.

Surmavirsi esittelee pyhät miehet:

 Casvoi ennen caxi lasta,

 toinen casvoi calimasta

 toinen Ruotzis yleni.

 Toinen Hämehen Heinirichi.

 Toinen Erichi kuningas.

Sanonnan ”calimasta” on arveltu tarkoittavan Caelinmaata Eng-

lannissa. Eerikki ja Henrikki päättivät lähteä ”maalle Ristimättö-

mälle, paicalle papittomalle kiwi kirckoia Tietämähän”. Toimin-

nan siirryttyä Suomen puolelle Henrikki lähtee kohtalokkaalle 

rekimatkalle. Kun on saavuttu Köyliöön, tulee aterian aika. 

 On lalli lahden tacana

 Hywä neuvo niemen pääs

 Sijnä me syömme, sijnä me

 juoma Sijnä purtua pidämme.

Piispa otti maksua vastaan ruokaa Lalloilasta. Isäntä itse ei ollut 

kotona. Kun hän palasi, ”walehteli wanha naara”vieraan heittä-

neen tuhkia, kiviä ja santaa maksuksi ruuasta.
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Nyt Lalli hirmustuu, ottaa laakarinsa, käärmeenkirjavan säilänsä 

ja lähtee takaa-ajoon.

 Lalli hiihti hirmuisesti

 lyly juoxi vinhiästi

 Tuli suitzi sucxen tiästä,

 Sawu sauvacon siasta.

Jo etukäteen Henrikki neuvoo palvelijaansa, mitä on tehtävä, jos 

heidät tavoitetaan ja pyhä mies murhataan. Ruumis on pantava 

härän rekeen ja ajettava Suomeen (= Varsinais-Suomeen).

Kun sitten Lallin laakari on puhunut synkkää kieltään, haettiin 

”mulli Muntilasta, toinen Polsun Jaakolasta” vetämään ruumista. 

Missä härät ensi kerran väsyivät, siihen rakennettiin Nousiaisten 

kirkko.

Monenlaista rangaistusta on perimätieto Lallille esittänyt. Mur-

haaja asettaa Henrikin hiipan, lakin päähänsä. Kun hän sen sit-

ten ottaa pois, lähtee tukkakin kokonaan mukana. Paha oma-

tunto vaivaa häntä hiirien hahmossa. Hän pakenee kiusaajiaan 

pohjoiseen päin, kiipeää puuhun. Hiiret ryhtyvät kaluamaan 

puuta poikki. Puu kaatuu järveen ja Lalli hukkuu. Siitä pitäen on 

tätä järveä kutsuttu Hiirijärveksi. 

Nyt palaamme jaksomme otsikkoon. Surmatyön uskotaan ta-

pahtuneen Köyliönjärven pohjoispäässä, lähellä Lähteen rantaa. 

Siellä on pieni Pyhän Henrikin saari, kutsuttu myös Kirkkokariksi 

l. Kirkonsijaksi. Tässä saaressa on sijainnut Köyliön ensimmäinen 

kirkko, joka oli nähtävästi pystytetty marttyyripiispan kunniaksi. 

Kirkko mainittiin nimellä Lähteen kappeli, ja se on ollut ainakin 

ennen vuotta 1422. Kansankertomus esittää kirkkoa Henrikin 

rakentamaksi, jokin tietolähde vieläkin vanhemmaksi. Todennä-

köisesti luonnonvoimat, lähinnä korkealle noussut vesi, ovat hä-

vittäneet kappelin. Vieläkin voimme havaita selvästi suorakaiteen 

muotoisen kivijalan. Karilla on vuosisadan alussa suoritettu kai-

vauksia, jolloin löydettiin hirsiä, helmiä, lasia ja erittäin runsaasti 

rahoja. Paikka olisi vieläkin varmasti kaivausten arvoinen.

Keskellä Vanhankartanon pihaa on Lallinkellari. Taru kertoo Lallin 

rakentaneen sen suojaksi ahdistelevia hiiriä vastaan. Toinen taru 

väittää kellarin samaksi, josta Henrikki otti olutta. Kolmas kertoo 

Lallin lesken, Kertun, rakentaneen sen maanalaiseksi kirkoksi pa-

kanain ahdistelemille kristityille. Piispan punaista lakkia sanotaan 

säilytetyn kellarissa pitkiä aikoja. Varovaisin arvio sijoittaa kellarin 

”syntymän” 1500-luvun loppupuolelle, jolloin kartanoon raken-

nettiin palatsi kuningas Juhanan pojalle Juliukselle.

Sekä Lallinkellari että Pyhän Henrikin saari ovat muodostuneet 

turistinähtävyyksiksi, joihin käy vuosittain tutustumassa lukuisa 
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joukko vieraita. Kesäkuun kolmantena sunnuntaina saapuvat 

maamme roomalaiskatoliset pyhiinvaellukselle Köyliöön. Silloin 

pidetään messu Kirkkokarilla, jonne Köyliön seurakunta pystyt-

ti muistopatsaan P. Henrikille v. 1955. Varmasti olisi paikallaan, 

että Köyliössä, Suomen historian kehdossa, mittavammalla ta-

valla tuotaisiin esiin myytti Pyhästä Henrikistä ja Lallista. Mahdol-

lisuuksia olisi monia. Voitaisiin kai aloittaa vaikkapa Lallin patsaan 

pystyttämisellä? 

Juuri kirjoittamani ei aikanaan ollut vain omaa toivettani. Siitä 

todisteena on, että vuonna 1989 Kepolankylään pystytettiin niin 

nimekkään kuvanveistäjän kuin Aimo Tukiaisen veistämä isoko-

koinen pronssinen Lalli.

Köyliö-seura on elvyttänyt Pyhän Henrikin ja Lallin myyttistä ta-
rinaa järjestämällä Henrikin surmasta kertovan näytelmän. Pe-
rimätiedon mukaan surma tapahtui 20. tammikuuta v. 1156. 
Parhaimmillaan näytöksen valmisteluun ja näytelmän rooleihin 
on tarvittu noin 50 talkoolaista.
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Vuodelta 1688 peräisin oleva kartta tukee 
Köyliönjärven pohjalietteestä otettuja siite-
pölynäytteitä. Tuolle ajalle ajoittuvassa lie-
tenäytekerroksessa näkyy tyypillisten hei-
nä- ja sarakasvien runsastumista.  Se on 
merkkinä siitä, että järven rannoille alkaa 
syntyä viljelysmaita ja niittyjä karjalle. 
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Paleoekologia on menneisyyden ekologiaa, muinaisten 

ympäristöolojen tutkimusta. Siitä kertovavan artikkelin 

Suoturvetta ja järvenpohjaa ovat kirjoittaneet Elisabeth 

Grönlund ja Heikki Simola Kari Uotilan toimittamaan kirjaan Ava-

uksia Ala-Satakunnan historiaan. Kirjassa avataan myös Köyliön-

järven syntyhistoriaa.

Yksi paleoekologisen tutkimuksen päämenetelmistä on erilaisis-

ta järven kerrostumista tehtävä siitepölyanalyysi. Sitä on artik-

kelissa pyritty selvittämään nimenomaan asutuksen ja viljelyn 

historiaa, ihmisen vaikutuksia luontoon. 

Kallio on maiseman perusta. Euran, Köyliön ja Säkylän alueel-

la maisema rakentuu varsin selvästi kaikkiaan neljän erityyppi-

sen kallioperäelementin perusteella. Matti Tikkasen väitöskirjan 

mukaan kallioperän vanhin elementti on svekofennialainen pe-

ruskallio, jota suurin osa Suomesta on. Tässä kivalajikoostumuk-

sessa on graniittia, granodiittia ja kiilleliusketta ja se on iältään 

noin 1890 - 1900 miljoonaan vuotta vanhaa. Svekofennialaisen 

kallioperän länsiraja kaartaa Köyliönjärven ja Pyhäjärven itäpuo-

litse etelään. Kallioperän toiseksi vanhin elementti on rapakivi-

alue, joka on ajoitettu 1550 - 1600 miljoonan vuoden ikäiseksi. 

Hieman tätä nuoremmaksi, noin 1300-1400 miljoonan vuoden 

ikäiseksi on ajoitettu Satakunnan hiekkakivimuodostuma. 

Kallioperän nuori elementti on edellisten muodostumien päälle 

noin 1250  miljoonaa vuotta sitten purkautunut oliviinidiabaasi, 

joka esiintyy alueella vaihtelevasti vanhempien kivilajien kans-

sa. Kivilajin korkea kasiumpiopitoisuus on mahdollistanut rehe-

vän lehtomaisen kasvillisuuden monin paikoin. Oliviinidiabaasit 

liittyvät myös arkeologiaan, nimittäin nuorakeraamiseen eli va-

sarakirveskulttuurikauteen (32000 - 2500 eKr, professori Unto 

salon mukaan). Suurin osa suomalaisista vasarakirveistä on tällä 

alueella tehtyjä. Myös Ruotsista on löydetty vasarakirveitä. Tuis-

Jääkaudesta  nykyhetkeen - Paleoekologiaa Köyliönjärvessä
Leena Järnfors

kulassa lienee ollut ainakin yksi kivikirveiden valmistuspaikka.

Viimeisten parin miljoonan vuoden aikoina lukuisat jääkaudet 

ovat hioneet maaperäämme. Pehmeät kivilajit ovat hioutuneet 

pois kovan peruskallion päältä, poikkeuksena vain Satakunnan 

hiekkakivialue, johon Köyliökin kuuluu. Jääkauden päättyessä 

mannerjään sulavesivirrat kasasivat harjumuodostelmia, joiden 

kulku osoittaa jäätikkörailojen reittiä ja jään poistumista sen vii-

meisissä vaiheissa. Ala-Satakunta oli tuolloin kokonaan veden 

alla, joten harjumuodostumat syntyivät veteen. Harjumuodos-

tumista merkittävin on nykyään Säkylänharjun -Virttaankankaan 

muodostuma, joka luoteispäässään jakaantuu kahdeksi harjujak-

soksi, joista pohjois-luoteinen haara suuntautuu Kankaanpään 

kylän ja Köyliönjärven saarien kautta Haaviston- ja Ilmiinnum-

mille. 

Itämeren Yoldia-vaihetta kesti Ala-Satakunnassa jään peräytymi-

sen jälkeen joitakin satoja vuosia, ja maa ehti kohota parikym-

mentä metriä veden pinnan alentuessa. Yoldia-vaiheessa Itä-

meri oli yhteydessä Atlanttiin, mutta sitten maan kohoaminen 

Vanhimmat Köyliönjärvestä otetut siitepölynäytteet 
ajoittuvat ajalle noin 1000 eKr., silloin eletään kivi-
kauden jälkeistä aikaa, jolloin  elanto saatiin kalas-
tuksella, metsästyksellä ja muiden luonnon antimien 
keräilyllä. Kuusi oli silloin puuston valtalaji.
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Keski-Ruotsissa sulki tämän meriyhteyden. Noin 10700 vuotta 

sitten alkoi Itämeressä  noin tuhannen vuoden mittainen An-

cylus-järven aika, jolloin veden pinta edelleen aleni nopeasti. 

Nykyisin  Euran ja Köyliön alueen korkeimmat kalliot ilmestyi-

vät luotoina Ancylus-järveen noin 10 000 vuotta sitten. Noin 

7500 vuotta nykyisen Köyliön kulttuurimaiseman tilalla oli  viiti-

sen kilometriä leveä ja toistakymmentä metriä syvä salmi. Salmi 

avautui laajana Selkämerelle ja avomeren suunnasta sitä erotti 

vain vähitellen laajeneva Linturin kallioylänkö nykyisen Euran ja 

Köyliön välissä. Vesi oli selvästi murtovettä. Tästä kertovat joskus 

esim. hiekkakuopista löytyvät Litorina-kotilot. Elettiin siis Litorina-

meren vaihetta. Veden jatkuvasti aletessa Köyliönjärven yhteys 

Selkämereen kuroutui umpeen.  Nykyään 5500 vuotta tuon 

maankuroutumisen jälkeen Köyliönjärvi on jo 40,5 metriä me-

renpinnan yläpuolella. 

Köyliönjärven rantaviiva oli pitkään ennen 1800-luvulla aloitettu-

ja järvenlaskuja vakiintunut runsaan metrin nykyistä keskiveden 

korkeutta korkeammalle. 

Siitepölynäytteet otettiin Köyliönjärvestä Kirkkosaaren ja Kepo-

lan välistä Kirkkosaaren pohjoispään läheltä. Vanhimmat Köy-

liönjärvestä otetut siitepölynäytteet ajoittuvat ajalle  ennen vuot-

ta 1000 eKr., ja niiden mukaan silloin eletään kuusivaltaisten 

luonnonmetsien aikaa ennen kaskiviljelyn aloittamista. Vähäisen 

näytemäärän takia tulos on epäselvä.  Kataja näyttää puuttuvan 

näytteistä, samoin eräät muut tyypilliset ihmisen toiminnan seu-

rauksena leviävät kasvit, jotka ilmestyvät seuraavassa näyteker-

roksessa. 

Seuraava näyte näytesyvyydestä 486 - 400 cm on ajoitettu ai-

kavälille 380 eKr. - 160 eKr. Nyt eletään varhaisen laidun- ja 

kaskiviljelyn aikaa. Viljakasvi ovat tulleet ja hamppuakin viljellään. 

Männyt ovat lisääntyneet, kuuset vähentyneet. Kuusen lisäksi 

myös tammi näyttää vähenevän  tässä metsänraivausvaiheessa. 

Koivuja kasvaa,  lehmuksen ja jalavien siemeniä esiintyi pieniä 

määrä, lepät ja pähkinäpensaat leviävät. Lehmuksen on täytynyt 

Siitepölynäytteet kertovat että Köyliössä on kasvatettu 
ruista jo aikajaksolla  380 - 160 eKr. Perinneviljelijä Lauri 
Huhtinen heittää hattua kuhilaalle.
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kasvaa lähellä näytteenottopaikkaa, sillä raskaat siemenet eivät 

lennä kauas.

Puulajiston muutos on merkki viljelyn alkamisesta. Ensim-

mäiset rukiin ja todennäköisesti ohran hiukkaset ilmestyvät 

näytteeseen ajanlaskumme alkuvaiheille. Myös hamppua vil-

jellään  kuitukasvina.  Ruis lisääntyy koko näytekauden.  Siite-

pölylajistosta ilmenee myös selvä karjatalouden laidunmaiden 

kehitys. Heinä- ja sarakasvien tasainen runsastuminen alkaa 

ja kuvastaa yleisesti laajempien aukeiden paikkojen lisäänty-

mistä. Erityisesti luonnonlaitumista kertovat leinikkikasvit, sa-

nanjalka, nykyisin  harvinaistunut heinäratamo, katajat ja pajut.  

 

Näytesyvyydestä 388 - 385 cm löytyy kaskitalouden huippu-

kausi, joka on ajoitettu aikavälille 1640 - 1800 jKr. Ruista kas-

vatetaan paljon sekä kaskissa että pelloissa. Sen osuus kaikesta 

kasvatetusta viljasta on yli 80 %. Pellot, heinä- ja laidunniityt 

alkavat eriytyä omiksi alueikseen. Vanhimpien maakirjakarttojen 

mukaan Köyliössä oli suhteellisen pienialaisia peltoja jo 1600-lu-

vulla ja toki varmasti aiemminkin, mutta myös niityt olivat vält-

tämättömiä. Karjaahan hoidettiin ennen muuta siksi, että pellot 

voitiin lannoittaa. Karjahan tarvitsi heinää!

Voimakkaan peltoviljelyn kausi ajoittuu Köyliössä vuosiin 1850 - 

1950. Ajoitusten perusteella tämä 2,5 metrin paksuinen järven 

pohjakerrostuma sisältää vain noin sata vuotta, joten ainesta sii-

hen on kertynyt todella nopeasti. Ruoho- ja heinäkasvien suuri 

osuus kertoo avoimesta maisemasta. Pellot ja niityt ovat järven 

ympärillä, metsät kauempana. Rukiin viljely vähenee ajanjakson 

kuluessa. Kaskeamisesta on luovuttu ja siirrytty peltoviljelyyn. 

Tyypillistä maaseudun ja karjatalouden maisemaa edustavat mo-

net pihojen ja piennarten rikkakasvit, kuten pujo, savikat, nokko-

nen ja piharatamo. Luonnonniityistä kertovat kataja, sananjalka 

ja leinikit vähenevät selvästi. 

Seuraava ja viimeisen jakso ajoitetaan noin vuosien 1950 ja 

2000 välille. Kuusen siitepöly lisääntyy taas, metsät kasvavat. 

Kasvit vähenevät, ruista on vain hyvin vähän. Rantavyöhykkeen 

ja vanhojen niittyjen pensoittuminen näkyy mesiangervon ja pa-

jun korkeina suhteellisina osuuksina. 

Järvenlaskuista aiheutunut järven pohjakerrostumien muutos 

ilmenee myös vesikasvillisuudessa, ei vain rantaviivassa. Tum-

manlahnaruohon pikkuitiöt ovat hyvin runsaita noin 500 eKr. 

- 1800 jKr.  Tämä laji viihtyy suhteellisen kovalla pohjalla ja kirk-

kaassa vedessä. Kun järvi alkaa samentua järvenlaskun seurauk-

sena, tämä kasvillisuus alkaa hävitä. Sen sijaan pehmeällä poh-

jalla kasvava lumme lisääntyy aikavälillä 1800 - 1900. Rehevät 

osmankäämikasvustot leviävät järvenlaskun paljastamille ranta-

lietteille.

Järven pohjakerrostumat kertovat, että Köyliönjärvi on ollut suh-

teellisen rehevä järvi jo luontojaan.  Järvenlaskut, voimaperäisty-

vä maatalous lannoiteaineineen ja lopulta myös sokerijuurikas-

tehtaan jätevedet ovat asteittain rehevöittäneet järveä, joten vesi 

”kukkii” osan kesästä. Miten saamme järvemme taas terveeksi?
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Köyliönjärvi on runsaan 10 kilometriä pitkä ja pari - kolme 

kilometriä leveä järvi, jonka pinta-ala on 12,5 km². Järvi 

on matala, keskisyvyys 3 m ja syvin kohta Polsun salmes-

sa 12,8 m. Järven valuma-alue on 123 km², ja siitä  on peltoa 

runsas 30 %, metsää runsas 40 % ja suota 16 %. Vesi järveen 

tulee yhteensä 26 ojasta ja lisäksi lähteistä. Tyypiltään järvi on 

rehevä.

Köyliönjärven kansallismaiseman suojelutoimia
Lassi Kauko

Köyliönjärveä voidaan pitää Suomen kuuluisimpana järvenä Lal-

lin ja Henrik-piispan takia. Lallin ja Henrikin aikaan järvi tosin 

oli isompi.  Veden pintaa on laskettu useita kertoja viljelysmaan 

saamiseksi jo 1800 luvulta alkaen ja viimeksi vuosina 1938-

1940. Köyliönjoen vähittäinen tukkeutuminen johti vedenpin-

nan nousuun, ja niin jokea perattiin 1982. Tämän jälkeen katsot-
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luihin viljelijöiden, kalalaitoksen, mökkiläisten ja muiden asukkai-

den välillä. Tällaiseen hyödyttömään puuhaan ei haluttu lähteä, 

vaan sen sijaan tavoitteena oli löytää ratkaisuja järven ongelmiin.  

Myös haluttiin saada ihmiset kiinnostumaan järvestä ja toimi-

maan sen hyväksi. Jo yhdistyksen perustamista varten valittuun 

toimikuntaan tuli edustajia eri osapuolilta, viljelijöistä, mökkiläi-

sistä ja kalalaitokselta. 

Vapaana kansalaisjärjestönä Köyliönjärven suojeluyhdistyksellä 

ei tietenkään ole varsinaista toimivaltaa, jolla se suoraan voisi 

vaikuttaa järven puolesta. Se voi pyrkiä löytämään yhteistyötaho-

ja jotka tuottavat oikeata tietoa järven tilasta ja sopivista hoitokei-

noista. Tärkeää on myös viedä saatu tieto eteenpäin yleisötilai-

suuksissa ja lehtijuttuina.

 Vakavamman tarjonnan ohella ihmisten kiinnostusta herättä-

mään tarvitaan myös muita tapahtumia. Köyliö-päivien viesti-

soutu Polsussa oli hauska tapahtuma, joka samalla käänsi juhla-

yleisön huomion järveen. Lintusoutu toi esille sen, kuinka hyvä 

lintujärvi Köyliönjärvi on. Samalla se kertoi, että järvi on muutakin 

kuin vain uintipaikka. Yhdistyksellä oli myös muutaman vuoden 

ajan kirkkovene vuokrattavana erilaisiin tapahtumiin, ja myös täl-

lä tavalla haluttiin saada ihmisiä järvelle. Veneen käyttö oli kui-

tenkin varsin vähäistä, ja toisaalta sen huollossa ja säilytyksessä 

oli siihen nähden aika paljon tekemistä ja niinpä veneestä luo-

vuttiin.

Hankkeilla etsittiin ”lääkkeitä” Köyliönjärven 
vedenlaadun parantamiseksi

Yleisöä kiinnostavia aiheita olivat veden laatu, käytännössä si-

nilevät ja varsinkin alkuvuosina myös veden korkeus, varmaan 

siksi, että tulvakevät 1982 oli vielä aika lähellä. Tärkeänä toimin-

tamuotona olivat hankkeet, joita vuodesta 1990 vuoteen 2005 

veti Arto Hirvonen. Alkuun hankkeista vastasi kunta, mutta jat-

kossa suojeluyhdistys oli vastaavana ja Arto Hirvonen projekti-

sihteerinä. Näiden hankkeiden jälkeen yhdistys oli vielä mukana 

tiin pinnan kesällä kuivana aikana laskeneen liian alas ja jokeen 

rakennettiin pohjapato.

Köyliönjärven alue on yksi Suomen vajaasta kolmestakymme-

nestä kansallismaisemasta ja osa siitä, kuten Kirkkosaaren poh-

joispuolella sijaitseva Kaukosaari, on suojeltu Natura-alueena. 

Asutuksen pitkäaikaisuus on voitu todeta arkeologisissa kaivauk-

sissa. Varsinkin Kirkkosaaren hautalöydöt ovat olleet vaikuttavia.

Lallin ja Henrikin vaikutus tuntuu vielä nykyäänkin muun muassa 

siinä, että katolinen kirkko järjestää joka vuosi kesäkuun 20. päi-

vän vaiheilla pyhiinvaelluksen ja messun kirkkokarilla. Joka kol-

mas vuosi tapahtuma on ekumeeninen ja kansainvälinen, tänä 

vuonna pyhiinvaeltajissa näkyi osanottajia Malesiasta asti. Köyliö-

läiset ovat myös itse vaalineet Lallin ja Henrikin muistoa järjestä-

mällä vaikuttavia Talvi-Henrikki esityksiä Polsussa. 

Kansalaisaktivismia kansallismaiseman 
parhaaksi

Köyliönjärven suojeluyhdistys perustettiin pian 30 vuotta sitten v 

1986. Yhdistyksen synnyttämiseksi oli Ala-Satakunnan Ympäris-

töseura kutsunut yleisökokouksen, johon oli kutsuttu alustajaksi 

ympäristöministeriön osastopäällikkö Olli Ojala. Kokouksen kulu-

essa perustamista varten valittiin toimikunta. Syynä yhdistyksen 

luomiseen oli järven veden huono laatu ja toistuvat runsaat sini-

leväkasvustot. Järven tila oli kyllä huolestuttanut aikaisemminkin. 

Veden laatua ja kalastoa oli tutkittu jo 1920-luvulla, ja myöhem-

min 1950-luvun lopulla oli tutkimusten käynnistäjänä Lännen 

tehtaiden jätevesistä aiheutunut kuormitus.

 Yhdistystoiminnan tausta oli Köyliössä erilainen kuin naapurissa 

Pyhäjärvellä, missä sikäläinen yhdistys syntyi vastustamaan Tu-

run vedenottohanketta. Niin myös yhdistysten toiminnassa oli 

suuri ero: Pyhäjärvellä taisteltiin ulkoista vihollista, Turkua vas-

taan, Köyliönjärvellä kysymyksessä olivat oman paikkakunnan 

ongelmat.

Lähtöasetelma olisi voinut antaa aihetta selviin vastakkainasette-
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2008 - 2010 Pyhäjärvi-instituutin vetämässä hankkeessa, jossa 

Anna Paloheimo toimi instituutin puolesta.

Hankkeiden ongelmana oli lyhytaikaisuus ja koska niihin ei saa-

nut jatkoa, piti aina löytää uusi aihe. Näin saatiin kerätyksi kyllä 

arvokasta tietoa, mutta ei päästy pitkävaikutteisiin toimenpitei-

siin. Esimerkiksi laskeutusaltaista saatiin tutkimustietoa ja myös 

kartoitus mahdollisista allaspaikoista. Tällaisia paikkoja kartoitet-

tiin järven ympäristöstä toista sataa, mutta kun olisi pitänyt to-

teuttaa niitä, hanke loppui. Jatkoon, maanomistajien neuvontaan 

ja neuvotteluihin ei kunnista eikä ympäristökeskuksista löytynyt 

tekijöitä.

Uusilla hankkeilla oli erilaiset toiminnan kohteet ja nimet: en-

simmäisenä oli Köyliönjärven suojeluprojekti, sitä seurasivat 

vesiensuojelu erikoiskasviviljelyssä, ravintoketjukunnostus-, 

monikäyttöiset laskeutusaltaat- ja viimeisenä Köyliönjärven kan-

sallismaisema kuntoon- hankkeet Arto Hirvosen vetäminä sekä 

Anna Paloheimon vetämä Köyliönjärven ja -joen ulkoisen kuor-

mituksen vähentäminen 

Köyliönjärven suurin ”taakka” on ylisuuri 
ravinnekuorma

 Hankkeiden aikana valmistui järven ravinnetaselaskelma, edellä 

mainittu allassuunnitelma, selvitys altaiden käytöstä esimerkiksi 

ravunkasvatukseen, kalakannan koon ja koostumuksen selvitys 

ja kalaston vaikutus veden laatuun. Järven pohjaeläimistön, pää-

asiassa surviaistoukkien, tila tutkittiin myös. Hankkeisiin liittynyt 

tutkimus oli laadukasta ja tuotettua tietoa on voitu käyttää muu-

alla järvien suojelutyössä. Joitakin töitä on esitelty kansainvälisis-

säkin tutkijatapahtumissa. Tiivistettynä tutkimusten tulokset on 

esitetty Anna Paloheimon kokoamana Pyhäjärvi-instituutin jul-

kaisusarjassa nimellä Köyliönjärvi. Tila, kuormitus ja kunnostus. 

Sarja B nro 15 vuonna 2010.

Hankkeiden tulokset kertoivat, että järveen tulee ravinteita huo-

mattavasti paljon enemmän kuin sieltä poistuu. Valumassa on 

myös runsaasti maata, monin paikoin järven ympäristössä on 

hienojakoiset maat, jotka lähtevät helposti liikkeelle. Sinileville 

tärkein ravinne järvissä on fosfori, toki ne tarvitsevat typpeä, mut-

ta kun ne pystyvät ottamaan sitä ilmastakin, siitä ei ole puutetta 

ja fosforipitoisuus ratkaisee niiden kasvunopeuden. Ravinteista 

suurin osa tulee hajakuormituksena ojia myöten ja näin suurin 

kuormittaja on valuma-alueeltaan suurin oja, eli järven eteläpää-

hän laskeva Ketelinoja. Merkittävä pistekuormittaja oli kalalaitos, 

tosin huomattavasti pienempi kuin suurilta peltoalueilta tulevat 

ojat. Kankaanpään jätevedenpuhdistamo oli vuorostaan kalalai-

tosta pienempi ravinteiden tuoja. Nämä pistekuormittajat ovat 

Silkkiuikku on muninut ruokoihin sitomaansa pesään 
vasta yhden munan.
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nyt poissa, kalalaitoksen toiminta on loppunut ja Kankaanpään 

jätevedet johdetaan Säkylän puhdistamoon. 

Kaikkinensa vuodessa järveen tulee fosforia 4-8 tonnia, mainit-

tujen pistekuormittajien osuus tästä oli 200-300 kiloa. Vuosien 

välinen suuri vaihtelu aiheutuu pääosin säistä, kuten sadannasta 

ja mahdollisista tulvista. Sateet keväin ja syksyin maan ollessa 

paljaana tuovat ravinteita enemmän kuin kesällä kun kasvipeite 

sitoo maata ja kosteutta. Useina talvina leudot jaksot tammi- hel-

mikuussa ovat myös valuttaneet järveen runsaasti tavaraa. Jär-

veen tulevasta kuormasta osa jatkaa joen mukana kohti mereen 

ja pieni osa poistuu kalansaaliin mukana. Iso osa jää järveen 

ja varastoituu pohjalietteeseen, mistä ravinteet sopivissa oloissa 

palaavat taas veteen levien käytettäviksi.

Köyliönjärven kalakanta uusiutuu nopeasti

Paitsi ravinteet myös kalasto ja muut eläimet vaikuttavat levien 

kasvumahdollisuuksiin. Särkikalat voivat kyllä vaikuttaa veden ra-

vinnepitoisuuteenkin tonkiessaan pohjaa. Lisäksi ne syövät eläin-

planktonin pieniä äyriäisiä, jotka puolestaan käyttävät leviä ravin-

nokseen. Pieni äyriäismäärä mahdollistaa suuren leväkukinnan. 

Eläinplanktoniin kohdistuvan saalistuspaineen pienentäminen 

on tärkein ravintoketjukunnostuksen peruste. Ravintoketjukun-

nostukseen kuuluu kalastuksen ohella kalastonkoostumuksen 

muuttamiseen petokalavaltaiseksi, Köyliönjärvellä tämä on tar-

koittanut kuhan ja hauen poikasten istuttamista. Kalansaaliin 

mukana järvestä myös nousee ravinteita, kalojen fosforipitoisuus 

on tuorepainosta n 0,85 %. Köyliönjärven kalakanta on erittäin 

runsas ja vaikuttaakseen poistokalastuksen tulee myös olla suur-

ta. Kalastusta harjoitettiin vaihtelevia määriä joko talvi- tai syys-

nuotalla ja lisäksi rysillä vuosina 1992-2006 niin että eniten saa-

lista nostettiin 2004, 183 tonnia ja vähiten 2001, 16 tonnia. 

Kalakanta uusiutuu myös erittäin nopeasti ja siksi kalastuksen 

tulisi olla jatkuvaa. Lisäksi poistokalastuksen teho näytti vuosien 

varrella heikkenevän. Saalismäärä, joka 90-luvulla vaikutti selväs-

ti veden laatuun, ei enää riittänyt 2000- luvulla. Mahdollinen 

selitys voisi olla ilmaston lämpenemisestä aiheutuva kalojen no-

peampi kasvu.

Järveen tulevien ravinteiden vähentämistä voi tehdä laskeutus-

altailla, joissa ojien vesien kulku hidastuu niin paljon, että niiden 

kuljettamat ainekset laskeutuvat altaan pohjalle. Altaat kyllä toi-

mivat mutta niiden teho on huonoin silloin kun sitä eniten tarvit-

taisiin eli kun vettä on paljon liikkeellä. Altaiden pitäisi olla myös 

riittävän isoja, 1-2 % valuma-alueesta. Toisaalta yhden ojan ei 

tarvitse olla yhden ison altaan varassa, vaan niitä voi olla sen var-

Sinilevän määrä vaihtelee vuosittain Köyliönjärvellä. 
Kuva on vuodelta 2002.
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rella useita pieniä. Muita keinoja huuhtoumien pienentämiseksi 

ovat suojakaistat ojien varrella. Myös maan pitäminen kasvipeit-

teisenä pienentäisi kuormitusta, paras peite olisi nurmi, mutta se 

on käynyt hyvin vähiin järven valuma-alueella.

Yhdistyksen toimialaan kuuluivat myös lausuntojen antaminen 

erilaisista järveen vaikuttavista hankkeista. Kalalaitoksen lupapää-

töksissä edellytettiin päästöjen pienentämistä. Säkylän kunnan 

hakemukseen veden ottoon harjulta otettiin kantaa sen takia, 

että Köyliönjärven vesistä osa tulee sieltä pohjavetenä. Yhdistys 

katsoi, että vedenotto voi edellyttää korvaavaa puhdasta vettä 

Köyliönjärveen. Yhdistystä ei tosin katsottu asianosaiseksi näissä 

tapauksissa, mutta lausunnot oli kuitenkin kirjattu päätöskirjoihin.

Maisemalaidunnus on pitänyt osiltaan rantoja siistinä. 
Hevosia tuovat kesälaitumelta Kaukosaaresta Heikki Karonen ja
Petri Tuokkola.
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Tempauksia järven parhaaksi

Hankkeiden tuottamista tuloksista ja muistakin järveen liittyvis-

tä asioista kerrottiin yhdistyksen kahdesti vuodessa järjestämis-

sä yleisötilaisuuksissa. Puhujina olivat usein tutkijat, jotka olivat 

selvitelleet esimerkiksi ravinnetasetta, maan rakenteen vaiku-

tusta huuhtoumiin, Köyliönjärven kalastoa, sinilevien myrkkyjä, 

Köyliönjärven kansallismaisemaa ja järven pohjaeliöitä. Myös 

metsäojitusten vesistövaikutukset ja -suojelu olivat yhden ylei-

sötilaisuuden aiheena. Jollakin kerralla esitykset pidettiin omin 

voimin, aiheina olivat järven vedenkorkeuden vaihtelut tai järves-

sä tapahtuva sinne tulevan veden puhdistuminen. Kiinnostusta 

kalastoon ja kalastukseen herätettiin alustusten ohella myös tar-

joamalla kokousyleisölle Köyliönjärven kaloja. Varsinkin paistettu 

norssi yllätti monta mukanaolijaa herkullisuudellaan. 

Muina toimintamuotoina olivat tempaukset, kuten rantojen ruo-

vikoiden leikkaaminen ja poltto talvella rannassa, ei jäällä, ettei 

tuhka ravinteineen joutunut veteen. Ranta-asukkaita kannustet-

tiin kalastamaan varsinkin särkikaloja ja rakentamaan kuhille ku-

tuturoja. Asukkaita on kannustettu myös järven tilan seurantaan. 

Verkkolehteen koottiin parina vuonna ihmisten kertomuksia siitä, 

miten he kokivat järven kesällä ja talvella, kalastajina ja luonnon-

tarkkailijoina.

Alussa mainittu viestisoutu kilpailtiin Polsun salmessa viisihenki-

sin joukkuein. Kisassa kierrettiin salmessa oleva poiju 4 kertaa, 

soutaja vaihtui rannassa kierrosten välillä, joukkueen viides jä-

sen piti peräsintä. Enimmillään mukana oli 8 joukkuetta. Kisa oli 

hauska ja näyttävä tapahtuma, veneet ja airot kolisivat tiukassa 

käänteessä ja soutajat olivat osansa jälkeen läpimärkiä. Ensim-

mäinen kiertopalkinto meni kolmen kiinnityksen jälkeen järvet-

tömään Vuorenmaahan, toinen jäi suojeluyhdistykselle, kun ki-

sat loppuivat Köyliö-päivien hajauttamisen takia. 

Tempauksilla haluttiin saada ihmiset kiinnostumaan järvestä ja 

sen suojelusta. Järven monipuolisuutta tuotiin esiin: se on ui-

mapaikka, sieltä voi kalastaa hyviä ruokakaloja, se on erinomai-

nen lintujärvi, siellä on merkittäviä luontokohteita, kuten suojeltu 

Kaukosaari. Usein osan talvea sillä on hyvä luistinjää ja lumien 

tultua jäällä on ollut järveä kiertävä latu. Viime vuosina järven 

pohjoispäässä on ollut Kari Hietalan auraama pitkä luistinrata. 

Vinnarin lintutornilla on yritysten lahjoittamia potkukelkkoja, jotka 

ovat olleet järvellä liikkujan vapaassa käytössä.

Nyt tarvitaan uuden sukupolven 
järvensuojelijoita

 Tällä hetkellä Köyliönjärven suojeluyhdistys nukkuu. Sillä on ol-

lut historiansa aikana 2 puheenjohtajaa, Lassi Kauko 19 vuotta ja 

Charlotta Rosenlew 6 vuotta. Yhdistyksen vetäjäksi ei ole heidän 

jälkeensä löytynyt uutta puheenjohtajaa työtä jatkamaan. Sihtee-

reitä on ollut useita, Maija-Liisa Tohni, Iris Messner, Tapio Putko, 

Arto Hirvonen ja Elina Jokela. 

Tänä kesänä järven tila on ollut ainakin elokuun puoliväliin asti 

varsin hyvä. Vaikka ravinteiden ja leväkasvun riippuvuus toisis-

taan tiedetään hyvin, on kesän levätilanteen ennustaminen vai-

keaa. Viime talvena sateet valuttivat suuria huuhtoumia, heinä-

kuu on ollut hyvin lämmin, jolloin olisi voinut odottaa runsasta 

sinileväkukintaa jo varhain heinäkuussa. Samanlaisia havaintoja 

on myös Pyhäjärvestä ja Kokemäen Sääksjärvestä. Yksi selitys 

voisi olla lyhyt kausi jäätyneenä ja sen takia myös hyvä happiti-

lanne talvella, jolloin pohjan runsaista ravinnevarastoista ei olisi 

tapahtunut liukenemista veteen. Toinen mahdollinen syy voi olla 

pitkän hellejakson vähentämät virtaamat järveen.

Järvi kuitenkin tarvitsee edelleen huoltoa. Ravinteita tulee jär-

veen liikaa, kalaston koostumusta ja määrää pitää ohjata sel-

laiseksi, että se vähentää leväkukintaa. Näihin toimiin tarvitaan 

myös vapaaehtoistyötä. Haussa ovat edellisiä yhdistyksen vetäjiä 

sukupolvea nuoremmat järvestä kiinnostuneet ihmiset.
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Köyliönjärvi on vuosien saatossa ollut monella tavalla esillä 

julkisuudessa, usein negatiivisessa mielessä esimerkiksi 

sinileväesiintymien yhteydessä. Suomen historiasta Köy-

liönjärvi on tullut tutuksi piispa Henrikin surmasta Köyliönjärven 

jäällä vuonna 1156. Nykyään järvi tunnetaan myös siitä, että se 

on nimetty yhdeksi maamme kansallismaisemaksi.

Tarkoitukseni on tässä kuitenkin kertoa Köyliönjärven nykytilasta, 

kalastuksesta, kalakannasta ja suoritetuista hoitotoimenpiteistä. 

Tietoni perustuvat järvestä tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin 

sekä omakohtaisiin havaintoihin järven kalakannassa tapahtu-

neista muutoksista.  Vaikutusta on ollut myös sillä, että toimin 

Satakunnan maaseutukeskuksen kalatalousneuvojana vuodesta 

1959 vuoteen 1982.  Merkittävää oli varsinkin asuinpaikkani siir-

tyminen Ikaalisista Köyliöön vuonna 1966. Tietojani järven ka-

lastosta ja siinä tapahtuneista muutoksista ovat lisänneet myös 

toimiminen paikallistasolla Köyliönjärven kalastushoitoyhtymän 

sihteerinä ja vuonna 1990 toimintansa aloittaneen Köyliönjär-

ven kalastusalueen isännöitsijänä.

Rehevyys järven riesana

Köyliönjärvi on matala ja hyvin rehevä järvi. Rehevyys selittyy 

suurelta osin sillä, että järvi sijaitsee viljelysalueiden keskellä ja 

sillä on pinta-alaan nähden suuri valuma-alue. Järven pinta-ala 

on 1230 hehtaaria ja valuma-alueen pinta-ala on 12860 heh-

taaria. Järven keskisyvyys on 3,1 metriä ja suurin syvyys 13 met-

riä. Tilavuus on 34 miljoonaa kuutiometriä ja veden keskivirtaa-

ma Köyliönjokeen yksi kuutiometri sekunnissa. Veden viipymä 

järvessä on yksi vuosi. Edellä mainitut tiedot ovat Arto Hirvosen 

ja Harri Helmisen vuonna 1993 laatimasta Köyliönjärven kalas-

tusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta.

Köyliönjärveä rehevöittävä fosfori on nykyisin peräisin järven ha-

jakuormituksesta, sillä järven pistekuormitus on kokonaan lop-

punut. Järven huomattavimmat pistekuormittajat ovat olleet 

Köyliön meijeri vuosina 1913 – 1974 ja vuonna 1953 rakennet-

tu Länsi-Suomen sokeritehdas, joka kuormitti jätevesillään järveä 

aina 1960-luvun puoliväliin saakka. Pienempiä pistekuormittajia 

ovat olleet vuonna 1964 toimintansa aloittanut ja 2010 lopet-

tanut Köyliön kalanviljelylaitos ja Kankaanpään kylän jäteveden-

puhdistamo. Kankaanpään jätevedet on johdettu vuoden 2010 

lopusta lähtien Säkylän jätevedenpuhdistamolle. Kalanviljelyslai-

toksen ja Kankaanpään puhdistamon järveen laskema fosfori-

määrä oli pahimmillaan 1980-luvulla yhteensä noin 5 prosenttia 

järven ulkoisesta kuormituksesta, mutta 2000-luvulla vain 1-2 

prosenttia.

Hajakuormituksesta peräisin olevasta fosforimäärästä on tehty 

laskelmia, joiden mukaan se on ollut esimerkiksi vuonna 1991 

7500 kiloa. Kuormitus on ylittänyt moninkertaisesti järven sie-

tokyvyn, jonka on laskettu olevan 1216 – 1548 kiloa vuodes-

sa.  Lisäksi on otettava huomioon, että järven pohjalietteeseen 

on vuosikymmenien aikana laskeutunut ja varastoitunut fosforia 

338 tonnia. Lietteestä vapautuva fosfori muodostaa noin puolet 

Köyliönjärven vuosittaisesta kokonaiskuormituksesta.

Poisto- ja hoitokalastus 

Rehevän Köyliönjärven kalakanta on aina ollut erittäin runsas. 

Arvokkaimmat järvessä esiintyvät kalalajit ovat hauki, kuha, ah-

ven ja made. Vähempiarvoiset kalalajit ovat särki, salakka, pasuri, 

lahna, kiiski ja suutari. Nämä vähempiarvoiset kalalajit muodos-

Köyliönjärvi - mainettaan parempi kalajärvi
Tarmo Jalava

Taas kerran Köyliönjärvi on ollut antoisa. Verkkoja koke-
massa ovat Pekka Väinölä Esko Riikonen ja Tarmo Jalava.
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tavat suurimman osan järven kalabiomassasta.  Tällainen tilanne 

on vallinnut vuoteen 2013 saakka, vaikka asiaa on yritetty korja-

ta vähempiarvoisten kalalajien poistokalastuksella. Köyliönjärven 

ravintoketjukunnostukseen liittyvää poistokalastusta suoritet-

tiin eri projekteilla vuosina 1992 – 2004. Saalista tuli yhteensä  

1 043 000 kg. Keskimääräinen saalis on ollut 64,2 kiloa heh-

taarilta vuotta kohden. Vuoden 2004 jälkeen vähempiarvoisten 

kalojen pyynti on suoritettu hoitokalastuksen nimellä ja sitä on 

toteuttanut Köyliönjärven kalastusalue Köyliön kunnan, Köyliön-

järven suojeluyhdistyksen, Maataloustuottajien MTK-Köyliön  ja 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen avustuksella.

Järven rehevyys ja runsas kalakanta ovat aiheuttaneet melkein 

joka talvi happikatoa järven syvänteissä. Erikoisen huono tilanne 

oli 1950-luvun loppupuolella, jolloin kuhakanta hävisi kokonaan 

järvestä. Suurimpana syynä pidettiin sokeritehtaan jätevesiä.

Uusien kalalajien istuttaminen

Köyliönjärveen on kokeilumielessä istutettu uusia kalalajeja. An-

keriaan poikasia istutettiin vuosina 1967 – 1968 noin 120 000 

kappaletta ja vuonna 1969 vielä pieni määrä isompikokoisia 

poikasia. Ankeriaat viihtyivät ja kasvoivat hyvin Köyliönjärvessä. 

Saalista saatiin vuodesta 1972 alkaen 1990-luvun alkupuolelle 

saakka. Parhaina vuosina ankeriaita saatiin noin 600 kiloa vuo-

dessa ja suurimmat niistä painoivat 2.5 kiloa. Tiedettiin, että 

ankeriaat lähtevät kutuvaellukselle Köyliönjärvestä ja niin myös 

tapahtui. Istutus oli kannattavaa. Uusintaistutuksista kuitenkin 
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luovuttiin voimistuneen rapukannan vuoksi, koska ankeriasta pi-

detään rapukannan pahimpana vihollisena. 

Järvessä tehtiin myös siianpoikasten kokeiluistutuksia. Siiat kyllä 

kasvoivat hyvin, mutta luontaista lisääntymistä ei tapahtunut, jo-

ten siian istutuksista luovuttiin. 

Myöskään kuha ei kuulunut järven alkuperäiseen kalakantaan. 

Vuonna 1920 Köyliönjärvessä tehtiin kalataloudellinen tutkimus. 

Sen perusteella todettiin kuhalla olevan erittäin hyvät menesty-

misen mahdollisuudet järvessä. Järveen tuotiinkin 1930-luvulla 

useana vuonna muista järvistä hedelmöittynyttä kuhan mätiä. 

Kalatalousneuvojan vuonna 1939 suorittamassa koekalastuk-

sessa todettiin ”kuhan sekä kasvaneen että lisääntyneen 

Köyliönjärvessä”. Vuonna 1954 kuhasaaliiksi arvioitiin 7,7 kiloa 

hehtaarilla, mutta saalis romahti alle kahteen kilon hehtaarilla 

vuonna 1957. Kuhan uudelleen kotiuttaminen Köyliönjärveen 

1-kesäisillä poikasilla aloitettiin vuonna 1973. Istutuksia on jat-

kettu vuoteen 2014 saakka, vaikka kuhan luontaista lisääntymis-

tä järvessä on todistetusti tapahtunut.  Tämä varmistettiin sillä, 

että vuosina 2007 – 2008 ei tehty kuhaistutuksia. Siitä huoli-

matta myös näinä vuosina syntyneitä kuhia on saaliista löytynyt. 

Istutuksilla on kuitenkin haluttu varmistaa se, että jos jonakin 

vuonna kutu järvessä jostakin syystä epäonnistuu, niin tätäkin 

ikäluokkaa järvessä silti esiintyy. Kalastajat ovat myös omalta 

osaltaan olleet parantamassa luonnonkudun onnistumista laitta-

malla järveen vuosittain 150 – 200 kuhan kututuroa.

Koekalastus antaa viitteitä kalakannan
paranemisesta

Kalastusalue on seurannut vuosina 2003 – 2011 yhtäjaksoisesti 

Köyliönjärven kalakannan kehittymistä ja kalakannassa tapahtu-

neita muutoksia. Koekalastuksia on tehty yliopiston ohjauksessa 

heinä – elokuussa Turun Yliopistolta lainatuilla koeverkkosarjoil-

la. Yhdessä verkkosarjassa oli 10 verkkoa. Jokaisessa verkossa oli 

12 eri solmuväliä olevaa 2,5 metrin pituista osa-aluetta 5 – 60 

millimetrin solmuvälillä. Verkot olivat järvessä neljänä yönä noin 

12 tuntia kerrallaan. Järvi oli jaettu neljään eri alueeseen. Kalojen 

poistamisessa verkoista ja saaliin käsittelyssä oli melkoinen työ, 

sillä jokaisen verkon saaliista lajiteltiin ja laskettiin eri kalalajien 

yksilömäärät. Myös kalalajien yhteispainot punnittiin gramman 

tarkkuudella. Saaliin käsittelyyn osallistui keskimäärin 16 henki-

löä, 14 miestä ja kaksi naista. Työ tehtiin kokonaan talkoilla.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on aloittanut vuon-

na 2012 perusteellisemman koekalastuksen Köyliönjärvessä. 

Samalla on tarkoitus seurata järven rehevöitymiskehitystä koeka-

lastuksilla noin kolmen vuoden välein. RTKL (Samuli Sairanen) 

on tulosten tarkastelussa todennut, että ”Kalaston perusteella ar-

vioituna Köyliönjärven ekologinen tila näyttää viimeisen kuuden 

vuoden aikana selvästi parantuneen, ja tilaluokka on tyydyttävä”.

Köyliönjärvi antaa viitseliäälle saalista myös talvella. Kuvassa vas. 
Esko Riikonen, Juuso Jalava, Pekka Väinölä ja Tarmo Jalava.
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Lähivuosina on odotettavissa jälleen 
hyviä rapusaaliita

Köyliönjärvi ja Köyliönjoki ovat tunnettuja myös hyvinä rapuvesi-

nä. Rapuruton tiedetään kuitenkin tuhonneen alueen rapukan-

nan ensimmäisen kerran 1930-luvulla ja toisen kerran 1970-lu-

vulla. Viimeksi rutto tuhosi rapukannan täydellisesti vuonna 

2009.

Ravustuksella on ollut myös taloudellista merkitystä. Tiedetään, 

että jo 1700-luvulla Köyliön Vanhankartanon lampuotien velvol-

lisuuksiin kuului toimittaa rapuja Köyliönjoesta kartanon tarpei-

siin. Köyliönjärven ja Köyliönjoen rapusaaliin on esimerkiksi vie-

lä vuonna 1986 arvioitu olleen yli 14 000 kappaletta. Vuoden 

2009 rapuruton jälkeen Köyliönjärven kalastusalue ryhtyikin no-

peasti toimenpiteisiin uuden rapukannan kotiuttamiseksi vesis-

töön. Varsinais-Suomen ELY-keskukselta saatiin lupa paremmin 

rapuruttoa kestävän täpläravun istutuksiin. Kalastusalueen toi-

mesta Säkylän Pyhäjärvestä siirrettiinkin vuosina 2011 ja 2012 

yhteensä 25 770 lähes 10 senttimetrin pituista täplärapua Köy-

liönjärven vesistöön. Koeravustukset ovat osoittaneet, että uudet 

tulokkaat ovat viihtyneet hyvin uudessa elinympäristössä, ja lähi-

vuosina voidaan taas ravustaa Köyliössäkin.

Kalakanta on kehittynyt hyvään suuntaan

Kokemukset osoittavat, että suoritetut toimenpiteet eli mittava 

poisto- ja hoitokalastus, ojien laskeutusaltaiden perustaminen ja 

Uitamon sillan rakentaminen eivät ole menneet hukkaan. Vaikka 

toimenpiteet eivät heti vaikuttaneet järven veden laatuun, niin 

varsinkin vuonna 2014 ainakin silmämääräisten havaintojen pe-

rusteella järven vesi on selvästi kirkastunut ja sinileväkukinnat 

vähentyneet. Toivottavasti tämä tulee olemaan pysyvä ilmiö.

Vähempiarvoisten kalalajien poisto- ja hoitokalastuksella ja te-

hokkailla petokalastuksilla on ollut huomattava vaikutus siihen, 

että järven arvokkaimmat kalalajit kuha ja hauki ovat nyt syr-

jäyttäneet vähempiarvoiset kalalajit ja muodostavat tällä hetkellä 

kalansaaliiden päälajit. Erään tutkimuksen (Perttu Louhesto ym. 

2004) mukaan Köyliönjärven kuhan kasvu on Suomen ennä-

tysluokkaa. Köyliönjärvessä 3-vuotias kuha on 42 senttimetrin 

pituinen, kun se esimerkiksi Tuusulan järvessä on samanikäisenä 

noin 30 senttimetriä ja Keski-Suomen järvissä 20 – 30 sentti-

metriä. Köyliönjärvessä on runsaasti myös kookasta ahventa ja 

madetta.

Kalastajat vähenevät - uusia kaivataan

Kalastamisessa on kuitenkin havaittavissa eräs huolestuttava 

piirre. Köyliönjärven kalastajat ovat selvästi vähentyneet. Kalas-

tuksen vähenemiseen on todennäköisesti syynä se, että iän kart-

tuessa vanhemmat kalastajat ovat joutuneet lopettamaan hyvää 

fyysistä kuntoa vaativan kalastamisen ja nuorempia kiinnostaa 

enemmän muut harrastukset. Nuorempien kannattaisi kuiten-

kin nyt innostua myös kalastamisesta. Vanhemmat kalastajat 

varmasti mielellään opastaisivat nuorempia kalastajia omilla ko-

kemuksillaan ja vuosikymmenien aikana hankkimillaan tiedoil-

la ja taidoilla. Kalastuksen alkuun pääsee suhteellisen pienellä 

panoksella, sillä luvat ja pyyntivälineet ovat edullisia. Esimerkiksi 

verkkolupa maksaa tällä hetkellä viisi euroa kappaleelta ja verk-

koja saa alle 20 eurolla kappaleelta.

Köyliönjärven kala on makunsa puolesta korkealaatuista ja itse 

pyydystetty kala voittaa aina ostetun kalan. Keräämillään lupa-

maksuilla kalastusalue varmistaa istutuksilla ja muilla hoitotoi-

menpiteillä sen, että Köyliönjärvessä on jatkossakin hyvä kala-

kanta ja saalista riittää kaikille kalastajille.
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Olin pikkupoikana 1980-luvun Köyliössä innokas luon-

toharrastaja ja kalamies. Asuin Kankaanpään kylässä, 

jossa toimi myös Köyliön kalanviljelylaitos, ja olimme 

usein poikaporukalla kalassa laitoksen järvenpuoleisella rannalla. 

Tosin saaliit jäivät useimmiten onkivehkeillä laihoiksi.  

Kalanviljelylaitoksen yläpuolisesta pienemmästä Kuninkaanläh-

teestä lähti kirkasvetinen puro, joka laski kalanviljelylaitoksen 

reunaa Köyliönjärveen, ja toinen vastaava lähti varsinaisen Ku-

ninkaanlähteen myllyltä, ja kiemurteli pidemmälti  ja laski uima-

rannan kupeessa järveen.

Etenkin kesäaikaan nämä purot houkuttelivat sekä taimenia että 

järveen istutettuja harmaanieriöitä virtauksella ja kylmällä vedel-

lä.  Niinpä kaloja näkyi jurottamassa puron pohjalla ja innokkaa-

na kalamiehenä aloin harjoitella käsinkalastusta, koska vieheet 

tai madot eivät kaloja olleet liiemmälti houkuttaneet. Harjoitus 

alkoi tuottaa tulosta ja kalaa nousta, kuin Alaskan harmaakarhuil-

la konsanaan. Homma oli kuitenkin pidettävä salassa, etteivät 

kaverit päässeet osingoille ja kalat loppuneet. Niinpä hiivin aina 

omia aikojani puroille.

Kalastustekniikka toimi seuraavasti: Astuin veteen aina järven 

puolelta ja lähdin liikkumaan vastavirtaan, jotta vesi säilyi kirk-

kaana, eivätkä kalat säikkyneet. Kulkemalla hitaasti ylävirtaa kohti 

kalat päästivät metrin-puolentoista etäisyydelle, kunnes pujahti-

vat mättäiden alle piiloon. Tällöin upotin käteni veteen ja liu’utin 

sen vaivihkaa mättään alle ja siitä hellästi kalan pyrstöä kosketta-

en kohti päätä. Sitten salamannopea pyyhkäisy ja sormet kalan 

kiduksiin, kala ylös ja niskat nurin. Ilmeisesti tekniikka oli kuta-

kuinkin sama, kuin Amerikan intiaaneilla aikanaan.

Käsinkalastusta intiaanien tapaan
Tommi  Vuorinen
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Onnistuin tällä tavoin saamaan vuosien saatossa useita satoja 

taimenia, harmaanieriöitä ja jopa kaksi madetta. Mateet olivat-

kin melkoisia limanuljaskoita ja niiden pitäminen hyppysissä oli 

todella haastavaa, mutta rannalle nousivat. Kalat olivat kooltaan 

puolen kilon molemmin puolin ja alamittaisiakin oli toki joukos-

sa runsaasti, mutta annettakoon anteeksi . Rike on aikaa sitten 

vanhentunut. Pannukalat maistuivat suolan ja sitruunapippurin 

kera taivaallisilta pikku kalamiehen suussa.

Myöhemmin nappasin useita kaloja myös järven puolelta, sillä 

huomasin kalanviljelylaitoksen poistoputkien alle muokkautuvan 

virtaavan veden voimasta kuopan, jonka reunat keräsivät myös 

lohikaloja ravinnonhakuun. Suurimman jalokalan, 800g/38cm 

harmaanieriän sain juuri tällaisesta montusta, vaikkakin laitok-

sen silloinen työntekijä Pentti Pakkala antoi melkoisen ripityksen, 

nähdessään minut kalan kanssa ilman ongen onkea. Pidin kui-

tenkin saaliini, joka oli täysmittainen, ja poistuin paikalta ylpeänä 

kotia kohti korvat punoittaen.

Hyvin mieleenpainuva oli myös eräs toukokuun loppupuolen 

päivä kahdeksankymmenluvun puolivälissä, jolloin lähdin Kirk-

kosaareen seikkailemaan ja satuin rantaan juuri vilkkaimpaan 

lahnankutuaikaan. Kaloja mulautteli joka puolella ja en voinut 

vastustaa kiusausta, vaan hyökkäsin mukaan karkeloihin. Sain 

kuin sainkin kiloisen ja puolimetrisen lahnan hyppysiini ja ran-

nalle. Kyllä oli taas polleaa poikaa, kun kiikutin saaliini kotiin sa-

vustettavaksi. Kala oli sen verran muhkea, että siitä riitti purtavaa 

koko perheelle.Tänä päivänä molemmat purot on tuhoutuneet 

ja käsinkalastus muisto vain.

Sarvikuonokkaille koti

Muistan elävästi, kun näin elämäni ensimmäisen sarvikuonok-

kaan, tuon Suomen suurimman koppakuoriaisen. Paikka oli Kal-

tinhaan leikkikentän alapuolisen Mattilan talon edustalla oleva 

iso komposti. Olimme leikkikentällä pelailemassa ja muistaakse-

ni joku kavereista tuli luokseni ja kertoi löytäneensä kummallisen 

jättikuoriaisen, jota sitten porukalla lähdettiin ihmettelemään.

Silmät kiiluen poimin ensimmäisen kuonokkaan käteeni ja sen 

jälkeen tutkin nenä maata viistäen koko kompostin, josta löytyi-

kin tusinan verran lisää kyseisiä köriläitä. Keräilin otukset talteen 

ja lähdin kotia kohti, jossa äitini oli juuri ystävättärensä (Ritva So-

lalinna) kanssa kahvipöydässä. Heidän ilmeensä oli näkemisen 

arvoinen, kun koppasin nyrkillisen jättikuoriaisia pöydälle leivon-

naisten viereen kömpimään.

Tein suuresta saavista kuoriaisille kodin ja peitin sen sipuliver-

kolla, etteivät otukset pääsisi karkuteille. Idea oli muuten hyvä, 

mutta parin päivän kuluttua löysin kaikki kuoriaiset hukkuneina, 

kun olin jättänyt saavin reunan sopivasti räystään ulkopuolelle. 

Onneksi Kaltinhaasta löytyi vielä useita sarvikuonokkaita ja myös 

niiden toukkia, joita siirtoistutin omaan kompostiimme onnistu-

neesti.

Vesiliskojen siirtoistutusta

Olimme vierailulla Uudessakaupungissa ystäväperheen mökillä 

(Markku ja Leena Kantola). Mökin vieressä oli tummavetinen 

ja syvä pikku lampi, jossa isäntä kertoi olevan vesiliskoja. Minä 

innostuin veljeni kanssa liskoista välittömästi ja aloimme haavia 

perhoshaavilla niitä ylös lätäköstä. Onnistuimmekin nostamaan 

puolenkymmentä sekä uros- että naaraspuolista liskoa, jotka ke-

räsimme säilytysrasiaan. Otuksista etenkin urokset olivat todella 

näyttäviä komeine häntineen ja kirkkaan oransseine vatsoineen.

Toimme liskot mukanamme Köyliöön ja vapautimme ne kotim-

me läheiseen lampareeseen, johon ne kotiutuivatkin loistavasti 

ja alkoivat lisääntyä. Myöhemmin liskoja löytyi myös muutamas-

ta muusta pikku lätäköstä muutaman kilometrin säteellä ensim-

mäisestä, joten tämäkin siirtoistutus tuotti tulosta.
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Lounaisten lintuvesien aatelia
Teksti ja kuvat: Tuomo Hurme

Köyliönjärvi tuli minulle lintuvetenä tutuksi 1970-luvun kes-

kivaiheilla, jolloin usein kiinnitin ohikulkevan linja-auton 

ikkunasta huomiota järven pohjoispään laajoihin järviruo-

kokasvustoihin. Tuollaisen näkymän perusteella saatoin aavistaa, 

että Köyliönjärvi tarjoaisi lintuharrastajalle paljonkin nähtävää. Ja 

olinhan jo aikaisemmin lueskellut legendaarisen lintutieteilijän, 

E.W. Suomalaisen vuonna 1927 julkaisemaa tutkielmaa ”Koke-

mäenjoen laakson ja läheisen merenrannikon linnusto”, joka si-

sältää tekijän yksityiskohtaisia havaintoja myös Köyliönjärveltä.

Lintujen tarkkailuni keskittyi niihin aikoihin etupäässä Pyhäjärven 

pohjoisrannoille. Sekä vesilinnuston havainnointi että suojelulli-

sesti arvokkaiden rantalehtojen lintulajiston selvittely ja kartoitus 

vei paljon aikaa. Mutta välillä oli mukava laajentaa retkeilyä naa-

puripitäjänkin puolelle.

Köyliönjärvestä tulikin moniksi vuosiksi itselleni ja eräille lintu-

harrastajaystävilleni varsinkin kesäisten polkupyöräretkien tärkeä 

kohde. Retket suuntautuivat järven rannoille ja niitä ympäröiville 

peltoaukeille kesäkuisina öinä. Meitä kiinnostivat erityisesti yö-

laulajat. Niiden perässä tuli kierrettyä yksi jos toinenkin uneton 

yö.

Kuvailin näitä tunnelmia vuonna 1992 ilmestyneessä kuvateok-

sessani ”Pyhäjärviseudun luonnonaarteet”:

”Missään en ollut kokenut sellaista satakielien yhteislaulua. Mis-

sään muualla lähiseudulla ei siihen aikaan ollut mahdollisuutta 

kuunnella kaulushaikaraa. Jokaisen kesän yöretket tuottivat uu-

sia yllätyksiä - pensassirkkalintuja, viitakerttusia, luhtakerttusia, 

joskus ruisrääkkäkin. Ja melkein aina jonkin rantaniityn yllä sarvi-

pöllö saalistamassa.”

 
Paikallisin voimin

Kun 1970-luvun lopussa muutin Honkilahdelle, energiani ja 

mielenkiintoni kohdistui pitkäksi ajaksi Koskeljärven linnustoon 

ja suojelutyön järjestelyihin. Retkeily Köyliönjärvellä väheni, mut-

tei toki kokonaan loppunut.

Onneksi Köyliönjärven linnuston tarkkailu pysyi siitä eteenpäin 

entistä varmemmissa käsissä, sillä alueella alkoivat yhä tiiviim-

min retkeillä paikalliset lintuharrastajat. Mittavimman urakan 

Köyliönjärven linnuston selvittelyssä ovat tehneet Köyliön Paju-

lassa nuoruutensa viettäneet, sittemmin Säkylään muuttaneet 

veljekset Jarmo ja Rauli Holm, eräänlaiset legendat jo eläessään. 

He ovat vuosien varrella keränneet tieteellisesti uskomattoman 

arvokkaan havaintoaineiston niin Köyliönjärven kuin koko Py-

häjärviseudunkin linnustosta. He aloittivat lintujen tarkkailun jo 

70-luvun lopulla nuorina koulupoikina omaksi ilokseen  kauan 

Silkkiuikku on Köyliönjärven pesivän vesilinnuston 
runsaslukuisimpia lajeja.

Edellinen sivu: Kaksi pussitiaista rakensi pesän Uitamon 
rantakoivikkoon touko-kesäkuussa vuonna 1990.
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ennen kuin liittyivät jäseniksi Porin Lintutieteelliseen yhdistyk-

seen.

Tuiskulalainen Ilkka Kuvaja on retkeillyt järvellä kolmisenkym-

mentä vuotta ja muun muassa laskenut pohjoisosan vesi- ja 

rantalinnut joka vuosi 1986 alkaen, useimpina keväinä kahteen 

kertaan. Hän on ollut mukana myös kansainvälisesti arvokkaita 

lintualueita kartoittavissa  IBA-laskennoissa ja muissa tutkimuk-

sissa sekä laskenut Tuiskulasta Vinnariin johtavan talvilintulas-

kentareitin vuodesta 1987 alkaen. Ilkka Kuvaja oli yhdessä Las-

si Kaukon kanssa ideoimassa Köyliönjärven lintusoutua. Jarmo 

Holmin kanssa hän merkitsi maastoon sopivan paikan Vinnarin 

lintutornille. Ilman asiantuntijoiden tarkkaa silmää torni olisi pys-

tytetty sata metriä pohjoisemmaksi.

Jussi Mäkinen puolestaan havainnoi Köyliönjärven linnustoa 

suunnilleen koko 1990-luvun ajan.

Kari Kekki asettui asumaan Köyliönjärven rannalle Yttilään vuon-

na 2001. Suorastaan kadehdittavan asuinpaikkansa ansiosta 

hän on onnistunut kirjaamaan jo 193 niin sanottua pihapinnaa, 

omalta asuintontilta nähtyä tai kuultua lintulajia ja 200 lajin maa-

ginen raja rikkoutunee väistämättä tulevina vuosina. Pihalajiston 

parhaimmistosta mainittakoon vain keltahemppo, niittysuohauk-

ka, taigauunilintu, turturikyyhky, haahka, valkoselkätikka ja Uita-

mon ruovikosta korviin kantautunut rastaskerttunen.

Harvinaisuuksien aarreaitta

Köyliönjärvi on osoittautunut niin arvokkaaksi lintukohteeksi, että 

se houkuttelee nykyään alan harrastajia rannoilleen kautta eteläi-

sen Suomen. Järven valttina ovat olleet paikallisten lintumiesten 

toistuvasti löytämät huippuharvinaisuudet, jotka ovat saaneet 

liikkeelle monikymmen- ja jopa satapäisiä bongarien joukkoja.

Esimerkiksi Yttilän peltoaukealle järven itärannan tuntumaan jou-

lupäivänä 1993 ilmestynyttä arokiurua kävi kaukoputkineen ja 

kiikareineen tapittamassa näyttävä luonnontarkkailijoiden armei-

ja, jota kyläläiset kummissaan katselivat. Tunnustan olleeni pai-

Nokikana asusti Köyliönjärvellä yleisenä jo 
1900-luvun alussa. 

Lapasorsa edustaa rehevimpien lintujärviemme 
erikoisuuksia.
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kalla itsekin, vaikka en koskaan olekaan bongarin tunnusmerk-

kejä täyttänyt. Bongaushan on lintuharrastuksen ääri-ilmiö, jossa 

metsästetään omaan lajilistaan uusia ”pinnoja” käymällä katso-

massa toisten löytämiä harvinaisuuksia eri puolilla Suomea.

Bongaus on eräänlaista urheilua, joka oleellisesti eroaa perintei-

sestä lintuharrastuksesta, johon sisältyy oman kotiseudun linnus-

ton selvittely sekä erilaisiin valtakunnallisiin tutkimusohjelmiin, 

kuten talvilintulaskentoihin ja pesimälinnuston atlaskartoituksiin 

osallistuminen. Ilokseni olen voinut todeta, että Pyhäjärviseudun 

lintuharrastajien piirissä jälkimmäiset tieteellisiä ja luonnonsuo-

jelullisia tavoitteita palvelevat hankkeet ovat aina olleet etusijal-

la. Vuodenpinnoja, elämänpinnoja ja pihapinnoja keräämällä on 

vakavamielisen harrastuksen ohella voitu pitää hauskaa, se on 

antanut lintujen katselulle oman suolansa.

Kari Kekin löytämän arokiurun lisäksi on paikallaan palauttaa 

mieliin muitakin Köyliönjärvellä viime vuosikymmeninä tavattuja 

huippuharvinaisuuksia. Seuraava lajiluettelo ei liene aivan katta-

va, mutta antaa kuitenkin vakuuttavan käsityksen siitä, millainen 

harvinaisuuksien aarreaitta Köyliönjärvi on ollut.

Rauli Holmin löytämä keltajalkaviklo pistäytyi Huhdinkylän tul-

vivalla rantaluhdalla 17. toukokuuta 2006. Kyseessä oli vasta 

toinen Suomessa tehty havainto tästä pohjoisamerikkalaisesta 

kahlaajasta.

Samana vuonna järvellä oleskeli keväästä myöhäiseen syksyyn 

Ilkka Kuvajan ensimmäisenä havaitsema ruostesorsa. Merkittäviä 

erikoisuuksia ovat olleet myös 27. elokuuta 2005 tavattu valko-

siipitiira ja Uitamolla 16. kesäkuuta 1999 laulanut ruokosirkka-

lintu. Satakunnan ensimmäisen viirusirkkalinnun keksi Kari Kekki 

järven eteläpuoelta Äijäsuolta 8. heinäkuuta 2011.Hänen löy-

töjään ovat niin ikään olleet mandariinisorsa Kuninkaanlähteel-

lä 21. huhtikuuta 1997 sekä kirjokerttu Vinnarissa 10. elokuuta 

2004.

Seppo Aron havaintovihosta löytyvät jääkuikka 7. marraskuuta 

Yllä: Harvinainen pohjoisen soille matkaava läpimuuttaja 
vesipääsky on pistäytynyt ruokailemassa kevätmuuttonsa 
varrella muun muassa Yttilän Ottan rannassa. 

Taantuvaan vesilintulajistoon kuuluva, nykyisin uhanalai-
seksi luokiteltu punasotka on vähentynyt Köyliönjärvel-
läkin.
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1984, palsasirri Kirkkosaaresta vapunpäivänä 1984 sekä mus-

taotsalepinkäinen 2. elokuuta 1990. Holmin veljekset tapasivat 

kuparisorsan Uitamolla 30. elokuuta 1997 ja punajalkahauk-

ka osui Jarmo Holmin kiikariin Pajulan rannassa 4. heinäkuuta 

2003.

Ilkka Kuvajan löytöjä ovat olleet muun muassa pikkutiira 25. tou-

kokuuta 1991, isokirvinen 1999, hippiäisuunilintu 2000 ja taiga-

uunilintu 2007. Jussi Mäkinen sai kiikariinsa Vinnarin lintutornis-

ta ruuusukottaraisen 10. kesäkuuta 1999 ja melkein tarkalleen 

vuotta myöhemmin (9.6. 2000) Ilkka Kuvaja näki lajin samalla 

paikalla.

Harvinaisista yöhuutelijoista pikkuhuittia on kuunneltu useampa-

nakin vuonna esimerkiksi Vinnarin lintutornin luona. Lampiviklo 

ja mustatiira on nähty moneen otteeseen. Jalohaikara on kirjattu 

kaksi kertaa ja 27. huhtikuuta 1998 Jarmo Holm ja Kari Kekki 

löysivät taivaalta kaukoputkiinsa järveä ylittäneen mustahaikaran. 

Kattohaikara puolestaan on viivähtänyt järveä ympäröivillä viljely-

aukeilla muutamana keväänä.

Sitruunavästäräkki näyttäytyi Pajulan rantaniityillä 12. toukokuuta 

1995. Samoilla rantaluhdilla on useina vuosina piileskellyt hei-

näkurppa, josta on myös Huhdinkylän rannasta soidinhavainto. 

Pesimälinnustostamme lähes kokonaan kadonnut heinäkurppa 

on ollut Köyliönjärvelläkin vakituinen asukas vielä 1900-luvun 

alussa, mutta viime aikojen havainnot koskevat vain muutonai-

kaisia vierailijoita.

6. toukokuuta 1990 köyliöläinen Marja-Leena Pihajoki löysi ys-

tävänsä Leena Laitisen kanssa Kirkkosaaren Uitamon rannasta 

kaksi pesää rakentavaa pussitiaista.Todennäköisesti kyseessä oli 

kaksi koirasta, eikä pesinnästä siksi tullut sen valmiimpaa. Pesän-

rakennus kuitenkin jatkui kesäkuulle asti. Holmin veljekset seura-

sivat samalla paikalla kahta pussitiaista myös 13. toukokuuta-9. 

kesäkuuta 1994. Sen koommin ei pussitiainen liene Köyliönjär-

vellä näyttäytynyt, eikä järviruovikkoihin erikoistunut viiksitima-

”Ruislinnun laulu”  soi yölaulajia kuuntelevien linturetkei-
lijöiden korvissa Köyliönjärven rantamilla joka kesä.
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likaan ole vakiintunut järven lajistoon, vaikka onkin muutaman 

kerran havaittu.

Köyliönjokisuuhun 1990-luvun lopulla pystytetty Vinnarin lintu-

torni on ollut säännöllisesti mukana valtakunnallisessa Tornien 

taisto -kisassa. Lallin Ornitalli -joukkueen sieluina ovat alusta pi-

täen olleet Jarmo ja Rauli Holm ja Ilkka Kuvaja. Monet muut lähi-

seudun lintuharrastajat ovat eri vuosina täydentäneet joukkueen 

kokoonpanoa.

Huima menestys lintutornikisassa kertoo vakuuttavaa kieltään 

Köyliönjärven lintuvesiarvosta - ja tietenkin myös havainnoinnin 

tarkkuudesta. Joinakin keväinä Vinnarin torni on kiilannut laji-

määrällään lähelle rannikon parhaiden tornien lukemia. Vuonna 

2002 Lallin Ornitallin joukkueessa Jarmo Holm, Rauli Holm, Ilk-

ka Kuvaja, Erkki Kallio ja Jussi Mäkinen olivat 89 lajillaan sijalla 

14. Vuotta aikaisemmin sijoitus oli 15. ja lajimäärä 88. Joukku-

eessa oli silloin mukana edellisten lisäksi myös Sami Luoma.

Historian siipien havinaa

Palaan vielä E.W. Suomalaisen kirjaan, joka sisältää arvokasta ha-

vaintoaineistoa 1900-luvun alun Köyliönjärveltä. Suomalainen 

on viettänyt järvellä yhden ainoan päivän, 12. heinäkuuta 1921 

ja kiertänyt melkein koko järven noin 20 kilometrin matkalla. Sii-

nä siis historian ensimmäinen Köyliönjärven lintusoutu!

Kun tutkii Suomalaisen kirjaamaa lajilistaa, havainnoinnin tark-

kuus vaikuttaa lähes uskomattomalta. Mies on löytänyt rantojen 

luhtaniityiltä muun muassa 7-8 paria niittykirvisiä, varmasti pe-

sivän suopöllön, useita lapasorsan ja heinätavin poikueita sekä 

runsaasti äänteleviä ruisrääkkiä ja luhtahuitteja.

Erityistä huomiota kiinnittää maininta heinäkurpasta: ”3 lintua 

huomattu, luultavasti yleisempi.” Meidän päivinämme suurharvi-

naisuudeksi luokiteltu heinäkurppa on siis 1920-luvulla kuulunut 

Köyliönjärven vakiolajistoon.

Silkkiuikku ja nokikana ovat jo Suomalaisen aikana olleet järven 

runsaslukuista pesimälajistoa ja lintuvesillemme vasta vakiintu-

massa olleesta punasotkastakin on jokunen havainto.

Mielenkiintoista kerrottavaa Suomalaisella on myös Köyliönsaa-

ren (nyk. Kirkkosaari) eteläpään linnustosta 18. kesäkuuta 1921. 

Harvahkossa petäjikössä oli vielä edellisenä vuonna pesinyt mus-

tavaris, joka nyt oli karkotettu. Saman kohtalon Kirkkosaaren pe-

täjikköön palannut mustavaris sivumennen sanoen koki uudes-

taan 1980-luvulla.

Saaressa tapaamistaan linnuista Suomalainen mainitsee muun 

muassa kuhankeittäjän, jonka ”ilmoitetaan aikaisemmin usein 

oleskelleen”, kultarinnan ja sarvipöllön.

Suomalaisen kuvaus osoittaa, että Köyliönjärvi oli jo sata vuotta 

sitten poikkeuksellisen rehevän kasvillisuuden valtaama:

”Rannat ovat kauttaaltaan vahvan ruovikon ja kaislikon verhoo-

mat, Phragmites kuitenkin vahvasti päälajina, mutta puhtaita Scir-

pus-kasvustoja on myöskin varsinkin Köyliönsaaren ja mantereen 

(Vellin ja Yttilän kylän) välisessä salmessa. Equisetum fluviatile 

muodostaa paikoitellen komeita kortteikkoja ja kaikkialla kasvaa 

runsaasti Potamogeton, Nuphar, Nymphaea sekä hyvin runsaasti 

vähäisempiä kasvilajeja, joilla on suuri merkitys varsinkin vesilin-

tujen ravintona.”

Suomalainen siis oivalsi runsaan vesikasvillisuuden merkityksen 

hyvän lintujärven ilmentäjänä. Onkin selvää, että Köyliönjärven 

lintuvesiarvon salaisuus on sen luontainen rehevyys. Sen ansios-

ta Köyliönjärvelle ovat jo aikaisessa vaiheessa asettuneet monet 

sellaiset Suomeen vasta 1800-luvun lopulta alkaen levittäytyneet 

lajit, joiden elinympäristövaatimuksia vastaavat Köyliönjärven kal-

taiset runsasravinteiset kasvillisuuden valtaamat vedet. Ei ole mi-

kään ihme, että nokikana, punasotka, kaulushaikara, ruskosuo-

haukka ja rytikerttunen ovat Suomen kamaralle levittäytyessään 

löytäneet Köyliönjärvestä otollisen asuinympäristön.
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Tulevaisuuden haasteet

Kun puhutaan Köyliönjärven lintuvesiarvosta, ei pidä unohtaa ih-

misen toiminnan merkitystä. Järveä ympäröivien viljelymaiden 

ylläpito on vuosisatojen ajan vaikuttanut järven tilaan. Luonnon 

kannalta erityisen myönteistä on ollut rantaniityillä laiduntavan 

karjan vaikutus. Köyliön Vanhankartanon ja sittemmin myös Lal-

lin Lammas Oy:n ansiosta Köyliönjärven linnustollisesti arvok-

kaimmat rantaniityt ovat pysyneet avoimina kahlaajien ja sorsa-

lintujen ruokailukohteina.

Ihmisen vaikutuksella on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Köy-

liönjärvi kesti varsin kauan tehomaatalouden kuristuksessa, mut-

ta lopulta luonto joutui antamaan periksi. Järkyttävät sinilevä-

kukinnot ovat viime aikojen todellisuutta. Järven alennustila on 

ollut kaikkien tiedossa ja se on näkynyt myös pesimälinnuston 

arvioinneissa. Köyliönjärvi ei ole lintujärvenäkään aivan entisel-

lään.

Vaikka Köyliönjärvi on kiistatta Satakunnan ja melkein koko ete-

läisen Suomen lintujärvien ykkönen muutonaikaisena satunnais-

lajien vierailukohteena, sen pesimälinnuston tuottoa on alkanut 

nakertaa liialliseksi yltynyt rehevöityminen.

Vahvasti särkikalavaltainen kalasto on merkki järven ekologisen 

tasapainon häiriöstä ja se vähentää osaltaan pesivien vesilintu-

jen määrää. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että vesilintu-

yhteisöjen suojeluarvo on suurin sellaisissa lintuvesissä, joissa 

kalasto on tasapainoinen. Siksi ravintoketjukunnostuksen jatka-

minen ja tehostaminen olisi linnustonkin kannalta Köyliönjärvel-

le ensiarvoisen tärkeää.

Mainittakoon vielä hauskana yksityiskohtana, että luontokin osal-

listuu Köyliönjärven ravintoketjukunnostukseen varsin voimalli-

sesti. Viime aikoina järven avovesialueilta on joka syksy loka-

marraskuussa laskettu jopa parintuhannen yksilön suuruisia 

isokoskeloparvia, jotka epäilemättä aika tehokkaasti pistelevät 

poskeensa järven ylitiheäksi ryöstäytynyttä vähempiarvoista pik-

kukalakantaa.

Lähdekirjallisuutta:

Suomalainen, E.W. 1927: Kokemäenjoen laakson ja läheisen meren-

rannikon linnusto. Satakunnan Kirjallisen kerhon julkaisuja II.

Hurme, T. 1992: Pyhäjärviseudun luonnonaarteet. Omakustanne.

Sammalkorpi, I., Mikkola-Roos, M., Lammi, E. & Aalto, T. 2014: Ravinto-

ketjukunnostus lintuvesien hoidossa. Linnut-vuosikirja 2013.

Kattohaikara on muutamina keväinä laskeutunut levähtä-
mään köyliöläisille viljelyaukeille. Tämä lintu oleskeli Vinnarin 
rantamaisemissa 17. toukokuuta 2001.
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Köyliönjärvellä on monipuolinen lintulajisto
Lassi Kauko

Köyliönjärven Suojeluyhdistys järjesti vuosina 1993 - 2007 

lintusoudun. Havainnoinnin tuloksena saatiin varsin kat-

tava kuva siitä, mitkä lintulajit ovat pysyvästi kotiutuneet 

tai piipahtavat muuttomatkallaan Köyliönjärvelle. Yleisesti voisi 

todeta, että Köyliönjärvi on lintubongaajalle varsinainen aarre-

aitta.  

Järvellä soutavat joukkueet kilpailivat siitä, ketkä saavat eniten 

havaintoja lintulajeista illan kello 18 ja aamun klo 8 välillä. Jouk-

kueissa oli 2 - 4 jäsentä, ne liikkuivat soutaen Köyliönjärvellä ja 

saivat rantautua määrätyissä 6 paikassa havainnoimaan ranta-

lintuja. Yhden kerran kilpailu oli kesäkuun puolella, mutta muut 

kerrat soudettiin toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Joukku-

eita järvellä oli eri vuosina neljästä neljääntoista. Näistä neljäs-

tätoista joukkueesta tosin neljä kisaili höyhensarjassa vain illan 

Kilpailun lähtölaukaus tapahtunut, 
ensimmäiset havainnot kerätään 
Ottan laiturilta.
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aikana, ja läpi yön järvellä oli 10 venettä. Säistä riippuen kisojen 

yhteistulos oli vähän alle sadasta liki 120 lajiin. Kaikkien soutu-

jen aikana havaittiin 168 lajia, mutta yksittäisissä kisoissa parhaat 

joukkueet pääsivät yli 90 lajiin. Tällainen tulos edellytti suosiollis-

ta säätä, hyvää äänien tuntemusta ja lisäksi tietenkin hyvää pai-

kallistuntemusta. Kärkijoukkueet kävivätkin usein jo etukäteen 

tiedustelemassa, mitä lintuja mistäkin päin järveä löytyi.

Soutujen aikana todettiin myös joitakin muutoksia alueen lin-

nustossa. Laulujoutsenet runsastuivat, meriharakka ilmaantui 

vakioasukkaaksi ja ruisrääkkä palasi seudulle. Harmaahaikarakin 

ilmaantui lintusoutuihinkin, vaikka se yleensä saapuukin vasta 

kesän loppupuolella. Toisaalta esimerkiksi varpusen harvinaistu-

minen näkyi myös. Vain hyvällä paikallistuntemuksella sen saat-

toi löytää. Yhdistyksen kirjemerkkien tunnuslintu kalasääski oli 

tietysti aina paikalla, onhan se pesinyt vuosittain ensin Kirkkosaa-

ressa ja myöhemmin Kaukosaaressa ja toinen pari Kakkurissa. 

Yölaulajia kertyi runsaasti: satakieli, useita kerttusia, sirkkalintuja 

ja kultarinta. Itäinen kuhankeittäjä osui kerran soutajien reitille, 

samoin pohjoinen sinirinta. Muitakin pohjoisia muuttajia oli usei-

na vuosina vielä soudun aikaan järvellä. Näitä olivat esimerkiksi: 

alli, uivelo, jouhisorsa, tundrakurmitsa, vesipääsky ja mustaviklo. 

Mukana oli järven lintulajiston 
”todellisia asiantuntijoita”

Kaikkiaan lintuja kävi soutamassa vuosien varrella kymmeniä 

harrastajia, eikä kaikkia voi tässä ruveta luettelemaan. Osalla oli 

jo vuosien kokemus Köyliönjärven linnustosta ja tuntuma siitä, 

missä jonkin lintulajin voi havaita tai kuulla sen suviyöhön kan-

tavaa liverrystä. Joissakin venekunnissa oli taas mukana aloitte-

Yllä oik: Kyhmyjoutsenet ovat ainakin kerran 
pesineet Köyliönjärvellä.

”Porin prikaatin Ponkaajat” Harri Sahlstein ja 
Ilpo Myllykangas valppaina.
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prikaatin ponkaajat 1, prikaatilaisilla oli joinakin vuosina kaksikin 

joukkuetta. Ponkaajien vetäjänä oli Erkki Kallio, muina mukana 

oli Juhani Norri ja useimmin Juha Majala.

Kilpailuun kuuluu tietenkin myös palkitseminen. Lintukisassa 

palkintoja oli kaikille osallistujille, mutta voittajat pääsivät valit-

semaan ensimmäisenä yhdistyksen paidoista, kirjoista, Biolanin 

kukkamullista, savukaloista, hunajista, puutarhaan istutettavista 

taimista, linnunpöntöistä ja muista maanläheisistä palkinnoista. 

Kaikki osallistujat saivat myös kunniakirjat.

Lintusoudulla voisi olla taas kysyntää

Kisojen historiaan mahtuikin monenlaisia säitä. Oli tyyniä alku-

kesän öitä, jolloin yölaulajien, satakielten ja kerttusten laulut ja 

kehrääjän kehräys kuultiin, mutta oli myös tuulisia sadeöitä, jol-

loin havainnot jäivät paljon niukemmiksi. Oli myös yö, jolloin 

vesipisarat jäätyivät airon lapoihin.

Kisojen huoltokeskus oli Yttilän Ottassa, missä soutajille oli tarjol-

la väkevää virkistävää kahvia, leipää, juustoa, makkaraa ja limo-

naadia. Sauna lämmitettiin aamuksi, tosin useimmiten väsyneet 

soutajat lähtivät tulosten läpikäynnin ja palkintojen jaon jälkeen 

nopeasti nukkumaan. Pispan  lintutorni oli myös suosittu tauko-

paikka varsinkin kun Eeva Teperi otti tavakseen tulla sinne puo-

len yön aikaan täyden pullakorin kanssa. Siellä sitten koetettiin 

saada selville toisten havaintoja ja samalla yritettiin pitää omat 

löydöt salassa.

Soudut loppuivat aikanaan. Osa porukasta vanheni, eikä enää 

jaksanut koko yön soutua, eikä nuorta porukkaa tullut samaa 

tahtia mukaan. Nyt luontoharrastus tuntuu olevan nousussa, ja 

saattaisi hyvin olla mahdollista saada taas 6 - 7 joukkuetta yö-

laulajia kuuntelemaan.

lijoita, jotka vastasivat soutamisesta ja nauttivat luontoelämyk-

sestä täysin siemauksin. Joukkueiden nimistä näkyy, että kisa ei 

ollut mitenkään ryppyotsainen. Vuosien varrella lintuja kiikaroivat 

muun muassa: Unettomat uivelot, Siipisiskot, Pulloon puhaltajat 

(viittaus kaulushaikaraan), Vompatti, Ulappakeijut, Valppaat vik-

lot ja Metso ja koppelot.

Joukkueissa oli kovia lintujen tuntijoita, ja kisa oli monesti tiukka. 

Nostan tässä pari joukkuetta esiin: Kumiankkojen rungon muo-

dostivat Holmin veljekset Jarmo ja Rauli vahvistuksena useim-

miten Kari Kekki. Kovan vastuksen Kumiankoille muodosti Porin 

Vas: Punakylkirastas on rakentanut pesänsä maahan.

Oik: Kanadanhanhella on alueella vahva kanta.
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On lämmin kesäyö. Istuimme iltaa järven rannan tun-

tumaan laajentamallamme terassilla. Pitkän pöydän 

äärestä nautimme laskevan auringon kullasta ja tyyn-

tyvän järven pinnan heijastuksista.  Välillä arvuuteltiin vesilinnun 

lajia ja vastarannan taivaaseen asti kurottuvan kuusen kotipihaa. 

Nyt viltit on viikattu, herkut herkuteltu ja vieraat hävinneet hämä-

rään rantakujaa pitkin ylös.

Järven musta tasainen pinta vetää puoleensa.  Elokuun yöhön 

tulee pieni vielä lila kajo jo hetki sitten Kirkkosaaren taakse ka-

donneesta auringosta. Työnnän keltaisen kajakin matkaan.  Koti-

matka ei vaadi valmisteluja, kuuman kesän illatkaan eivät kylme-

ne. Syyspuolen kosteudesta ei ole vielä tietoakaan, vain pimeys 

ilmaisee ajankohdan.

Kun erkanen rannasta, näen Yttilän yllä vielä puolikkaan kuun 

utuisena pilvenriekaleen takana. Se riittää minulle. Suuntaan 

nokan pappilaan. Koko järvi on väyläni. Kukaan ei kulje tähän 

aikaan. Muutamasta rannasta näkyy mökkien ikkunoista valoa.  

Vedän melalla kanootin ja samalla itseni kevyesti eteenpäin. Vesi 

ei vastusta kulkuani, tuuli ei teetä töitä. Nojaan eteen, vedän 

taakse ja nautin en mistään: kaikki minua ympäröivä on aivan 

paikallaan. Ilma ei virtaa , vesi ei lainehdi, kukaan tai mikään ei 

liiku, vain minä ja kulkuneuvoni.  Ottan töyräs ja laituri jäävät 

varjoihin. Hätkähdän hämärästä yöstä vastaan kelluvaa valkoista 

vaahtovuorta.

Yy, kaa, koo. I don´t wanna be a rock´n´roll star. I just wanna play 

a funky guitar. Kolme keskiyön karpaasia vääntää lempibiisiään 

järvenrannassa. Nämä uroot eivät vaatimattomuuttaan tavoittele 

tietä tähtiin, mutta soittelevat hienoa kitaraansa niin, että luo-

makunnan rauha häiriintyy ainakin vastarannalla.  Ääni kulkee 

tasaista vedenpintaa, kuin jäälle liukumaan viskattu kivi. Tulen 

Kesäyön tunnelmia kotoisalla järvellä
Anne Reunanen

entistä paremmalle mielelle. Helposti kirkkaassa päivänvalossa 

keskellä järveä meloessa pulpahtaa kiitosvirsi sielun sisimmästä 

ja pääsee vahingossa ilmoille saakka. Kun taivas on tummana 

kattona ja vesimassa kannattelemassa, tuntuu kuin olisin val-

tavassa kuplassa kellumassa. Hämärä rajaa kuplaa, jota öinen 

möykkä pyrkii puhkomaan. Yössä pysyn itse hiljaa, enkä paljastu 

yleisöksi, vaikken piiloudukaan kummemmin.  Laulajat jäävät te-

rassin parrasvaloihin treenaamaan, kuu ei anna ilmi minua. Mut-

ta melodia jää väkisin rytmittämään liikettä, mela käy pinnan alla 

pikaisemmin ja matka jatkuu rivakammin yli järven suuren selän.  

Kajakista näkökulma on lähes sama kuin uimarilla. Rantautues-

sa joutuu aina ihmettelemään, kuinka maalta katsoen tasainen 

hiekkaranta vaikuttaa nousevan pään yläpuolelle. Vääntäydyn 

ylös ja vedän kulkuneuvoni heinikkoon piiloon. En henno läh-

teä veden ääreltä. Istun penkille ja koetan kuunnella, onko tällä 

rannalla yöelämää. 

Kesäkuumalla kävin myöhään illalla vilvoittelemassa. Pyörällä 

laskettelin kohti rantaa – jo Ruposen ahteessa helpotti. Siinä aa-

vistus järvestä tulee aina iholle. Kahlasin hämärässä illassa mata-

laan veteen. Hämmästyin, kun kuulin äänen kuin pikkukiviä olisi 

plompsahtanut sileään järven pintaan edelläni. Plop . Plop. Plop 

plop. Plop plop. Tunsin sääressäni hipaisun. Kun siirsin toista jal-

kaa edetäkseni, osuin taas johonkin jäntevään tikkuun  Lampsin 

keskellä kalaparvea isomman oikeudella ja luonnon järjestyksel-

le sokean röyhkeydellä rauhaa rikkomaan. Vetelin muutaman vil-

voittavan uintivedon ja palasin omalle reviirille.

Nyt koetan jälleen öiseen aikaan tarkistaa, ovatko kalat uudel-

leen vallanneet tyvenen rantaveden. Auto tulee Säkylästä. Olen 

kuulevinani sukelluksia. Auto ajaa selkäni takaa, jatkaa kylän läpi 

ja ääni suuntaa kohti Yttilää. En erota plompsahduksia hurinasta. 
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Elämyksiä talvisella Köyliönjärvellä  
Saana Kauko

Pohjoisen maan asukkaina meillä on kaksin verroin mah-

dollisuuksia nauttia luonnosta vesistöjen äärellä. Kesällä 

järveä voi käyttää virkistäytymiseen monella eri tavalla, 

mutta yhtään vähäisemmäksi eivät jää talven tarjoamat erilaiset 

elämykset, joita järvellä voi kokea. Yhtenä hienoista ajanjaksoista 

mieleen on jäänyt vuoden 2009 kevättalvi, jolloin talvisen Köy-

liönjärven rantojen ja kylien asukkailla oli mahdollisuuksia naut-

tia järvestään ja kansallismaisemastaan monin tavoin. Jääkansi 

oli vahva ja pysyvä, ja lunta oli melkein kuin ennen vanhaan 

talvisin. Alkutalven kirkkailla, sileillä ja lumettomilla jäillä luistimil-

la liikkuminen onnistui hienosti. Kohdissa, joissa jään supistumi-

nen oli muodostanut säteittäisiä seinämiä rikkomatta kuitenkaan 

jään pintakerrosta railoiksi, oli näkyvissä vaikuttavan näköisiä jät-

timäisiä tähtikuvioita pinnan alla. Samoissa kohdissa saattoi näh-

dä, kuinka pintaan pyrkineet pienet ilmakuplat olivat ympäröivän 

jään vankina muodostaneet lukemattomia pystysuoria helmi-

nauhoja.

Hiihtäjillä oli valittavanaan monenpituisia reittejä, ja halutes-

saan saattoi oikaista järven poikki useammastakin kohdasta. Ei-

hän latu tietenkään ole välttämättömyys, kyllä järvellä olosta voi 

nauttia suksien päällä muutenkin kuin latua kiertämällä. Tuona 

talvena eivät tuuli ja viimakaan juuri haitanneet, niin että hiih-

toretki olisi sen takia pitänyt suunnata järven sijasta metsään. 

Koko helmikuun sää pysyi sellaisena, että järvelle kannatti lähteä 

hiihtämään. 

Todennäköisesti ne, jotka esimerkiksi 10. helmikuuta 2009 

olivat järvellä, eivät hevillä unohda sitä nautintoa ja elämystä, 

jonka Köyliönjärvi heille sinä päivänä tarjosi. Kuurassa olevat 

puut kirkkaansinistä taivasta vasten auringonpaisteessa olivat 

kuin kauneimmasta postikortista. Edeltävä kosteahko ilma en-

nen pakastumista oli kuorruttanut lumen oksille niin, että pui-

den ja pensaiden oksat olivat kuin kerrotun pitsin peitossa. Jopa 

järviruo’ot olivat varsinaisia taideteoksia. Sinä päivänä hiihtämi-

nen, jota tasaisella järven jäällä voi tehdä vauhdikkaasti ja tehok-

kaasti, oli keskeytettävä tuon tuostakin, koska luonnon kauneus 

oli mykistävää. Tyytyväiseksi tuli jo siitä ajatuksesta, ettei ollut tul-

lut lähdettyä Lappiin siihen aikaan vuodesta, koska siellä ei olisi 

voinut olla yhtään sen kauniimpaa.

Kalastajatkin järvellä tuona päivänä olivat yhtä hymyä; kukapa ei 

olisi silloin iloinnut järvellä olemisesta. Niinpä muhkea kalansaa-

lis tarttui myös hiihtäjän matkaan, joka näin sai osansa tästäkin 

Köyliönjärven antimesta. Niin tuoreesta kalasta, kuin avannosta 

nostettu Köyliönjärven kuha on, kaupunkilainen ei osanne edes 

uneksia. Tuli mieleen, voiko kalan maku siitä enää parantua.
Railoista noussut vesi muodostaa jäädyttyään 
nauhamaisen verkoston jään päälle.
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Kun pakkanen välillä kiristyi melkoisesti, oli pinnanalaisen sinfo-

nian vuoro. Jää synnytti supistuessaan komeita ja ehkä pelotta-

viakin kumisevia ja soivia ääniä, jotka tuntuivat etenevän järvellä 

pitkiä matkoja. Joskus jään liike räjähti railoksi aivan hiihtäjän kin-

tereillä, mikä hätkähdytti jo Köyliönjärven konsertteihin tottunut-

takin. Koko parituntisen hiihtolenkin ajan tätä järven soittoa saat-

toi ihaillen kuunnella. Järvelle kannattaakin joskus pakastuvana 

iltana lähteä varta vasten tällaisen vaikuttavan elämyksen takia. 

On muitakin luonnonilmiöitä, jotka talvisella Köyliönjärvellä tar-

joavat sielunravintoa. On voinut seurata esimerkiksi varisten ki-

nastelua merikotkien kanssa jäälle jääneistä kaloista. Myös har-

maahaikaran on voinut nähdä lentelemässä rantamaisemissa 

keskellä talvea. Saukkoparin vaeltelua järvellä voi seurata jäljistä 

pitkiä matkoja. Kyseisenä talvenakin sai Köyliönjärvelle tyypillisis-

tä lähteistä aivan erityisen havainnon. Pyöreä, avoin lähde kes-

kellä paksua jääkantta pulppusi hiljalleen kuin poriseva kattila 

liedellä. 

Aika vähän kulkijoita Köyliönjärvellä silti yleensä tapaa, vaikka hie-

noja elämyksiä voi talvella olla yllin kyllin. Tuntuu oikeastaan ih-

meelliseltä, kun siinä veden päällä talvella järven voi kokea ihan 

eri ulottuvuudesta kuin kesällä. Kannattaa tulla Köyliönjärvelle 

talvella, kun vielä on tilaisuuksia kokea järven monimuotoisuutta. 

1960-luvulla tällä seudulla lumipäiviä oli 120-150, mutta jatkos-

sa ennusteiden mukaan vain 60-90 päivää vuodessa, jolloin ko-

kemukset järven talvisista elementeistä käyvät harvinaisemmiksi.

Lumi, pakkanen ja tuuli 
muotoilevat jään pinnan 
kuvioita.
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Köyliön Kankaanpään kylässä sijaitseva Kuninkaanlähde 

on tiettävästi Suomen kolmanneksi suurin lähde ja sii-

tä erikoinen, että se sijaitsee aivan asutuksen keskellä. 

Pinta-alaltaan kookkain Sulaojan lähde löytyy Utsjoelta, Kevon 

luonnonpuiston eteläreunalta. Sulaojan lähde on käytännöllises-

ti katsoen erämaassa, eikä lähistöllä ole asutusta. Sulaoja on ol-

Kuninkaanlähdettä kannattaa vaalia                                                           
Saana Kauko

lut kautta aikojen saamelaisten pyhä paikka. Kuten seitakivien tai 

muiden erikoisten luonnonmuodostelmien ääressä, Sulaojalla 

saamelaiset ovat kokeneet voimakasta yhteyttä luontoon ja ju-

maluuteen luonnossa. Sulaojalla voikin etenkin talvella kovalla 

pakkasella, kun avoin vesi höyryää kinosten keskellä, kokea lä-

hes mystistä kauneutta. 
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Myös Kuninkaanlähteellä ihmiset sukupolvien ajan ovat voineet 

saada samanlaisia kokemuksia. Lähes piilossa maan alta lähtee-

seen virtaava vesi ja lähteessä sen ominainen väri ja kirkkaus 

antavat lähteelle erilaisen luontoarvon kuin mitä on järvillä, joilla 

tai puroilla. Kuninkaanlähdekin on pyhä paikka, sillä lähteen vesi 

on pyhitetty 18.6.2000 Pyhän Henrikin messupäivänä. Veden-

pyhityksen suoritti Ortodoksikirkon arkkipiispa, metropoliitta Leo 

ekumeenisen Pyhän Henrikin muistovaelluksen yhteydessä.  

Ruotsin kuninkaan sotilaat 
suurensivat lähdettä

Kuninkaanlähteellä ja ihmisillä on ollut vuorovaikutusta jo aina-

kin Ruotsin kuninkaan Kustaa III:n sotilaiden oleskelun aikana 

Kankaanpään kylässä kesällä 1775. Sotilaat tekivät pengerrys-

töitä lähteen eteläreunalla, ja tuolloin lähteestä lähtevä laskuoja 

myös padottiin.  Samanlaista pengerrystä on laajemminkin myl-

lypihan puolella.

Mainittuna kesänä Kustaa III tuli itsekin Kankaanpäähän mat-

kallaan Hämeenlinnasta Turkuun. Kuninkaan henkirakuuna-

rykmentti oli leiriytynyt lähteen rannalle, koska kylässä vähän 

matkan päässä lähteestä olevalla kentällä pidettiin rykmentin 

harjoituksia. Kuninkaanlähde olikin verraton leiripaikka, sillä puh-

dasta juoma- ja pesuvettä riitti yllin kyllin sekä hevosille että ihmi-

sille. Kuningas saapui lähteelle juhannusaattona kuuden maissa, 

ja tarkasti henkirakuunarykmentin harjoitukset yhteentoista asti 

illalla. Yöksi kuningas lähti Kankaanpään rustitilalle Pryhtille, mut-

ta lähteellä tapahtumat jatkuivat vielä dramaattisina. Seuraavana 

päivänä kuningas jatkoi matkaansa Turkuun. Tästä käynnistä läh-

teen rannalla lähde sai nimensä Kuninkaanlähde. 

Kyseisenä juhannusaattoiltana kaksi 24-vuotiasta henkivartioso-

Tervahautaa ladotaan lähteen pohjoisrannalla. Kuva vuodelta 1913.
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tilasta, Arns Gabriel Grüner ja Ulrik Karl Stierneld riitaantuivat, 

koska molemmat tavoittelivat erään kylän neidon suosiota. Läh-

teen rannalla syntyi kaksintaistelu, jossa aseina käytettiin miek-

koja. Grüner hävisi taistelun ja haavoittui kuolettavasti päähän ja 

rintaan. Sotaoikeus käsitteli asian ja sen antaman tuomion mu-

kaisesti Grüner haudattiin 27.6.1775 kivihautaan Köyliön kirkon 

lattian alle. Grünerin päähaavaan laitettu side on säilynyt muu-

miossa. Grünerin kaksintaistelussa käyttämä karoliinimiekka on 

nähtävänä Köyliön kirkon sakastissa. Stierneld karkotettiin maas-

ta, ja vasta vuonna 1784 hän sai luvan palata Venäjältä. Voitosta 

ei ollut hyötyä Stierneldille, sillä Kankaanpään kylän neitoa hän 

ei saanut omakseen. Naimattomana Stierneld kuolikin.

Varhainen elinkeinotoiminta 
kukoisti lähteen äärellä

Vanhin kartta, joka Kuninkaanlähteestä on olemassa, on vuodel-

ta 1791. Lähteen rannoille alkoi muodostua merkittävää elin-

keinotoimintaa. Lähteen ympärillä poltettiin tervaa parhaimmil-

laan kahdeksan talokunnan voimin 1800-luvulla ja aina vuoteen 

1919 asti. Kuninkaanlähteellä oli tapana polttaa hautoja lähes 

samanaikaisesti ja pitää tervanpolton ohella lähteellä pientä ky-

läjuhlaa kestityksineen ja tansseineen. Lähteestä löytyneet ter-

vanpolttajien litteät viinapullot kertovat osaltaan tarinaa hauskan-

pidosta, joka liittyi tervanpolttoon sen taloudellisen merkityksen 

ohella. 

Tervaa kuljetettiin puupyöräisillä hevosten vetämillä kärryillä Tur-

kuun, Uuteenkaupunkiin ja Poriin, joissa sitä mm. myytiin kalas-

tajille veneiden ja pyydysten tervaamiseen. Jäänteitä tervahau-

doista on nähtävissä lähteen ympärillä tänäkin päivänä. Myös 

tervanpolton merkkejä, kuten tervatynnyrin osia ja hiekan ja ter-

van muodostamia ”tervakiviä” löytyy lähteestä vieläkin. Tervan-

poltto oli niin ominainen elinkeino Kankaanpään kylälle, että ky-

lää kutsuttiinkin muualla nimellä ”Krääsäpää”. 

Lähteen tuntumassa on toiminut 1900-luvun alussa nahkurei-

ta, sillä myös he ovat voineet käyttää lähteen vettä hyödykseen 

liottamalla nahkoja suurissa puusammioissa. Nahkaa ei ollut 

tuohon aikaan ostettavissa, joten nahkurit olivat tärkeä ammat-

tikunta kylässä. Tunnetuin lähteeseen liittyvä elinkeino oli rukiin, 

kauran ja ohran jauhatus kahdessa myllyssä sekä päreiden val-

mistus. Myllyistä suurempi, joka on ollut toiminnassa jo 1800-lu-

vulla, on hyvin säilytetty kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. 

Myllyn vesiratas on niin suuri ja vaikuttava, että sen pyöriessä 

syntyvä tunnusomainen ääni hämyisessä, kosteassa ja osittain 

luonnonkivien vuoraamassa ratashuoneessa vie tunnelman ja 

katsojan mielen menneille vuosisadoille.

Näytösluontoisesti ihmisillä on mahdollisuus tutustua myös myl-

lyn ohessa toimineen pärehöylän toimintaan. Kuninkaanlähteel-

lä sekä ihmisen rakentama että luonnon muovaama ympäristö 

muodostavat harmonisen kokonaisuuden, mikä erityisesti vel-

Telkkäpoikue on noussut lähteen rannan 
suojaan lepäämään.
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voittaa meitä huolehtimaan tästä ainutlaatuisesta kohteesta ja 

sen ympäristöstä.

Lähteen luontoarvot ovat monitahoiset

Kuninkaanlähteellä on moninaisia luontoarvoja. Lähde on niin 

suuri, että lähteellä voi liikkua sekä veneellä että kanootilla, jol-

loin lähdettä ja ympäristöä voi tarkastella erilaisesta perspektii-

vistä kuin rannoilta. Myös talvella kovilla pakkasilla, jolloin läh-

de kunnolla jäätyy, lähteellä käveleminen antaa aivan erityisen 

kokemuksen ympäröivän talvisen luonnon kauneudesta. Tällöin 

myös naapureissa voi pistäytyä vaivattomasti ”jäätietä” pitkin. 

Pakkasen lauhtuessa pienistä uveavannoista lähtevät pitkät, sä-

teittäiset railot näyttävät kuutamolla kuin jättiläismäisiltä tähdiltä 

lähteen lumisella pinnalla.

Lähteellä voi kesäisin havainnoida mitä erilaisimpia luonnonilmi-

öitä. Silloin kun vesi on aivan kirkasta, on helppo seurata telkkien 

sukellusmatkoja veden alla. Ravintoa etsiessään telkät sukeltele-

vat pohjassa, lopuksi aina nousevat viistosti ylöspäin ja pulpahta-

vat korkin lailla pintaan. Kun kaksi riidoissa olevaa telkkäporukkaa 

on yhtä aikaa lähteellä, joku linnuista voi kokea ikävän yllätyksen, 

kun veden alla kauempaa tullut ”vihollinen” yht´äkkiä ampuu 

pintaan maalinaan kaikessa rauhassa uinut lajitoveri. 

Muutenkin telkät viettävät lähteellä vilkasta elämää. Takaa-ajot 

ovat meluisia ja kestävät usein pitkään. Yksinäinen uros saa ke-

väällä naarastaan vahtivalta telkkäurokselta kovaa kohtelua. Kil-

pakosija ei hevillä lannistu, ja lähde tuntuukin ajoittain olevan 

hyökkäykseen ryhtyvän ja pakenevan linnun kiitoratana kerrasta 

toiseen. Nämä kaksintaistelut ovat niin mittavia ja äänekkäitä, 

että ikkunan ollessa auki yöllä tulee herättyä ihmettelyyn, mitä 

kylässä nyt tapahtuu. Toinen osapuoli ei sentään menetä henke-

änsä, mutta joutuu lopulta väistymään lähteeltä muualle.

Osa telkkien metelöinnistä on ilmiselvästi leikkiä. Kun poikaset 

alkavat olla isompia ja vahvempia, ne mittailevat uinti-, sukellus- 

ja lentoonlähtötaitojaan ajamalla toisiaan takaa ympäri lähdettä. 

Jopa sinisorsat, jotka eivät ole kokosukeltajia kuten telkät, su-

keltelevat huvikseen Kuninkaanlähteellä. Sinisorsien sukellukset 

ovat telkkiin verrattuina kömpelöitä. Kun telkkä äänettömästi ja 

sulavasti solahtaa pinnan alle, puolisukeltaja sinisorsa keikahtaa 

sinne molskahtaen. 

Lähteellä on vieraillut myös kaulushaikara, mutta todennut sen 

liian köyhäksi ruoka-aitaksi. Kalojahan lähteessä on vain muuta-

ma. Pikkuhauki asuu tietyssä paikassa aivan rannan tuntumassa. 

Isompi hauki on sen verran kookas, että voi pelästyttää laiturille 

menneen uimarin pahanpäiväisesti potkaistaessaan pakosalle 

laiturin alta. Myös rantapenkassa työskentelevä vesimyyrä am-

paisee niin nopeasti liikkeelle, että terävän loiskahduksen lisäksi 

voi havaita vain mutavanan vedessä. 

Varsin äänekkäitä lähteen rantojen asukkaita ovat sepelkyyhkyt. 

Koska kyyhkysten juomatapa poikkeaa muiden lintujen juomi-

sesta, sepelkyyhkyn voi nähdä juomassa lähteen pohjoisrannalla 

Roomalaiskatolisen, ortodoksikirkon ja evankelisluterilaisen 
kirkon edustajat Kuninkaanlähteen vedenpyhitysseremoniassa. 
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olevalta kiveltä nisäkkäiden tavoin. Tavi, haapana ja metsäviklo 

ovat lähteellä satunnaisia vierailijoita. Harvinainen liito-orava on 

lähteen ympäristön asukki, jonka olemassaolosta näkyy merkke-

jä, mutta jonka nähdäkseen täytyisi itsekin olla yöeläjä. Kesäyönä 

lähteen yllä pienet risteilyohjukset voivat osoittautua lepakoiksi. 

Kuninkaanlähde on kaunis myös sateella, kun hopeiset vesipi-

sarat täplittävät lähteen pinnan. Auringonpaisteella lisänsä luo-

makunnan monimuotoisuuteen tuovat vedenrajassa kisailevat 

”lentävät rintakorut”, sudenkorennot.

Talvella sukeltelevan koskikaran voi nähdä sekä Kuninkaanläh-

teellä että Pikkulähteellä. Saukot kuljeskelevat jopa Kaltinhaan 

tuntumassa ja käyttävät sieltä järvelle tullessaan reittinään Ku-

ninkaanlähdettä, jonka jään päällä talvella voi nähdä pitkät pätkät 

saukon jalanjälkiä. Kiehtovimpiin luontohavaintoihin on kuulu-

nut seurata Kuninkaanlähteeltä tulevien saukkojen lyllertämistä 

maantien yli ja edelleen mäenlaskua Pikkulähteeseen, ja siellä 

sukeltelua jään alla. Elämää siis riittää Kuninkaanlähteellä, ja tun-

tuu että usein on jonkinlainen luonnonnäytelmä menossa.

Kulttuuriperintöä pitää vaalia ja hoitaa

Kuninkaanlähde on ollut ja on nykyäänkin suosittu kuvauspaik-

ka, jossa ihmiset ovat mielellään ikuistaneet perheenjäsenten-

sä merkkipäiviä tai muita tapahtumia, joista on haluttu säilyttää 

kuvallinen muisto kauniissa ympäristössä. Lähteen länsipäässä 

olevalla maisemalaiturilla matkailijoita näkyy piknikillä maisemaa 

ihailemassa. Kuten kulttuuriympäristö yleensäkin, Kuninkaanläh-

de säilyttää ja välittää tulevaisuuteen niitä viestejä, joita ihmisen 

toimista lähteellä ja sen ympärillä on syntynyt.

Mielenkiintoisen historian lisäksi Kuninkaanlähde on ollut mo-

nenlaisen pienimuotoisen elinkeinotoiminnan lähde ja keskus 

kylässä. Rantojen kotitalouksille lähde on tarjonnut kylmätilaa 

ennen jääkaappiaikaa. Lähteen itäpäässä lähteeseen tuleva kyl-

mä vesi jäähdytti maitotonkat puusta tehdyissä, kivillä vahviste-

tuissa laatikoissa. Keskemmällä kylää asuvat jäähdyttivät tonk-

kansa ns. juoksussa Pikkulähteen puolella.

Kuninkaanlähde on antanut asukkaille työtä ja toimeentuloa 

ja samalla luonnonkauniin ja erityislaatuisen asuinpaikan. Ku-

ninkaanlähde kaikkine näine ominaisuuksineen luo merkitystä 

myös nykypäivän ihmiselle, joka käyttää lähdettä virkistäytymi-

seensä. Tämän maiseman, jossa silmä lepää ja josta sielu saa 

ravintoa, huolehtiminen, säilyttäminen ja osittain ennallistami-

nenkin on tehtävä, jolla siirrämme lähteen kulttuuriperintöä seu-

raaville sukupolville.

Kuten kulttuuriympäristö yleensäkin, Kuninkaanlähde säilyttää 
ja välittää tulevaisuuteen niitä viestejä, joita ihmisen toimista 
lähteellä ja sen ympärillä on syntynyt.
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Vaikka en asunutkaan aivan veden äärellä, järvi ja joki ovat 

jättäneet pysyvän jäljen ja voimakkaat muistot köyliöläi-

seen sielunmaisemaani. Lapsuuden viimeiset vuodet 

koululomien aikana ennen varhaista työelämään siirtymistä ku-

luivat Köyliönjärven rannoilla ja saarissa. Siellä uitiin, kalastettiin, 

siellä elettiin lapsuuden onnellisia ja aurinkoisia  päiviä. Mutta 

joki, Köyliönjoki oli myös ensimmäisten omien tulojeni lähde: 

siellä tienattiin.

Elettiin vuotta 1952. Voin ajoittaa tapahtumat tarkasti heinäkuu-

hun. Istun ulkoeteisen lattialla. Keittiön radiosta kuuluu Pekka Tii-

likaisen ääni. Helsingin olympialaiset ovat menossa: 5000 met-

rin dramaattinen juoksu, ja Zatopek voittaa. Lattialla on edessäni 

kasa kalaverkkoa, kalastajalankaa, rautakehikkoja ja muutakin. 

Valmistan lippoja. Ravustuskausi on alkamassa, ja minulla on 

suunnitelma hankkia omaa rahaa.

Tarvikkeet oli kerätty sieltä täältä, rahaa ei niihin paljonkaan käy-

tetty, rahaahan ei ollut. Verkko leikattiin huolella, hieman isom-

maksi kuin kehä. Tuo vanne oli joko riittävän paksua ja painavaa 

rautalankaa, tai jokin pienen tynnyrin vannekin oli saattanut löy-

tyä. Verkko kiinnitettiin langalla kehikkoon, siihen kolme tukilan-

kaa, jotka yhdistettiin, ja korkki pitämään tukilangat ylhäällä. Tästä 

ylöspäin vielä varsinainen muutaman metrin peruslanka,  jon-

ka päässä oli keppi maahan kiinnittämistä varten. Näitä lippoja 

onnistuin valmistamaan kymmenkunta. Tärkeää oli vielä ennen 

ravustuskauden alkua keittää ne puhtaaksi, niin että  jokeen ei 

tulisi rapuruttoa. Äiti ei ollut hyvillään, kun huomasi saunan ve-

sipadan kuumenevan ja rapulippojen siellä puhdistuvan,  mutta 

tehtävä se oli.

Ravustuskausi alkoi tarkalleen määrätyllä hetkellä. Aikaisemmin 

ravut olisivat olleetkin pehmeäkuorisia. Laki tai muu vastaava 

määräsi tuon alkamisajan. Lipot säkkiin. Mukaan vielä muuta-

Olympiakesän ikimuistoinen rapusaalis 
Heikki Silvola

man metrin mittainen keppi, hokari: puusaitta, tarpeeksi vahva 

mutta ei liian painava. Hokarin päässä oli vankka oksan haara, 

jonka avulla lippo laskettiin ja nostettiin.

Päivällä olin tehnyt kalareissun järvelle. Sieltä ongin riittävän 

määrän pikkukalaa, rapujen herkkua, syöteiksi. Näin varustettuna 

illan tullen lähdin jokirantaan. Tarkkaa kellonaikaa ravustuskau-

den alkamisesta en enää muista, mutta kyllä sitä lehdistä luettua 

tarkkaan noudatettiin.

Seuraavat kesäillat parin viikon ajan vietinkin jokirannassa. Pyyn-

tialueeni oli Kotirannan (Salattimentien) sillalta jokisuulle päin 

Pispaan asti. Talojen isännät olivat antaneet luvan rannalla liik-

kumiseen, ja minä lupasin välttää viljapeltojen vahingoittamista.

Ensimmäinen ravustusilta oli ikimuistoinen. Olin jossakin Ka-

rosen ja Henttisen välisellä alueella. Syötti kiinnitettiin verkon 

keskelle. Usein joutui kalan, pienenkin, puolittamaan, sillä syöt-

tikaloja ei aina saanut riittävästi. Lipot jokeen ja kiireesti lippoja 

tarkastamaan. Syytä olikin pitää kiirettä. Rapuja oli lippo täynnä, 

ja syötit kuluivat uhkaavasti. 

Raputienisteillä ostin polkupyörän 
ja kumisaappaat

Tärkeä asia tässä vaiheessa oli rapujen mittaaminen. Ravun piti 

olla vähintään kymmenen senttiä otsapiikistä pyrstön keskelle. 

Mittausta varten oli  mukana kotona valmistettu, puukolla huo-

lella veistetty mittatikku. Sen kaarevuus vastasi ravun selkäkilven 

muotoa. Kauniisti veistettynä se olikin tuon harrastuksen arvok-

kaimpia, tarkasti säilytettäviä muistoesineitä. Tietenkin jo silmällä 

oppi näkemään pääosan täysmittaisista ravuista, mutta rajatapa-

uksia oli ja alamittaiset   päästettiin takaisin jokeen kasvamaan.

Tuona ravustusiltana ei paljon istuttu eikä eväitä syöty. Ravuille 
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varattu laatikko tuli heti täyteen. Näin saalis oli sijoitettava säk-

kiin, jolla lipot oli tuotu. Illan mittaan sekin täyttyi. Lipot jäivät 

rannan kätköön, ja säkin sain raahatuksi kotiin. Siellä sijoitin sen 

saunamme eteistilaan, viileään. Aamulla heräsin äidin kauhistu-

neeseen huutoon. Osa ravuista oli karannut ja jo matkalla sau-

nan vesikourua pitkin pelto-ojaan. Äidille elävät ravut olivat pe-

lottavia otuksia, mutta itse olin jo tottunut niiden käsittelyyn.

Heti aamupuuron jälkeen oli lähdettävä saaliin myyntiin. Polvi-

suolla oli vanha mies, Jussi, joka välitti rapuja enimmäkseen kai 

Turkuun. Jussikin katsoi ihmetyksellä saalistani. Tarkka laskenta 

kertoi, että niitä oli 270 kappaletta, hyvävoimaisia, täysmittai-

sia jokirapuja. Jussilta saamaani rahasummaa en oikein muista, 

mutta suuri se oli, ja varmasti Jussikin sai vielä hyvän myyntipalk-

kion Turun ravintoloiden ja hotellien pitäjiltä.

Näin kesä jatkui. Aamulla ensin saaliinmyyntiin Jussille, sitten 

järvelle syöttien ongin-

taan ja illalla jokivarteen 

ravustamaan. Saaliit tie-

tenkin pienenivät, ja parin 

viikon päästä illan tulos saat-

toi olla enää muutama rapu.

Rahaa tuo harrastus kuitenkin 

toi. Ostin sen kesän ansioilla itsel-

leni ensimmäisen polkupyörän, ran-

nekellon ja kumisaappaat. Ja rahaa jäi vielä 

säästöönkin alkavaa syksyä varten. Olin tuolloin 

aloittamassa toista oppikouluvuotta,   ja jokainen itse 

hankittu markka tuli todella tarpeeseen. 

Seuraavina kesinä siirryttiin sitten työhön, josta saadut tulot tu-

livat paljon raskaamman ja vastenmielisemmän työn kautta. Al-

koi sokerijuurikkaan harventamishommat. Se siitä ja vielä silloin 

tällöin jokirantaankin ehdittiin.

Tuon kesän 1952 ravustus ja saaliit ovat jääneet pysyvästi mie-

leeni. Tuohon aikaan itse en koskaan syönyt keitettyjä rapuja 

eikä kotonakaan tuota kallista herkkuruokaa syöty. Vasta joskus 

paljon myöhemmin joillakin esittelyillallisilla tai komeissa juhlis-

sa tuohon punakuoriseen ruokaan tutustuin. En siihen ihastu-

nut, vaikka ehkä nuoruuden muistotkin tulivat mieleen. Herkun 

korkeaa hintaa vain edelleen ihmettelen, mutta varmasti oikeas-

sa tunnelmassa, tietyin lisämaustein ja hienossa seurassa ravut 

ovat hintansa arvoisia.

Joskus myöhemmin, kun olin jo poissa kotoa, ehkäpä armeijas-

sa, kuulin, että Köyliönjoen rapukanta oli melkeinpä tuhoutunut. 

Huhuttiin rapurutosta, liikenneonnettomuuden öljyvahingosta. 

Totuutta en tiedä enkä rapujen nykytilannetta joessa tunne.

                                                                             

Köyliön kalanviljelylaitoksen 
kasvattamossa pyrittiin aikanaan 

pitämään jokirapukantaa yllä.
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On tummeneva elokuun ilta joskus 1950-luvun alku-

puolella. Synkkää metsätietä tepastelee kaksi pikkulik-

kaa, jotka palaavat jotain asiaa toimittamasta. Höpö-

tellään niitä näitä kunnes yhtäkkiä pysähdytään kuin naulittuina: 

tiessä loistaa pieniä, kummia valopisteitä. Mitä ne ovat? Jaloki-

viä? Joltain tippuneet? Uskaltaisiko koskea? Serkuksista toinen, 

se kesävieras, kehittää innokkaana tarinaa keijukuninkaasta, joka 

on lähettänyt vartijat lyhtyjen kanssa etsimään kadonnutta prin-

sessaa. Päätetään olla häiritsemättä. Aikuisilta saadaan sitten ko-

tona proosallisempi selitys. Kotikentän serkku kyllä myöhemmin 

selittää tienneensä, että ne olivat kiiltomatoja, mutta ei viitsinyt 

sanoa, ”ko sää olit nin tohkeisas”.

Tämä lie ollut ensimmäinen varsinainen luontokokemukse-

ni mummulan kesänviettoajoilta. Tärkeää roolia niissä tuli esit-

tämään joki. Kunpa olisi noilta ajoilta edes joku valokuva siitä 

ihananasta maisemasta ennen joen ruoppaamista ja pikatien ra-

kentamista. Joessa oli kaksi uomaa, uusi ja vanha joki, ja varsin-

kin vanhan joen rannat olivat ihanan lehtomaiset (pusikoituneet 

sanoisi nykyajan tehoeläjä) ja ”pursuilivat” täynnä ylenpalttista 

kasvirunsautta. Olin tutustunut vain naapuripitäjän mahtavaan 

tukinuittoväylään. Köyliönjoki oli tyystin erilainen, hiljainen ja 

suorastaan harras. Siitä huolimatta se antoi myös monenlaisia 

”hyötyjä”. Mieluisinta oli onginta pappan kanssa. Kalaa saatiin 

useampaa sorttiakin, mutta en muista edes mitä kalaa. Tärkeintä 

oli olla pappan kanssa kahdestaan. Pappa oli silloin yksin minun.

 Kalansaaliista osa joutui rapumertoihin syötiksi. Ravut (kravut) 

olivat siihen aikaan hyvä tulonlähde nuorisolle. Se oli aluksi ker-

takaikkisen salaperäistä, mutta ah niin kiehtovaa touhua. Ke-

hityin hyväksi mittaajaksi, kun serkkulikka ei uskaltanut koskea 

saksiniekkoihin. Ihan kaksistaan siellä hiippailtiin iltamyöhällä ja 

palattiin kori täynnä (tai ainakin puolillaan) kitiseviä otuksia, jot-

ka kotona laskettiin sumppuun odottamaan kuljetusta ja vääjää-

mätöntä kovaa kohtaloa. Tienestit jäivät serkulle, jonka välineillä 

kravustettiin. Hän hankki niillä mekkokankaita ja jopa polkupyö-

rän. Omat ”tienestini” olivat henkisellä puolella. Loppukaneettina 

tälle jutulle on mainittava, etten ikinä ole krapua maistanut enkä 

maista. 

Jokimiljöön kasvilajisto oli upea. Se tuli selväksi varsinkin silloin, 

kun piti kerätä kouluun 30 kasvilajia neljänä kesänä. Kasvioni 

sai upeita yksiöitä: keltainen kurjenmiekka, rantakukka, vehka, 

sarjarimpi, ratamosarpio, keiholehti ja kaiken huippuna keltakuk-

kainen, nystyrälehtihankainen vesiherne. Jonkinlainen ruuhikin 

joella oli, mutta etenemisyritykset sillä jäivät (onneksi) aika vaati-

mattomiksi. Joskus muistan jonkinlaista uinnin tapaistakin joella 

harrastaneeni. Miten puhdasta lie vesi ollut siihen aikaan. Aina-

kin vettä oli, toisin kuin nyt.

Toinen kiehtova vesielementti oli saunan takainen kulju ja kol-

mas metsässä soliseva Alhonojaksi nimetty puro. Jostakin se tuli 

ja jonnekin meni - taisi jäädä tutkimatta. Pääasia oli se tunnelma, 

varsinkin jos joskus pääsi sinne yksin livahtamaan. Oli vaihteeksi 

suloista eläinten hoidon tai kitkemisen lomassa istua hiljaa pu-

ron solinaa kuunnellen. Se kertoi, miten suosta nousi helavalkei-

ta, miten ihmiset uskoivat taikojen ja loitsujen voimaan. Konk-

reettisina ihastuksina tarttuivat mukaan keväinen linnunherne ja 

pieni vihreänkeltakukkainen linnunsilmä - näitäkään en ole kos-

kaan muualla tavannut. 

On myös pakko kertoa pääskykesästä. Rakennettiin uutta navet-

taa. Pääskyt keksivät, että pitkien räystäiden alta saisi oivia pe-

säpaikkoja. Pesiä alkoi ilmestyä tiuhaan tahtiin ihan kymmeniä. 

Mistä lienevät saven hakeneet, kun lähitienoolla ei ollut muuta 

kuin kuulua Köyliön punamultaa. Jossain savikon täytyi olla, kun 

kerran putkitehdaskin oli Tuiskulan suunnassa. Liekö sitten savi 

Kiiltomadoista saksiniekkoihin
Pirkko Lundqvist os.Peltonen
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ollut huonolaatuista tai tekijät amatöörejä, kun vähitellen pesinnän 

edetessä yksi ja toinen pesä munineen tai poikasineen mätkäh-

ti maahan. Syötimme poikasparkoja navetan liimanauhaan tart-

tuneilla kärpäsillä - tai pikemminkin yritimme syöttää, eihän siitä 

tainnut kelvollista tulosta tulla. Eno sitten asensi tukilaudan pesien 

alle. Taidettiin siinä yritellä nostaa pudonneita pesiä ja lapsukaisia 

takaisin korkeuksiin. Miten mahtoi niiden käydä? Sen ajattelemi-

nen oli liian sydäntä särkevää.

Järveen pääsin tutustumaan viettäessäni yhtenä kesänä jonkin ai-

kaa tätini perheessä Kepolassa. Isommat serkut veivät pyörän ta-

rakalla pitkää koivukujaa saareen, jossa oli kirkko ja hautausmaa. 

Niissä olen myöhemmin viettänyt paljonkin aikaa, mutta tuolloin 

pääosassa oli järvi ja ”uiminen”. Taisin olla vasta uimakouluiässä, 

mutta onneksi sitä matalaa jatkui ja jatkui. Äkkisyvä tuli kyllä tutuk-

si ja sitä oli hauska myöhempinä kesinä esitellä kavereilla, joiden 

kanssa oltiin Kirkkosaaressa pyöräretkellä naapuripitäjästä. Luonto 

oli silloin suorastaan pelottavaa ”takkua”, vaan siksi juuri kiehtovaa, 

kun se oli niin peräti erilaista kuin Kokemäen laajat peltoaukeat. 

Tutustuin tammiin, osmankäämeihin, kämmeköihin ja nokikanaan, 

joita oli varsinkin saaren toisen sillan (sen kannassillan) puolel-

la. Kartanolle emme menneet silloin emmekä myöhemminkään. 

Sitä mahtavaa sonnia joskus kävimme kaukaa ihailemassa. Kai-

hertamaan on jäänyt, etten ole koskaan päässyt ihailemaan järveä 

veneestä käsin. Kerran kävin Henrikin saaressa P. Henrikin muisto-

päivänä. Se on ainut venematkani Köyliön järvellä. 

Yhä edelleen pysähdyn joka kesä ensimmäisellä Kirkkosaaren 

käynnilläni Polsun sillalla vetämään sieraimiini tuttua järven tuok-

sua. Lapsuuden kesien muistot humahtavat lävitseni samalla ta-

valla kuin silloin, kun joskus jossain (aivan liian harvoin) kuulen 

kuovin kiivaasti kiihtyvän lentoonlähtöhuudon tai hidastuvan las-

keutumisluikahduksen. Se Köyliö on ainiaaksi menetetty, se elää 

meidän kaikkien ”lastensa” muistoissa.

Eikä missään koskaan ole ollut niin jylhiä ja upeita ukonilmoja kuin 

Köyliössä (ei edes tänä ukkoskesänä 2014)!

Pirkko Lundqvist löysi Köyliönjoen rannalta 
monia upeita kasveja koulukasvioonsa. 
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Kaikenlainen ihmistoiminta on vaikuttanut suuresti Köyliön 

luontoon: peltoja on raivattu metsistä ja soista, puuta on 

korjattu, soita on ojitettu. Maisema on isossa osassa pi-

täjää kulttuurimaisemaa, jota maankäyttö ja viljely ovat muuttu-

neet. Samalla kasvisto ja eläimistö kokee muutoksen: karjatalous 

on vaihtunut viljaan ja riviviljelyyn, avo-ojat on korvattu salaojil-

la. Perinnemaisemia omine kasvistoineen ja eläimistöineen on 

ylläpidettävissä maisemalaidunnuksella. Sopivia ruohonpurijoita 

ovat esimerkiksi Riikka Palosen ylämaankarja, josta kerrotaan toi-

saalla tässä kirjassa.

On myös tuotantoa, jonka aiheuttamia muutoksia ei juurikaan 

pintapuolisesti tarkasteltuna huomaa, kuten mehiläishoito. Toki 

mehiläisilläkin on vaikutusta ympäristöönsä, kun niiden tekemä 

pölytys lisää siementen, marjojen ja hedelmien määrää.

Mehiläishoidon saapumisesta Köyliöön en ole löytänyt tietoja. 

Luulisin sen tapahtuneen viimeistään 1800-1900 lukujen vaih-

teessa, kun sekä Kiukaisissa että Huittisissa järjestettiin koulu-

tuspäiviä. Suomeen ensimmäiset mehiläiset tuotiin 1700-luvun 

puolivälissä, mutta vasta 1800-luvulla tarhaus vakiintui ja levi-

si alkuvaiheessa Lounais-Suomessa. Köyliön kuva-arkistossa on 

muutama vanha kuva, jossa on mehiläispesiä. Arvo Linturin van-

hin kuva on 1920- luvulta, ajoittamattomat kuvat ovat Huhtiselta 

Yttilästä ja Satolasta Vuorenmaasta. Nämäkin kuvat voisivat olla 

sotia edeltävältä ajalta.

Enimmillään mehiläisiä oli sotien jälkeen, kun oli pula sokereis-

ta ja hunaja oli arvokasta. Mehiläisiä hoitivat usein emännät. 

1980-luvun alussa oli vielä siellä täällä jotain mehiläistavaraa  

nurkissa. Silloin pääsin juttelemaan joidenkin vanhojen emän-

tien kanssa 1940- ja 50-lukujen tarhauksesta.

Tuohon aikaan oli paljon nurmiviljelyä karjaa varten. Nurmipel-

loilla kasvoi myös hyviä mehiläiskasveja kuten apiloita ja voikuk-

Makeaa mettä omasta pitäjästä jo yli sata vuotta
Lassi Kauko

kia. Nykyinen viljely tarjoaa mehiläisille varsin vähän kerättävää, 

viljoista, sokerijuurikkaasta ja perunasta ne eivät saa mitään ja 

rypsiä, rapsia tai muita hyönteispölytteisiä kasveja viljellään var-

sin vähän. Niinpä köyliöläiset mehiläiset keräävät metensä suu-

rimmaksi osaksi luonnonkasveista. 

Rannoilla ja metsien reunoissa kasvavat pajut ja voikukat autta-

vat keväällä pesiä kuntoutumaan keruukuntoon. Niistä valmista-

mansa hunajan mehiläiskunnat käyttävät useimmiten vielä itse.  

Mielestäni voikukkahunaja on suomalaisista hunajista parhaita, 

ja moni hoitaja korjaisi sen mielellään talteen. Varsinaisia huna-

jantuottajan satokasveja ovat vadelma, puolukka, maitohorsma 

ja kanerva, josta tosin hunajaa tulee vain varsin suotuisissa olo-

suhteissa. Mehiläiset käyvät kyllä muissakin kukissa, joille niiden 

vierailut ovat tärkeitä. Meitä kiinnostavia kasveja ovat muun mu-

assa omenapuut, mansikat, marjapensaat ja mustikat, jotka kaik-

ki hyötyvät pölytyksestä, mutta joista tulee vain vähän hunajaa.

Köyliön mehiläishoito on harrastustoimintaa, suurimmassa tar-

hauksessa on kolmisenkymmentä pesää, jotka on sijoitettu 

muutamaan eri tarhaan. Samaan paikkaan kannattaa sijoittaa 

enintään vajaa 10 kuntaa. Jonkun verran Köyliössä on ainakin 

ajoittain muualla toimivien ammattihoitajien tarhoja.

Mehiläisten ohella pölyttäjiä ovat kimalaiset, erakkomehiläiset, 

jotkut perhoset ja ampiaiset, jotka käyvät jonkun verran kukissa. 

Mehiläiset ovat usein tärkeimpiä pölyttäjiä, kun niitä on yleensä 

varsinkin alkukesällä enemmän kuin muita kukissa kävijöitä ja 

ne useimmiten keruulennoillaan käyvät vain yhden lajin kukissa. 

Viileissä oloissa kimalaiset ovat paksuine turkkeineen hyvin kil-

pailukykyisiä pölyttäjiä.
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Ylinnä: Mehiläisemo eli kuningatar muutaman 
työläisen kanssa hunajakakulla. Kuva Tarja Ollikka.

Ilmo Huhtinen jatkaa hänen isänsä Niilon 
ja tämän sisaren Marian jo 1920-luvulla 
aloittamaa mehiläistarhausta.

Vas: Lassi Kaukon mielestä voikukkahunaja on 
suomalaisista hunajista parhaimman makuista.
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Luonto on meille kaikille virkistyk-

sen sekä henkisen että ruumiilli-

sen hyvinvoinnin lähde. Siinäpä 

saattaa ollakin pohjoismaisen hyvin-

voinnin vankka perusta ainutlaatuisi-

ne jokamiehen oikeuksineen. Muualla 

maailmassa luonnonsuojelualueet on 

perustettu kansalaisten luonto-oikeuk-

sien turvaamiseksi. Meillä Suomessa 

pihapiirejä lukuun ottamatta koko valta-

kunta maineen, soineen ja vesineen on 

tässä mielessä luonnonsuojelualuetta.

Meille viljelijöille luonto on kaiken tä-

män lisäksi elinehto. Vanha sanonta 

”pelto ei petosta salli”, voitaisiin päivittää 

kuulumaan ”luonto ei petosta salli”. Kai-

ken muun hyvän lisäksi viljelijän etuihin 

kuuluu nauttia täysin rinnoin luonnosta 

myös työaikana. Luonto on viljelijän ka-

lenteri. Kun huhtikuun lopulla tuomiin 

tulevat hiirenkorvat, on pelto köyliöläi-

sittäin ”hynkässään” (suomeksi siankii-

ma). Silloin se pyytää siementä. Kun 

kesäkuun alussa pihlajaan tulevat kukat, 

on lämpösummaa kertynyt sen verran, 

että porkkanakempin torjunnalla rupeaa 

olemaan kiire. Kun toukokuun puolen-

välin paikkeilla rentukka alkaa kukkia, 

on arempien ohra- ja perunalajikkeiden 

kylvön aika. ”Kun lännest klaaraa, ei ol 

satteest vaaraa”, on heinäntekijän oiva 
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Viljelijän luonto
Esa Ruohola

ohje. Nämä vain muutamia esimerkkejä luonnon tiedostoista.

Vuosikymmenien saatossa olen oppinut aktiivisiakin keinoja 

luonnon suojelemiseksi. Esimerkiksi kylvömuokkauksessa äes-

tän töyhtöhyypän pesän rikki. Miksi? Tiedän kokemuksesta, että 

senttien tarkkuudella huomenna on samassa paikassa uusi 

muna ja neljän päivän päästä valmis pesä haudottavaksi. Hyyp-

päpari säästyy kylvömuokkauksen houkutteleman lokkiparven 

aiheuttamalta tuholta. Toiseksi vajaan viikon myöhästyminen pe-

sinnässä poistaa hyypiltä halun tehdä myöhemmin kesällä toista 

poikuetta, se kun ei ehdi kasvaa täyteen muuttovalmiuteen ja 

vie emotkin heikkoon kuntoon juuri ennen syysmuuttoa. Vilje-

lyksilläni hyyppäkanta on vuosikymmenten kuluessa vakiintunut 

ja vahvistunut. 

Kuovinpesät olen aina säästänyt. Tosin turhaan. Kuovi on niin 

arka lintu, että sen pesän suojelemiseksi pitäisi säästää koko niit-

ty. Sellainen vajaan aarin kokoinen lämpäre on vain merkkinä 

variksille, että menkää ja syökää. 

Olen itsekin osa luontoa. Usein olen ollut ketunmetsästyskave-

rina, ajomiehenä. Viimeisiä juurikasrivejä nostaessani kuutamoi-

sena yönä kettu asettuu saran päähän passiin, ja minä ajan pii-

leskelevän jäniksen viimein suoraan sen suuhun.

Kyllä silti jäniksetkin ovat minun kavereitani. Joskus nuorena per-

heenisänä olin toukokuisena kuutamoyönä kyntämässä. Jänis-

pari harrasti poikueen rakentamista kyntövaossa. Ehtivät nopei-

na seksintaitajina hyppäämään sivuun juuri ennen pyörän alle 

jäämistä. No, seuraavalla kierroksella sama peli. Silloin minäkin 

ymmärsin, että päivä se on huomennakin. Menepä sinäkin ak-

kasi viereen. 

Hirvieläimet ovat myös suuri ilonaihe. Niiden syömillä juurikkailla 

on lähinnä marginaalinen merkitys viljelijän talouteen. Parhaalla 

kerralla olen juurikasta nostaessani saanut seurustella kaksitois-

tapäisen hirvisonnilauman kanssa Murronlähteen pellollani. Oli 

se semmoinen näky, että piti puoliyönaikaan soittaa metsästä-

jäinliiton puheenjohtajalle ja kehua näkyä. Hirvisonnit kymmen-

tappisen johtajansa johdolla vetäytyivät arvokkaasti aina sen ver-

ran, että sain työtäni tehtyä.

Toisen kerran menin iltamyöhällä hakemaan juurikaskuormaa 

peltoaumalta. Siellä oli hirvilehmä kahden vasikkansa kanssa 

ruokailupuuhissa. Sain tyhmän idean. Päätin katsoa hirvien juok-

sua, nousin traktorista, läimäytin kämmeniäni ja huusin, että pois 

minun juurikkaistani. Vasikat lähtivätkin, mutta emo alkoi lähes-

tyä hartioitaan keikutellen minua, jolloin oli pakko kiireesti ve-

täytyä traktorin hytin suojiin. Hyväksyin sen, että heillekin kuului 

osansa.

Tällaisista unohtumattomista kokemuksista saan viljelijänä naut-

tia usein, vähäisemmistä mutta virkistävistä päivittäin.

Vanhahtavassa suomen kielessä luonto on synonyymi luonteel-

le. Tässä mielessä viljelijän luonnon on oltava nöyrä. ”Maasta 

sinä olet tullut, maaksi sinun pitää jälleen tuleman.” Viljelijänä sa-

noisin toisin. Multa on minun kohtuni, multa on minun hautani.
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Emoiseni, maamoiseni
Riikka Palonen

Olen kasvattanut skotlantilaista ylämaankarjaa viimei-

set 16 vuotta. Karja laiduntaa ympärivuotisesti, ja oma 

emolaumani asustelee metsän ympäröimällä alueella, 

samoilla nurkilla, missä Köyliön susilaumakin. Naudat elelevät 

luonnonläheisesti, sonni hoitaa sen yhdenkin asian, ja emot saa-

vat poikia itse valitsemansa puun juurella, vapaana. 

Jaahas, totesin aamun tarkastuskierroksella. Nuori rouva Seona-

idin otsakulmassa oli sen näköinen kivistyksen pilvi, että suuri 

päivä oli alkanut: sen ensimmäinen vasikka syntyisi tänään.

Kävin sitten parin tunnin välein silmäilemässä rouvan tilan etene-

mistä. Ensikantoisella se tuppaa kestämään vähän pidempään, 

niinpä kello oli jo liki viisi iltapäivällä, kun taas köröttelin maas-

turillani aidan reunalle. Jo kaukaa näki, että nyt ei ole asiat ihan 

mallillaan, koko lauma touhusi jotakin laidunkappaleen perällä. 

Samassa myös kuulin, että joku lehmistä huutaa, ja ylämaalai-

nen ei turhan päiten huutele: jotakin hätää ja huolta oli ilmassa. 

Lähdin rivakasti astelemaan lehmiä kohti, ja erotin pian porukas-

ta Seonaidin. Juu poikinut on, riekaleet roikkuvat takapuolesta. 

Mutta miksi ihmeessä se huutaa, ja vielä aidan yli metsään päin, 

ja mitä muu lauma toheltaa sarkaojan reunalla? Painelin ensin 
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sinne ojalle: jep, siellä on niille sijoilleen pullautettu, märkä vas-

tasyntynyt. Tarkistin, että kalvot olivat poissa turvalta, ja henki 

kulki. Korjasin sen asentoa niin, että hengittely oli helpompaa, 

ja sitten karjaisin aidalla mekastavalle emolle: ”Seonaid, perha-

nan lehmäntolvana, viittitkö vilkaista, mikä täällä on?” Otus kun 

tuntee nimensä ja minun ääneni, kääntyi, huomasi vasikan, ja 

hyppäsi ulvaisten parilla loikalla siivoamaan jälkeläistänsä heh-

taarikielellään. Tilanne rauhoittui, emo hyrisi ja hoivasi vasuaan, 

vasikka alkoi kielihieronnasta lämmetä ja nostaa päätään reip-

paasti. Muu lauma poistui jatkamaan omia märehtimisiään.

Puh, noh, jäin sitten siihen tasaamaan pulssiani ja seurailemaan 

vasikan olemusta. Terveeltähän se vaikutti, vähän jo alkoi pun-

kea seisaalleen, tosin kömpelöin seurauksin. Mutta sitten: met-

sästä tunkeutui korvaan aivan sydäntä raastava ääni, huuto, jon-

ka jokainen poikinut naaras tunnistaa, äitiä tarvittaisiin apuun! 

Vaan kuka huutaa? Ei ollut vasikan ääni, ei ihmisen … kävelin 

hiljaa aidan vierelle, josko kuulisin huudon uudestaan, saisin 

paremman suunnan. Hiljaista. Sitten rapsahtaa hiukan, oikealla 

puolellani. Aidan alta tulee vanha, kuivunut ojan uoma, ja sitä 

pitkin laitumen puolelle käveli jokin ruskea, jolla oli pystyt korvat 

- enempää en nähnyt, kun se hävisi ojanpientareen heinikkoon. 

Kettu? Hiippailin ojan partaalle ja kurkistin heinien välistä. Uo-

maa taapersi aivan pikkuinen peuran vasa. Vasa pysähtyi, nuuhki 

ilmaa ja kääntyi takaisin, samaa ojan pohjaa myöten. Se paarusti 

ohitseni muutaman kymmenen sentin päästä, nosti kuononsa 

ja vilkaisi minua silmiin, jatkoi ilmeenkään värähtämättä vaellus-

taan. Minulla taisi ilme olla jo aika avara … parin metrin päässä 

vasa kiipesi ojasta laidunnurmelle, käveli kolmen - neljän metrin 

päähän vasikkansa hellimiseen uppoutuneesta lehmästä, ja kävi 

kerälle maahan.

Justiinsa. Minulla on siis imeväisikäinen villieläin laitumellani.

Vähän aikaa tuumailtuani soitin petoyhdyshenkilöllemme, josko 

laitumen läheltä olisi hiljattain löytynyt peuran raatoa, ne har-

maat veljet kun liikkuivat usein niillä nurkin. Eipä ollut havaintoja, 

mutta olimme molemmat samaa mieltä siitä, ettei emän piiloon 

jättämä vasa liiku, ellei ole jotakin pielessä. Yksi oman kylän met-

sästäjistä lupautui tekemään pientä kierrosta lähimetsissä, josko 

korpeilla olisi tuoreita uutisia. Päätimme, että vasa lienee silti pa-

rempi nostaa aidan ulkopuolelle, josko emo kuitenkin olisi vielä 

hengissä; sähköaidan sisältä se ei välttämättä vasaansa löytäisi.

Jonkin ajan kuluttua metsämies pörähti mönkijällään laitumen 

toiselle laidalle. Minkäänlaista merkkiä kuolleesta peurasta ei 

ollut löytynyt. Ihmettelimme siinä vähän aikaa luonnon järjes-

tyksiä, sitten hän jatkoi matkaansa. Minä istahdin ojan penkalle 

seuraamaan jo jalkeilla olevan vasikan pyrkimyksiä utareelle, ja 

aloin pohtia, mitä ihmettä oikein tapahtui.

Rouva Seonaid siis poiki ensimmäisen vasikkansa. Tuo synny-

tysvalmennus kun ei kuulu lehmien sosiaalietuihin, ei hän ehkä 

ollut ihan perillä siitä, miten ja mihin se vasikka pullahtaa. Aivan 

aidan ulkopuolella oli tämä peuran vasa, ilmeisesti emonsa käs-

kystä hiljaa odottamassa. Synnytys haisee, ja mitä läheisemmät 

eliölajit, sitä samankaltaisemmat hajut. Voisiko olla, että samalla, 

kun Seonaid rutisti sen viimeisen rutistuksensa ja sai vasikan 

ulos, haisteli vasa, että äiti on jossakin lähellä. Koska peuraemoa 

ei näkynyt, päätti tomera vasa auttaa äitiä, ja päästi ensimmäi-

sen huudon. Seonaid tunnisti sen pienokaisen huudoksi, ja luuli, 

että siellä se nyt on, hänen vaavinsa, jossakin tuossa suunnassa, 

aidan toisella puolella! Lauma huomasi, että Seonaid pöljäilee 

ihan väärään suuntaan, ja rynnisti porukalla vahtimaan vasikkaa. 

Vasa seurasi hajua, ja tuli laitumen puolelle luullen löytävänsä 

emonsa. Melkoinen yhteensattuma, takku luonnon yleensä niin 

toimivassa informaatioverkossa.

Tätä pohtiessani vasikka onnistui telakoitumaan utareeseen, ja 

sitten: kookas varjo häivähti ääneti aidan ulkopuolella. Peura-

emo oli tullut hakemaan vasansa.
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Köyliössä kalasääski on varsin näkyvä lintu, sillä 
useampi kunnassa tai sen lähialueella pesivä pari 
kalastaa ravintonsa Köyliönjärvestä. 
Kuva: Janne Kortesaari/Vastavalo.fi
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Euroopan Luonnonsuojeluvuoden 1995 Suomen työja-

oston ”Lumoudu luonnosta” työryhmä haastoi vuoden 

1995 lopulla kaikki Suomen kunnat valitsemaan itselleen 

nimikkolajeja. Köyliön kunnan ympäristölautakunta käsitteli asiaa 

9.6.1997: Ala-Satakunnan Ympäristöseura on       Luonnonsuo-

jeluliiton    paikallisyhdistyksenä tehnyt ehdotuksensa Euran, 

Säkylän ja Köyliön nimikkolajeiksi, ja ehdottaa, että ympäris-

tölautakunnat esittäisivät kunnanhallituksille näiden nimeä-

mistä.

Köylion nimikkokasviksi ehdotetaan Jalokiurunkannusta (Cory-

dalis nobilis). Istutusperäinen jalokiurunkannus on levittäy-

tynyt villiintyneenä Kirkkosaaren rantalehtoihin ja muodostaa 

paikoitellen näyttäviä kasvustoja. Alunperin jalokiurunkannus 

on kasvanut Vanhankartanon puistossa istutettuna koriste-

kasvina. Kasvi kuuluu siten kiinteästi Köyliön Vanhakartanon 

historiaan. Kartano puolestaan on oleellinen osa Köyliön kun-

nan historiaa.

Köyliön nimikkolinnuksi ehdotetaan Kalasääskeä (Pandion ha-

liaeetus). Köyliössä kalasääski on varsin näkyvä lintu, silla 

useampi kunnassa tai sen lähialueella pesivä pari kalastaa 

ravintonsa Köyliönjärvestä. Kalasääski on Köyliönjärven suo-

jeluyhdistyksen tunnuslintu ja tunnetusti myös kalanviljelylai-

toksen altaat vetävät kalasääskiä puoleensa. Kalasääski on 

satakuntalaisten soiden ja järvien näyttävä petolintu, jonka ta-

vallisetkin luonnossa liikkujat tuntevat.

Ymparistönsuojelusihteeri: Kalasääski Köyliön nimikkolintuna 

lienee selvä ykkönen. Jalokiurunkannus istutusperäisenä ja tun-

temattomampana ei liene itsestään selvä valinta.

Lautakunta keskustelee soveliaista kasvi- ja eläin  lajeista Köyliön 

nimikkolajeiksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle naiden 

nimeämistä. 

Päätös: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle Köyliön nimikko-

eläimeksi valittavaksi kalasääsken ja -kasviksi jalokiurunkan-

nuksen.

Kalasääski (Pnadion haliaetus)

Kunnanhallitus vahvisti päätöksen 30.6.1997 ja köyliöläiset 

olivat saaneet oman kasvin ja linnun. Kokemäkeläiset ni-

mesivät kasvinsa ja lintunsa vasta pari kuukautta myö-

hemmin. 

Kalasääski tai lyhyemmin sääksi on kalaravintoon erikoistunut 

petolintu, jota tavataan Suomessa vesien varsilla sekä sisämaas-

sa että rannikolla. Kalasääski luettiin aiemmin sääksien heimon 

ainoaksi lajiksi, mutta uudemman luokittelun mukaan se kuuluu 

haukkojen heimoon. 
Linnun varhaisempi nimi oli kalasääksi. Kalasääski-muoto 

esiintyy laajalti suomen murteissa, kalasääksi-muoto taas tunne-

taan vanhastaan paikoin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. 

Virossakin on kalasääsk. Etymologisen sanakirjan mukaan lienee 

kyseessä alkuaan onomatopoeettinen eli ääntä kuvaileva sana. 

Hyttystä tarkoittava sääski tunnetaan paikoin (mm. Kaakkois-

Hämeessä ja Keski-Suomessa) sekin sääksi-asuisena, mutta on 

sanakirjan mukaan eri alkuperää. Sekä linnun että hyttysen ni-

mityksillä on vastineita etäsukukielissämme saakka. Esimerkiksi  

vuorimariksi sääski on cексӹ (seksy), mikä viittaa siihen että 

suomi on aika vanhakantainen kieli. Sana ei siis olisi muuttunut 

miksikään matkatessaan Volgan mutkalta Suomeen. Esikuvaksi 

on myös mainittu saamen sanaa čiekčá, mikä tietenkin on hyvin 

todennäköistä, ja on ihan sattuma, että äännekehitys suomessa 

ja vuorimarissa on tuottanut toisistaan riippumatta lähes saman-

laisen sanan. Läheinen sana on myös venäjän lokkia tarkoittava 

Miten köyliöläiset saivat nimikkoeläimensä ja kasvinsa?
Leena Järnfors
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sana чайка (tsaika). Useissa paikannimissä esiintyvä Sääks 

-alku on varmasti perua paikalla asuneilta kalasääksiltä, esim. 

Sääksjärvi, Sääksmäki. 

Kalasääski on todella iso ja komea lintu: Pituutta voi olla 52-

60 cm ja siipien kärkiväli on 152-167 cm. Painoa linnulla 

on 1,2 kilosta yli kahteen kiloon. Lintu käyttää ravinnokseen 

ainoastaan kalaa. Havaittuaan saaliin sääksi pysähtyy lekuttele-

maan ja syökysukeltaa kalan kimppuun ja nappaa saaliin kynsil-

lään. Onnistuneen saalistuksen jälkeen sääksi nousee suoraan 

vedestä lentoon. Suurimmat saaliit ovat olleet lähes puolet lin-

nun painosta. Niin kauan kuin kalanviljelylaitos toimi Köyliössä, 

olivat kalasääsket jatkuva riesa nappaamalla parhaimmat emo-

lohet kasvatusaltaista. 

Sääksi on selkäpuolelta mustanruskea ja alapuolelta lähes ko-

konaan valkoinen. Rinnassa on tumma vyö. Pienehkö pää on 

valkoinen lukuun ottamatta silmän yli kulkevaa tummaa juovaa. 

Alapuolelta nähtynä sääksen siivet ovat valkoiset, paitsi siiventai-

peen täplä, käsisulkien kärkiosat ja kyynärsulkien kapea takareu-

na sekä vähäinen poikkijuovitus, jotka ovat mustia. Pyrstössä on 

tummaa juovitusta. 

Linnun pesä on suuri risulinna puun latvassa ja pesän sisustuk-

seen lintu käyttää sammalia, turvetta, jäkälää ja olkia. Sääksen 

pesäpuu on rauhoitettu. Lintu itse on ns. silmälläpidettävä laji, ja 

Suomen nykyinen sääksikanta lienee noin 1.150–1.300 paria. 

Lintu on yksiavioinen ja pariskunta voi saada vuodessa yhdestä 

neljää poikasta. Lintu voi elää yli 26-vuotiaaksi.

Maailmalla tunnetuin köyliöläissyntyinen lintu lienee kalasääs-

ki  Lalli, joka on nimittäin rengastettu pesäpoikasena Köyliössä 

vuonna 2007. Lalli pesii virolaissyntyisen vaimonsa kanssa Ko-

kemäellä ja vuonna 2013 se sai kunnian ryhtyä satelliittisääk-

seksi. Talvehtiminen Guineassa sujui hyvin, mutta talonvaltaajat 

aiheuttivat riidan pesästä kotona. Lalli tosin onnistui karkotta-

maan tunkeilijat, mutta pesiminen taisi jäädä liian myöhäisek-

si.  Nyt lienee talvimatka etelän lämpöön jo alkanut sekä Lallilla 

että Köyliön kalasääskillä. Mikäs siellä on matkan jälkeen lepäillä 

mangrovemetsikössä! Lallin matkaa voi seurata Facebookista.

Köyliön lisäksi kalasääski on Kanta-Hämeen maakuntalintu ja 

Valkeakosken kaupungin nimikkoeläin. Sääksi elää myös Sata-

kunnan lennoston hävittäjälentolaivue 21:n laivuetunnuksessa 

Pirkkalassa.  Valitettavasti kyseisen lentolaivueen toiminta lop-

puu  vuoden 2014 aikana valtiontalouden säästöjen takia. 

Jalokiurunkannus (Corydalis nobilis)

Ympäristönsuojelusihteeri tuntui vähän epäilevän ko. kasvin so-

pivuutta Köyliön nimikkokasviksi, mutta miksei hänen jalosukui-

suutensa tänne kelpaisi? Kaunis iso keltainen kukka, kukkii var-

hain keväällä kiurun laulun aikaan, mutta tosin on myrkyllinen. 

Monivuotinen jalokiurunkannus kasvaa 40–60 cm korkeaksi, 

kun samaa sukua olevat Ahvenanmaan ja tammilehtojen pienet 

kiurunkannukset tuskin maasta erottuvat.

Paksun juurakon avulla jalokiurunkannus muodostaa laajoja kas-

vustoja. Sirot lehdet ovat toistamiseen parilehdykkäisiä. Latvater-

tussa olevat kukat ovat keltaiset, ruskeapilkkuiset, kärjestä tum-

memmat. Kukinnan jälkeen kasvin maanpäälliset osat kuihtuvat 

virotakseen taas seuraavana kasvukautena.

Jalokiurunkannus on epäilemättä päätynyt Köyliöön Vanhankar-

tanon kautta. Kasvi on yleinen vanhoissa kulttuuriympäristöissä 

Pori-Tampere -linjan eteläpuolella, juuri kartanoiden ja pappiloi-

den pihoilla, ja varmasti Köyliössä on joutanut taimi tai siemeniä 

torpparinkin matkaan. Myös muurahaiset levittävät jalokiurun-

kannusta tehokkaasti hyödyntäessään ravinnokseen siemenessä 

kiinni olevan rasvalisäkkeen.

Luonnontutkija Carl von Linné oli pyytänyt savonlinnalaissyn-

tyistä tutkimusmatkailija Eric Laxmannia toimittamaan Siperiasta 

särkyneensydämen siemeniä Ruotsiin. Laxmann lähetti Linnélle 

kuitenkin erehdyksessä jalokiurunkannuksen siemeniä, joita Lin-

né kasvatti puutarhassaan ensimmäisen kerran vuonna 1765. 

Suurin osa Ruotsin ja Suomen vanhoista jalokiurunkannus-kas-
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vustoista on peräisin Linnén kasvattamista yksilöistä. Linné itse 

ehtinyt koskaan nähdä särkynyttä sydäntä. 

Savonlinnassa vuonna 1737 syntynyt Laxman oli erikoislaatui-

nen mies. Rantasalmen triviaalikoulun ja Porvoon kymnaasin 

jälkeen hän opiskeli papiksi ja toimi lyhyen ajan Pietarissa lute-

rilaisena pappina ja opettajana. Vuonna 1764 hänet määrättiin 

saksalaisen seurakunnan papiksi Barnauliin keskiseen Siperiaan 

Ob-joen yläjuoksulle. Siperiassa Laxman tunsi olevansa oikeassa 

paikassa, keskellä tutkimattomia kasvi- ja eläinlajeja. Tutkimus-

matkoja hän teki Siperiassa useita, hänen ensimmäinen vai-

monsakin osallistui joihinkin niistä. Kristina Laxman kuoli vuonna 

1766 Kjahtassa Mongolian lähellä.

Laxman käväisi Suomessa, solmi uuden avioliiton, ehti jossain 

välissä hankkia Kristinan kahden pojan lisäksi viisi muutakin las-

ta, mutta Siperia oli vienyt miehen sydämen. Siperiassa Laxman 

kuolikin,  pienellä postiasemalla Tobolskin lähellä, yli 60-vuotiaa-

na vuonna 1795. 

Eric Laxman keräsi Sinjaja Sopkan -vuorelta Fumaria bulbosan 

siemeniä. Kasvi sai nimen Corydalis nobilis nimen myöhemmin. 

Kasvitieteilijänä Laxman osallistui muun muassa Linnén kuului-

san tieteellisen luokittelun kehittämiseen ja vei perunanviljelyn 

Siperiaan. Ruotsi-Suomessa aloitettu raparperinkin viljely oli lä-

hinnä hänen ansiotaan. Laxman oli Venäjän ja Ruotsin tiedeaka-

temian jäsen.  

Jos Laxman ei olisi sotkenut siemenlähetystään Linnélle, oli-

sikohan Köyliön nimikkokukka nyt särkynyt sydän? Särkynyttä 

sydäntä voi ostaa kukkakaupoista ja puutarhureilta, mutta jalo-

kiurunkannusta ei. Sitä myydään erittäin harvoin taimitarhoilla. 

Todennäköisesti saatavuutta selittää edellä kerrottu kasvin tarina. 

Sitä ei ole ulkomaisten välittäjien tarjonnassa. Hänen jalosukui-

suudellaan on hieno historia.

Alunperin jalokiurunkannus on kasvanut Vanha-
kartanon puistossa istutettuna koristekasvina.
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Köyliössä tehtiin vuosina 1946-1956 suomarjoihin, eten-

kin karpalonviljelyyn liittyvää tutkimustyötä. Karpalotutki-

muksesta on kerrottu laajemmin ”Köyliist 8” -kirjassa. Tut-

kija, kasvitieteilijä ja myöhemmin tohtoriksi väitellyt Lauri Olavi 

Ervi tutki myös noina vuosina laajemminkin Köyliön kasvistoa 

pitäjän eri osissa.  Ervi teki päätyönsä ohella myös tutkimuksen 

Köyliön putkilokasveista.  Tutkimus oli kunnioitettavan perinpoh-

jainen, kun otetaan huomioon, että Köyliön pinta-ala on 260 

km², josta järvien osuus on noin 14 km².   

Tutkimustyön tuloksena syntyi kasviluettelo, joka käsittää 452 

Köyliössä vakituisesti esiintyvää kasvilajia. Ervi pyrki tutkimus-

retkillään selvittämään ensisijaisesti Köyliön alkuperäiskasvis-

toa. Hän kohdisti enemmän huomiota vähemmän tunnettuihin 

syrjäseutuihin kuin pihoihin ja tunkioihin, jotka usein ovat an-

toisampia tutkimuskohteita.  Ervi toimitti kaikista luettelossa mai-

nituista kasveista näytteet Helsingin Yliopiston kasvitieteelliseen 

museoon (nykyisin Luonnontieteellinen keskusmuseo). Suo-

malainen eläin- ja kasvitieteellinen seura Vanamo on julkaissut 

Ervin Köyliön putkilokasveja käsittelevän tutkimuksen. Julkaisu 

käsittää 26 sivua.

Tuskin Ervi olisi näin laajassa pitäjässä ja sen syrjämailla yksin 

ehtinyt ja pystynyt löytämään kasvustollisesti runsaimpia ja ar-

vokkaimpia alueita, ellei hänellä olisi ollut apunaan kylistä paikal-

lisia oppaita.  Hän antaakin tutkimusjulkaisussaan laajasti kiitosta 

paikallisille oppaille. Ervillä oli huono näkö ja monesti hänellä oli 

Ansiokas putkilokasvitutkimus
Teksti: Samuli Vahteristo  Kuvat: Tuomo hurme

Marketankalliolla on monia myrkyllisiä 
kasveja, kuten metsävirna ja 
mustakonnanmarja.
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apunaan myös Hilkka Säteri o.s. Yski ja Raija Pere o.s. Välimäki 

sekä Kalle Hemmi. Tarkkasilmäisinä ja vikkeläjalkaisina he ha-

vaitsivat monia sellaisia kasveja, jotka olisivat tutkijalta jääneet 

piiloon. Ervin apuna oli kesällä 1953 ylioppilas Lalli Laine. Hän 

toimi myöhemmin uransa aikana mm. professorina Joensuun ja 

Helsingin yliopistoissa, joissa hänet tunnettiin sieniin ja kasvitau-

teihin sekä metsään liittyvistä tutkimuksista.

Aikalaiset kuvailevat Lauri Erviä persoonalliseksi  tiedemiestyy-

piksi, joka tähyili maastoa sarvisankaisten silmälasien takaa, ja 

otsalla keikkui kuminauhan varassa roikkuva suurennusluuppi. 

Yleensä hän liikkui polkupyörällä, jonka tavaratelineen sivuilla 

roikkui kaksi kasvinäytelaukkua. Toisinaan hän kiinnitti pyörän-

sä taakse perävaunun, joka oli tehty vanerista ja vedenpitävästä 

kankaasta. Perävaunu muistutti karjalanpiirakan muotoista ve-

nettä. Parhaimmillaan hän käytti lumikenkiä kulkiessaan Ruota-

najärven upottavilla soilla etsimässä kasveja.

Ervi jakoi pitäjän yhdeksään pääalueeseen ja ne yhteensä 38 

apualueeseen. Apualueet eivät noudattaneet kylärajoja, vaan ne 

oli määritetty kasviston mukaan.  Apualueita ei voinut määrit-

tää samansuuruisiksi.  Ervillä oli pyrkimyksenä osoittaa tietyn-

tyyppiset maastokohdat niin selvästi, että lajiluettelossa on voitu 

numeroin määrittää lyhyellä tavalla jonkin kasvilajin esiintymän 

paikka. Tästä johtuu, että kaikki Köyliönjärven saaret ovat kasvi-

luettelossa saaneet oman apualuenumeronsa. Toisaalta Kauko-

saari ja Köyliönsaari (Kjuloholm) ovat olleet myös kasvustoltaan 

hyvin runsaita, ja varsinkin Vanhakartanon alueella on paljon ja-

lopuulajeja sekä kulttuurikasveja. 

Jotkin apualueista ovat saaneet vielä aakkosellisia ala-alueita, ku-

ten esimerkiksi  Köyliönjärven rantavyöhyke (1.), johon 17. apu-

alueena kuuluivat Karhian ja Kankaanpään rannat. Tämä apu-

alue oli jaettu vielä Kuninkaanlähteen (a), puronvarsilehdon (b), 

sivulähteikön ja siitä lähtevään puron (c), Pryhtin ja Torkkelin 

taloryhmän (d) ja Karhian rannan (e) kanssa aakkosilla erotetta-

viksi tarkemmiksi alueiksi. 

Pääalueet ovat:

1. Köyliönjärvi rantavyöhykkeineen 23 km²

2. Köyliönjoki lähiympäristöineen 8 km²

3. Läntinen metsä- ja viljelysalue 43 km²

4. Pohjoinen metsäalue 30 km²

5. Keskinen metsä- ja viljelysalue 45 km²

6. Kaakkoinen kangas- ja harjualue 16 km²

7. Vuorenmaan kylän viljelysaukea soineen 22 km²

8. Itäiset suot metsäsaarekkeineen 38 km²

9. Itäiset lehtokorvet välikkösoineen 35 km²

Ervi on julkaisussaan luonnehtinut kunkin pää-, apu- ja aakkosel-

listen ala-alueiden maastotyyppejä ja tuonut esiin niiden kasvis-

tollisia erityispiirteitä. Esimerkiksi läntistä metsä- ja viljelyaluetta 

(3.) Ervi kuvaa seuraavasti:
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”Ranta - ja jokivarsiseutujen länsipuolella maasto alkaa ko-

hota diabaasikallioille päin, mutta vuoriperusta on näkyvästi 

esillä vain jyrkemmissä kohdissa. Kasvistollisesti tärkeimmät 

rinteet metsävyöhykkeen reunalla ja viljelysmaat niiden itä-

puolella tasaisella maalla. Rinteen ja sen jyrkänteiden suunta 

on joko itään tai koilliseen”.

Kasvistollisesti Köyliön yhtenä omaperäisimpänä apualueena 

voi pitää apualueella (32.) sijaitsevaa Marketankalliota. Se on 

kasvustoltaan suorastaan ”myrkynkeittäjän tai kansanparantajan 

tukkuaitta”, jonka kasvustoa Ervi tuo esiin seuraavasti: 

”Apualueen itäosassa diabaasikallion rinne muodostaa pai-

koin muutamia reheviä kohtia, Kuten Lintukallion luona ete-

lässä ja Röyskänkallion tienoilla pohjoisessa. Aivan erityinen 

rehevyys on näiden välissä sijaitsevalla  Marketankalliolla, 

jonka seinämä avautuu koilliseen päin. Tästä vuoresta tihku-

va kosteus tarjoaa suotuisat olosuhteet monille vaateliaille 

lajeille. Tältä yksittäiseltä jyrkänteeltä löytää mm. seuraavat 

kasvilajit:

Dryopteris austriaca  (Etelänalvejuuri*), Cystopteris fragilis 

(haurasloikko), Polypodium vulgare (Kallioimarre), Carex palli-

dula (harjusormisara),  Actaea spicata (Mustakonnanmarja*), 

Hepatica triloba (Sinivuokko), Viola riviniana(Metsäorvokki), 

Chrysosplenium alternifolium (Kevätlinnunsilmä), Lathyrus 

vernus(Kevätlinnunherne*), Vicia sylvatica (Metsävirna*), 

Tilia cordata(Metsälehmus+), Geranium silvaticum (Metsä-

kurjenpolvi), Oxalis acetosella (Käenkaali eli Ketunleipä+), 

Pulmonaria officinalis (Rohtoimikkä), Galium triflorum (Leh-

tomatara) ja Lonicera xylosteum (Lehtokuusama*)”. (*Myr-

kyllinen kasvi, + Lääkekasvi)

Maallikkolukija voi löytää kasviluettelosta eri alueilta lukuisia mie-

lenkiintoisia tarkentavia tietoja. Niiden pohjalta voisi hyvin käydä 

tarkistamassa, miten jokin kasvi on säilyttänyt runsautensa 60 

vuoden takaa näihin päiviin asti.  Ervi käytti luettelossaan vain 

kasvien latinankielisiä nimiä, mutta onneksi tietokoneella eri ha-

kukoneista löytää melko vaivattomasti kasvien kotimaiset nimet. 

Seuraava ote on esimerkkinä Ervin kasvupaikkakuvauksesta, jos-

sa viitataan numeroin kasviluettelon pää- ja apualueisiin:

”Tilia cordata (Metsälehmus) esiintyy enimmäkseen pensas-

maisina ja steriilinä itäisellä lehtokorpialueella (9) sekä erillisi-

nä yksilönä tai pieninä ryhminä muuallakin pitäjässä. (1,3,4). 

LINTURI 1939 mainitsee metsälehmuksen pääasiassa asu-

tusten luota (11, 16,35, 42, 91), mihin saatan omina havain-

toinani koko joukon lisää. Tärkeimmät lehmustot sijaitsevat 

alueella (93) Takasuon kalliosaarekkeet. Aluetta on tutkittu 

Kallioimarre on lakritsinmakuisesta juurestaan 
tunnettu saniaiskasvi. Suomessa kallioimarretta 
on kutsuttu muun muassa nimillä mesijuuri, 
imeläjuuri, kivenimelä ja kalliomakia.
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maanviljelijä A.Vähätalon  antamien tietojen perusteella).   

Latoluodossa ( 93a) laskin olevan noin 200 metsälehmusta 

ja Niiniluodossa (93b) noin 40 lehmusryhmää pääasiassa 

eteläpuolisilla korpirinteillä. Metsäalueilla tavataan lehmusta 

lisäksi yksittäisinä pieninä puina ainakin seuraavissa paikois-

sa:  Röyskän- ja Marketankallioilla (32) sekä  Satulakallioilla 

(42).”

Köyliön kasvustoa on tutkittu varsin vähän, joten Ervin jo 60 vuo-

den takainen tutkimus paikkasi tässä suhteessa ison aukon, jos 

otetaan vertailukohdiksi naapuripitäjien Kokemäen (POHJALA 

1934), Euran ja Kiukaisten (JALAS 1954), Huittisten (ERÄMET-

SÄ 1953) ja Säkylän (SÅLTIN 1955) kasvistoja koskevat tutki-

musjulkaisut.

Ensimmäisiä mainintoja Köyliön kasvillisuudesta löytyy kirjalli-

suudessa MALMGRENIN (v 1861, s.51) julkaisussa, jossa mai-

nitaan sanikkaisiin kuuluva Equisetum arvense (peltokorte). Ervi 

pitää havainnon kirjaamista arvoituksellisena, koska laji on kui-

tenkin hyvin yleinen Suomessa.

Seuraavat maininnat Köyliön kasvustoista löytyvät Conspectus 

Florae Fennica-teoksesta (HJELT 1888-1926). Mainintoihin liit-

tyviä museonäytteitä on olemassa Luonnontieteellisessä keskus-

museossa, jossa on Suomen osalta (2014) yli 6 miljoonaa kasvi-

näytehavaintoa kirjattuna. Ervi tosin arvelee, että Hjeltin näytteet 

saattavat olla löytöpaikkamerkintöjen puutteellisuudesta johtuen 

myös peräisin Kokemäeltä tai esimerkiksi Säkylänharjulta. Viime 

Vuosisadalla Köyliö mainitaan jo eräissä erikoistutkimuksissa 

(MALM&RANGEN 1916; FLORSTRÖM 1924; MATARISTO1941; 

JALAS 1950; LOHAMMAR&LUTHER 1952) ja pienemmissä tie-

donannoissa (LINTURI 1939; ERVI 1946; ERVI&SÅLTIN 1953) 

eräiden kasvilajien osalta. 

Huomionarvoista Ervin  kasviluettelossa on maininta Helsingin 

Yliopiston kasvitieteelliseen museoon lähetetystä Galium triflo-

rum -näytteestä (Lehtomatara), E.V.CEDERCREUTZ*, Kjuloholm 

1869. Toinen CEDERCEREUZIA koskeva maininta on Malva pu-

silla (Kylämalva) -kasvin osalta, joka on  kulttuurisidonnainen 

kasvi. Pohjoismaissa kylämalvaa kasvaa vakituisena lajina Etelä-

Norjassa, Etelä- ja Keski-Ruotsissa sekä Etelä-Suomessa. 

*E. V. Cedercreutz oli Carl Emil Cedercreutz’in nuorempi poi-

ka (Emil Valdemar 1852 - 1924 lääkäri), vanhempi poika Axel 

Fredrik Nikolaus (Köyliö-seurassa toimivan Axel Cedercreutz’in 

isoisän isä) jatkoi kartanon hallintaa.

Lauri Olavi Ervi (1915-1988) toteaa tutkimusaineistonsa loppu-

sanoissa:

”Kasviluettelo osoittaa, että Köyliön luonto on yleensä mel-

ko karua, mutta seudulla esiintyy poikkeuksellisen reheviäkin 

alueita. Toivon köyliöläisten osaavan antaa luonnonsuojelun 

edellyttämän arvon näille aarteille ja niiden kasviharvinai-

suuksille”.

Ervin toive on osin toteutunutkin, sillä useat maanomistajat ovat 

vaalineet hienosti niitä luontoarvoja, joilla on erityispiirteitä. Toi-

saalta tuloshakuinen ja vain taloudelliseen nopeaan hyötyyn 

tähtäävä ”elämisen malli” ovat tuhonneet Köyliössä arvokkaita 

luontokohteita ja sen seurauksena niiden monipuoliset kasvit 

ovat hävinneet. Tällaisesta esimerkkinä voi mainita hiekkaharjan-

teiden välissä olevien pienten konsilosoiden ojittaminen, joka on 

vienyt harvinaisilta konsilokasveilta selviytymismahdollisuudet.

Yhtä kaikki, meillä on hieno Köyliönjärven kansallismaisema ja 

upea laaja luonto, jossa jokainen voi kokea luonnon ja lähimet-

sien kutsun. Voimme tehdä sen jokamiehen oikeuksin, mutta 

siihen liittyviä kaikkia velvollisuuksia noudattaen - erityisesti luon-

toa ja sen kasveja sekä eläimistöä vaalien ja kunnioittaen.
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Kirkkosaaren ja Kaukosaaren kasvihistoriaa 
Teksti: Inkeri Hurme  Kasvikuvat: Tuomo Hurme  Ilmakuva: Jaakko Ojala

Minulla oli mahdollisuus tutustua Köyliön Kirkkosaaren 

ja siihen läheisesti liittyvän Kaukosaaren kasvillisuu-

teen vuosina 1985 ja 1986. Löytyihän Köyliöstä mui-

takin mielenkiintoisia kasvipaikkoja, kuten esimerkiksi Marketan 

kallioalue, josta on tutkimustietoa ainakin 1950-luvulta. Samat 

kasvit siellä näkyivät vielä 30 vuotta myöhemminkin kasvavan. 

Kirkkosaari on ympäristöstään selvästi poikkeava kokonaisuus 

muutenkin kuin rehevän luontonsa takia. Hyvin vanha asutus 

ja saarella kauan vaikuttanut vauras Vanhakartano ovat vuosisa-

tojen aikana luoneet ainutlaatuisen kulttuurimiljöön rakennuksi-

neen, puistoineen ja maatilatoimintoineen. Kaukosaari on karta-

non maihin kuuluva lehtomainen saari, jonka pinta-ala on noin 

6 hehtaaria.  Kaukosaaresta löytyivätkin seudun komeimmat kel-

tavuokko- ja mukulaleinikkikasvustot. 
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Kirkkosaaren vanhoja kulttuurikasveja

Kirkkosaaressa oli tuolloin, liki 30 vuotta sitten, ja varmaan on 

vieläkin, runsaasti kasveja, joiden olemassaolo kertoo pitkään 

jatkuneesta asumisesta. Ruotsista tulleen vallasväen mukana 

kartanoon on siirtynyt ruotsinkielisen kulttuuripiirin lisäksi myös 

ruotsalaista alkuperää olevia koristekasveja, joista osa on villiin-

tynyt runsaiksi kasvustoiksi. Ruohovartisten kasvien lisäksi Kirk-

kosaaressa on monenlaisia jaloja lehtipuita, joiden joukossa 

parisataa vuotta vanhoja tammia. Vapaaherratar Sofia Charlotta 

Cedercreutz määräsi 1800-luvun alkupuolella kartanon valmis-

tautuessa suuriin torpparijuhliin, että jokaisen torpparin oli tuota-

va kaksi lehtipuun tainta, jotka oli istutettava hänen osoittamiinsa 

kohtiin. 

Keltakukkainen jalokiurunkannus on levittäytynyt laajoille alueil-

le. Siperialaista alkuperää kuvastaa kasvin ruotsinkielinen nimi 

sibirisk nunneört. Linné oli kylvänyt kesäasunnolleen Ruotsin 

Hammarbyhyn Aasiasta saamiaan siemeniä, joita luuli särky-

neensydämen siemeniksi.  Jaakko Jalaksen toimittaman Suuren 

Kasvikirja II:n mukaan tähän herraskartanolajistoon kuuluvat ja-

lokiurunkannuksen lisäksi varjolilja, lehtoakileija, puistolemmikki 

ja vuohenkello. Kaikki edellämainitut kuuluvat vieläkin kartanon 

puistonreunojen kasvilajistoon.  

Keväisin on puistossa ja hoitamattomilla alueilla runsaasti idän-

sinililjaa eli scillaa. Varjolilja on jatkanut olemassaoloaan  pensaik-

koalueitten komeana kukkana. Lehtolemmikkiä, samoin scillaa ja 

varjoliljaa oli vielä ainakin 1986 kesällä runsaasti muun muassa 

rantasaunan lähettyvillä pensaikossa ja tienvarren rinteellä.  

Puiston reunassa, rinteellä, oli tutkimuksia tehdessäni vähäinen 

kasvusto ukkomansikkaa, jonka ruotsinkielinen nimi parksmult-

ron kuvaakin sen alkuperää, puistojen koristekasvi sekin alku-

jaan. Uudisrakennuksen, Villa Mariclaran, lähellä kasvoi hento, 

sinipunakukkainen velttokiurunkannus (Corydalis solida subsp.

laxa), sekin ruotsalaistulokkaita saarella. Tämä harvinainen ke-

Varjolilja (Lilium martagon)

Ukkomansikka (Fragaria moschata) 
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vätkukkija lienee nykyisin kadonnut, ainakaan ei löytynyt enää 

v.1995. Jalokiurunkannus ja pystykiurunkannus sen sijaan viihty-

vät edelleen saarella. 

Kartanon ja kirkon välisessä männikössä kasvoi tutkimusajan-

kohtana runsaasti valkopiippoa. Dos. Juha Suomisen (Helsingin 

Yliopiston Kasvimuseo) mukaan valkopiippo tuli 1800-luvulla 

Keski-Euroopasta puistosiemenseosten mukana Suomeen. Kar-

tanon puistoalue ulottui siihen aikaan tähän nykyiseen männik-

köön. Vanhojen aikojen muistoina oli vielä 1980-luvun puoli-

välissä ”piippopaikan” tien varrella lahonnut penkin tapainen ja 

jokunen ruusupensas. Uudisrakennuksen lähellä männikössä 

kasvavat sinivuokot eivät ole alkuperäisiä saarelaisia vaan ne on 

istuttanut vapaaherratar Ingrid Cederceutz  1900-luvun alkupuo-

lella. Clara Snäll o.s. Cedercreutz kertoi isoäitinsä halunneen hiu-

kan ”eteläsuomalaista kukkaloistoa” tänne karuna pitämäänsä 

Satakuntaan ja halusi lähelleen näitä rakastamiaan sinivuokkoja. 

Kukaan ei tuolloin raaskinut kertoa hänelle, että onhan niitä sini-

vuokkoja Köyliössäkin, vaikka ei aivan saarella ollutkaan.

Nurmilaukka kuuluu saaren erikoisuuksiin. Se on ikivanhana 

hyötykasvina vanhan asutuksen merkkikasveja samoin kuin esi-

merkiksi keltamatara ja sikoangervo. Kirkkosaaren Luodonpäästä 

nurmilaukka on kadonnut mutta talouskeskuksen lähettyvillä sitä 

kasvoi ainakin neljässä eri paikassa. Yksi kasvusto löytyi lähinnä 

kartanoa olevalta karjalaitumelta.

Harvinaiseksi käyvä kamomillasaunio oli säilynyt elinvoimaisena 

kartanon mailla. Luodonpäähän johtavan peltotien varrella oli 

kesällä 1986 runsaasti kukkiva kamomillakasvusto. Sen lisäksi 

tein hajalöytöjä eri puolilta saarta. 

Kirkkosaaren vanhoja kulttuurikasveja ovat myös keltamatara, 

kumina, pukinjuuri, vuohenputki, mäkikaura, keltamo, terhi, roh-

topernaruoho ja rautanokkonen.  

Hyväntuoksuista keltamataraa on käytetty värikasvina ja sitä on 

laitettu vainajien alle ruumisarkkuihin; siitä vanha nimi ”ruumis-

heinä”. Kumina on tuttu leivän ja kaaliruokien mauste, pukinjuuri Rautanokkonen (Urtica urens)  Kuva: Tuomo Hurme
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ja vuohenputki ovat vanhoja ihmisten seuralaislajeja, jotka ovat 

olleet kotieläinten ja jopa ihmisten ravintokasveja. Mäkikaura on 

kasvanut nykyisellä paikallaan ainakin 1950-luvun alusta asti, to-

dennäköisesti paljon kauemminkin. Helsingin Yliopiston kasvi-

rekisterissä (1985) on Ervin havainto mäkikauran esiintymises-

tä saaressa vuodelta 1950 ja kasvupaikaksi on merkitty: Saari, 

tienvieri, mäkitörmä. Siellä entisen viljamakasiinin lähellä olevalla 

loivalla, aurinkoisella mäellä se kasvoi vieläkin, seassa mm. kelta-

mataraa, pukinjuurta, kuminaa, ketohärkkiä ja kissankelloa. 

Keltamo on vanha rohdoskasvi, josta Flora Fennica, Suomen 

Kasvisto vuodelta 1860, tietää kertoa, että ”on vesityttävä ja löy-

säävä. Sen keltaista mehua on käytetty savipuolen voiteeksi ja 

myös silmäverhon eli kaihen parantamiseksi. Keitesako on välis-

tä ollut avullinen rinta-, vesi- ja vilutaudeissa.”

Sisämaassa harvinaisiksi käyneet terhi ja rohtopernaruoho kas-

voivat navetan ja entisen sikalan seinustoilla ja lähiympäristöissä. 

Terhiä kasvoi myös vanhan, 1700-luvulta peräisin olevan riihira-

kennuksen seinustalla. Terhiä on aikoinaan tullut maahamme 

mm. venäläisen kauran mukana.

Rohtopernaruohon nimi paljastaa sen olevan vanha rohdoskas-

vi. Rautanokkonen on kovasti harvinaistunut viime aikoina, mut-

ta kartanon kasvihuoneilla ja kasvimailla sitä esiintyi runsaasti.

Puutarhakarkulaisia

Kartanossa on ollut puutarhaviljelyä luonnollisesti hyvin kauan. 

Piispojen ja aatelisten kartanothan olivat puutarha- ja keittiökas-

viviljelyn uranuurtajia maassamme. Niiden ympäristöihin kehit-

tyivät monipuoliset ”örtagårdenit” ja ”rekoolit”.

Vanhankartanon konttorin arkistossa on mm. puutarhan tilikirja 

1900-luvun alusta. Siihen on huolella kirjattu muistiin puutar-

hatuotteet, jotka on toimitettu joko myyntiin tai kartanon omiin 

tarpeisiin Ylä- ja Alahuusholleihin (till Öfre hushållet, till Nedre 

hushållet). Ylähuushollissa asui herrasväkeä, Alahuushollissa oli 

työntekijöiden asuntoja ja ruokala. Ikää tällä vieläkin käytössä 

Terhi (Asperugo procumbens)

Kamomillasaunio (Matricaria recutita) 
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olevalla kaksikerroksisella puurakennuksella on runsaat kaksisa-

taa vuotta. 

Tilikirjan mukaan on v. 1912 toimitettu Ylähuusholliin vanhal-

le vapaaherrattarelle kesäkuussa kukkakaalia, kurkkua, parsaa, 

porkkanaa ja raparperia. Heinäkuussa edellisten lisäksi pinaat-

tia ja herneitä, elokuussa papuja, meloonia ja karviaismarjoja.  

Alahuushollissa on käytetty rahvaanomaisempia tuotteita, mm. 

runsaasti valkokaalia ja ”sallattijuuria”.

Puutarhatuotanto on ollut monipuolista. Tilikirjan mukaan tuot-

teita on riittänyt myyntiinkin. Kartanossa oli suuri hedelmätarha 

puineen ja pensaineen, juurikasveja, salaattia, erilaisia kaaleja, 

herneitä ja papuja, maustekasveista ainakin persiljaa, meira-

mia, piparjuurta, ruohosipulia ja tilliä. Kartanosta on myyty myös 

taimia ja multaa. Herra Perssonille on myyty v. 1912 erilaisia 

siemeniä, kukan- ja tupakantaimia sekä 15 kappaa multaa. Näin 

kartanosta levisi koriste- ja hyötykasveja ympäristöönkin, mullan 

mukana varmaan myös rikkakasveja. 

Kurkkuyrtti on ollut kartanon kasveja jo ainakin sata vuotta. Olen 

saanut katsella 1880-luvun kasvikokoelmaa, joka on säilynyt kar-

tanossa jokseenkin hyväkuntoisena. Siellä oli A. Cedercreutzin 

herbaariossa mm. saarelta kerätty kurkkuyrttinäyte. Tämä kasvi 

putkahtelee keväisin esiin muutamille vakiintuneille paikoille ja 

maankäsittelytöiden yhteydessä aivan uusillekin paikoille.

Kirkkosaaren ”vähäväkisiä”

Monet ennen yleiset kasvit, erityisesti ketokasvit, ovat enemmän 

tai vähemmän harvinaistuneet, jopa kadonneet kokonaan. Näin 

on käynyt lähes kaikkialla, eikä siltä ole Kirkkosaarikaan säästy-

nyt. Osa ulkomaisen viljan mukana tulleista satunnaiskasveis-

ta on kokenut ns. luonnollisen kuoleman, mutta paljon on ka-

donneitten ja uhanalaisten kasvien joukossa supisuomalaisiakin 

. Taustalla ovat muuttuneet viljelymenetelmät, rikkakasvien ja 

kasvitautien torjunta-aineet, koneistuminen, ympäristömuutok-

set, syitä on monia. Niitty ja keto ovat biotooppeina uhanalaisia, Nurmilaukka (Allium oleraceum)
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samoin niiden kasvit. 

Ruiskaunokki, ennen niin yleinen ”elokaunokki”, on katoamas-

sa tehokkaampien viljelymenetelmien myötä. Kirkkosaaren pari 

ruiskaunokkihavaintoa 1985-1986 on kasvimaan lähettyviltä ja 

ilmeisesti kukkapenkkikarkulaisia. Ervin 1950-luvulla löytämät 

iso- ja pikkukäenrieska olivat kasvaneet saaren pohjoispäässä, 

jossa on nyt tammimetsikkö. Keväällä 1985 löysin muutaman 

pikkukäenrieskan puistonurmelta, ja toinen pieni kasvusto löy-

tyi v. 1995.  A. Cederceutzin kasvikokoelmassa 1880-luvulta on 

kirkkosaarelainen isokäenrieska, joka lienee kokonaan kadonnut 

saarelta.       

Männikkörinteeltä kirkon lähettyviltä löytyi muutama pölkkyruo-

ho. Paikka saattaa olla sama, josta Cedercreutz on pölkkyruohon-

sa kerännyt 1922, kasvupaikaksi on merkitty ”Kjuloholm backe”.

Löysin alkukesällä 1986 pienen harajuurikasvuston Uitamon 

maasillalle vievän tien oikeasta laidasta. Samoihin aikoihin löytyi 

Luodonpään tammimetsiköstä yksi hyvin pieni kasvusto kevät-

linnunsilmää.

Köyliönjärven vesikasveja 1941 tutkinut Maristo mainitsee sarja-

rimmen kasvavan Uitamon sillan luona. Tämä kauniskukkainen 

vesikasvi on vaivihkaa harvinaistunut. Sarjarimpi kasvoi vielä van-

halla paikallaan kesällä 1985 yhden yksilön voimalla. Vuonna 

1986 en enää nähnyt sitä yhtäkään. 

Kananhirssi

Saaren satunnaiskasveista merkittävin ja runsaslukuisin oli kas-

vikartoitukseni aikoihin kananhirssi. Se vaikutti jo niin vakiintu-

neelta, että on kyseenalaista, voiko sitä enää nimittää satunnais-

kasviksi. Kartanon kasvihuoneilla 1950-luvulta asti työskennellyt 

Marjatta Kuusisto kertoi ”hirssin” olevan siellä jo vanha kasvi 

eikä hän muistanut, milloin se olisi ilmestynyt ja minkä mukana. 

Hän sanoi sen olleen kasvihuoneiden rikkakasvina jo kymme-

niä vuosia ja lisääntyneen koko ajan. Kananhirssi täytti loppu-

kesästä tyhjilleen jääneen taimikasvatushuoneen hiekkapohjan 

lähes kauttaaltaan. Sitä on kitketty mutta ei ole saatu häviämään. 

Yksittäisiä kananhirssejä löytyi eri puolilla sijaitsevilta juurikas- 

ym.viljelmiltä, myös Polsun (mantereen) puoleisilta pelloilta. 

Dosentti Juha Suomisen (1986) mukaan Kirkkosaaressa on 

Suomen ainoa näin vakiintunut kananhirssikasvusto. 

Kadonneita

On pakko todeta, että saaren floora on vuosikymmenten kulues-

sa aivan ilmeisesti menettänyt enemmän kuin saanut. Näinhän 

on toki käynyt muuallakin. Kadonneitten luetteloon voidaan kir-

jata erityisesti saaren pohjoispään entisessä kuusimetsässä kas-

vaneita lajeja kuten kumpikin käenrieskalaji ja saarella tavatut 

viisi talvikkilajia, samoin saaren niitty- ja ketokasveja.

Pohjoisen niemen kärjessä vielä 1950-luvulla kasvanut korpior-

vokki ( Ervi 1956) on kadonnut. Vielä v. 1954 havaittu nyylähaa-

Kananhirssi (Echinochloa grus-galli)
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rikko on myös kadonnut saaren pohjoispään rannalta. Etsin sitä 

kahtena kesänä, mutta en löytänyt. Kirkkosaaren talvikkeja ovat 

olleet kellotalvikki ja nuokkutalvikki, joista on tietoa kasvirekiste-

rissä. Kumpikin talvikkitieto on 1920-luvulta ja kerääjäksi merkit-

ty Cedercreutz, kasvupaikaksi Kjuloholm skog. 1800-luvun lopul-

ta on A Cedercreutzin kasvikokoelmassa näytteet sarjatalvikista, 

tähtitalvikista ja keltatalvikista. 

Mistä lienevät  K W Bruncrona ja E V Cedercreutz keränneet 

v. 1869 lehtomataransa, jonka kasvupaikaksi on merkitty Kjulo-

holm? 1880-luvun kasvikokoelmassa on A Cedercreutzin näyte 

metsävirnasta, jonka kasvupaikaksi on merkitty kirkkosaarelai-

nen metsä. Sen enempää lehtomataraa kuin metsävirnaakaan 

ei kasva enää Kirkkosaarella, mutta kumpikin löytyy kyllä melko 

lähellä sijaitsevasta Pajulan kylästä, Marketankallion rinteeltä. 

Heinäpelloilla ja viljelyksillä vuosina 1920 (Cedercreutz) ja 

1956 (Ervi) kasvanut keltasauramo on kadonnut, samoin nur-

mikaunokki. Kirkkosaaren mäestä ei löytynyt enää kissankäpä-

lää eikä tienlaidasta kangasajuruohoa, jotka on merkitty muistiin 

1920-luvulla. Musta-apila on kasvanut niityllä ja peltotien var-

rella 1920-luvulla. Puistosta on kadonnut kevätesikko, josta on 

Cedercreutzin tieto v:lta 1872. Yksi esikko tosin työntyi keväällä 

1986 esiin konttorirakennuksen seinustan kukkapenkistä. Lie-

neekö muistoa vanhasta puiston koristekasvista vai olisiko myö-

hempi tulokas?

Kasvimuseon rekisterissä olevia Cedercreutzin ja Hisingerin 

suokasvihavaintoja v:lta 1908 ovat mm. seuraavat, saarelta ka-

donneet kasvit: pyöreälehtikihokki, pitkälehtikihokki, suokukka, 

suomuurain ja karpalo. 1880-luvun kasvikokoelmassa on lisäksi 

näytteet Kirkkosaaren suolla kasvaneista suopursusta, vaivaiskoi-

vusta ja vehkasta.   

Kirkkosaaren niityillä kasvaneista nuokkukohokista, puna-ailakis-

ta, ketoneilikasta, maariankämmekästä, valkolehdokista ja kar-

vamesiheinästä ei ole uudemman ajan havaintoja.  Osasta on 

kasvirekisterin maininnat 1920-luvulta, kämmekät  ja mesiheinä 

Kurkkuyrtti (Borago officinalis)

Keltavuokko (Anemone ranunculoides)
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löytyvät A Cedercreutzin 1880-luvun kasvikokoelmasta. Auran-

kukka  on myös kadonnut, mutta tämän ulkomaisen viljan mu-

kana tulleen emigrantin kohdalla kato on lähes totaalinen koko 

maassa. 

    
Kaukosaaren kasveista

Kaukosaari, ennen myös Lallin saareksi kutsuttu, on säilyttänyt 

lehtomaisen luonteensa. Siellä on aiemmin laidunnettu karta-

non hevosia ja lampaita, vähän aikaa lihakarjaakin. Laidunta-

minen on ollut eduksi kasvien säilymiselle. Laiduntamattahan 

rehevä saari olisi kasvanut umpeen. Laiduntamisen jatkaminen 

olisi saaren kasvistolle ja maisemakuvalle todella suotavaa. 

Kaukosaaressa on runsas keltavuokko- ja mukulaleinikkikasvus-

to. Valkovuokkoa on luonnollisesti keltavuokon lisäksi. Tesmayrtti 

ja valkolehdokki ovat Kaukosaaren lehtokasveja, jotka puuttuvat 

Kirkkosaaresta. Valkolehdokkia oli v. 1986 vain pari kappaletta 

jäljellä. Miten mahtaa olla nykyisin?

1880-luvulta on Cedercreutzin keräämä kalliokielo ”Lallin saarel-

ta”. Vielä kesällä 1986 löytyi saarelta muutama kalliokielo. 

Keltavuokkoesiintymän iästä ei ole muuta tietoa kuin se, että 

ainakin 1921 se on jo kukkinut Kaukosaaressa.  Maataloustek-

nikko V Saarinen on ilmoittanut tuolloin löytäneensä sitä saares-

ta, samoin mukulaleinikkiä, jota hän ilmoitti kasvavan 1-2 aarin 

alueella. Ervi toteaa suurin piirtein saman määrän 1954, mutta 

ilmoittaa keltavuokon levinneen 1920-luvun esiintymää laajem-

maksi. Keltavuokkoa ei ole otettu mukaan Satakunnan uhanalai-

siin kasveihin, koska se on katsottu istutetuksi eikä alkuperäisek-

si. Ihmetystä herättää, miksi sitä on asumattomalla Kaukosaarella 

eikä Kirkkosaarella, jonne muuten on istutettu monenlaisia koris-

tekasveja. Tutkin Cedercreutzin kasvikokoelmaa ja kirjallisia kas-

vitietoja 1800-luvun loppupuoliskolta, mutta sielläkään ei ollut 

mainintaa keltavuokosta. Ainakaan 1880-luvulla se ei niin ollen 

ole kuulunut Kirkkosaaren flooraan. Joka tapauksessa Kaukosaa-

rella on muita lehtokasveja, jotka voidaan katsoa alkuperäisiksi. 

Tuskin sinne kukaan on istuttanut esimerkiksi mitättömän nä-

köistä ja nopeasti jäljettömiin kuihtuvaa tesmayrttiä. 

Kasvirekisterissä on maininta kullerosta: ”Kaukosaari, harjun itäi-

nen luiska, 1921. ”Valkolehdokin löysin juuri tuolta paikalta mut-

ta en kulleroa. 

Helsingin Yliopiston julkaisemassa Lutukka -lehdessä oli v.1985 

Tapio Rintasen kirjoitus hapsividan löytymisestä Kaukosaaren 

eteläpäästä. Hän kirjoittaa sen kasvavan 45-80 sm:n syvyydes-

sä hietapohjalla. Rintanen kirjoittaa hapsividan alkuperän jäävän 

arvailujen varaan. Kyseinen kasvihan on murtovesien kasvi ja 

Selkämeren rannikko on lähes 50 km:n päässä.  Keltavuokon 

lisäksi saarella on siis muitakin kasveja, joiden alkuperä on ar-

voituksellinen.

   

Kirjoitus on tiivistelmä v. 1986 laatimastani Köyliön 
Kirkkosaaren ja Kaukosaaren  kasvillisuusselvityksestä.

Lähdeluettelo:
V. Salminen: Köyliön pitäjän historia 
E. Lönnrot: Flora Fennica 1860
Helsingin Yliopiston kasvirekisteri 
A Cedercreutzin koulukasvikokoelma 1880-luvulta 
ja hänen laatimansa kasviluettelo
J Jalas: Suuri Kasvikirja II
Vanhankartanon konttorin arkistotietoja
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Vietin lapsuuteni kesät 1952 luvulta alkaen Köyliön Kor-

venkylässä sijaitsevalla huvilallamme, joka on yhä käy-

tössämme. Tuohon aikaan oppikoululaisten kesiin kuului 

120 kasvin kerääminen kolmen kesän aikana. Valtaosan kasveis-

ta keräsin huvilamme lähipiiristä, joten alueen luonto ja kasvis-

to tulivat tutuiksi. Koululaisen rooliin kuului – ja kuuluu vieläkin 

– kasvien keräämisen pitäminen ”pakkopullana”, olkoonkin se 

vaikka digikuvausta. Osaksi työn kokemiseksi vastenmieliseksi 

aiheutui siitä, että kasvit piti tenttiä, ts. suomalaiset ja latinalaiset 

nimet tuli osata, kasvit tunnistaa prässättyinä sekä pitää tarkkaa 

luetteloa erilliseen kasvivihkoon. Kyseiseen vihkoon tuli kirjata 

kasvin heimo, luokka, kasvupaikka ja sen laatu. Kasvien keräys 

aloitettiin muoto-opin mukaisilla lehdillä, joten puikeat, soikeat, 

vastapuikeat ja herttamaiset lehdet sekä huiskilot, tertut ja my-

keröt oli opittava ja löydettävä luonnosta.

1950-luvun lopulla Köyliön-järven pintaa ei vielä säännöstelty, 

joten ranta-alue oli keväisin ja alkukesällä veden vallassa. Sieltä 

siis sain kasvistooni myös soisen alueen kasveja, kuten raatteen 

ja kihokin sekä läheisen puron varresta harvinaisen, kämmekkä-

kasveihin kuuluvan harajuuren. Kouluaikanani harvinaisia kasve-

ja arvostettiin. Mikäli niitä oli mukana, sai paremman arvosanan 

todistukseen. Onneksi nykyiset keräämistavat ovat toiset eikä 

kasveja – harvinaisiakaan – kerätä juurineen päivineen.

Itselleni kasvien keräämisestä ei jäänyt epämiellyttäviä muistoja, 

koska harrastus virisi uudestaan 1970-luvulla. Tuolloin innostuin 

vanhimman sisareni kanssa keräämään kasveja. Syynä harras-

tukseen oli ”pako arjesta”. Meillä molemmilla oli vuoden vanhat 

lapset, joiden hoito piti meidät lomien aikana sidottuina mök-

kitonttimme pihapiiriin. Pakokeinoksi tuli kasvien keruu, jolloin 

saatoimme irrottautua arjesta. Vapaa-aika oli kuitenkin rajoitettu 

lasten päiväunien ja lyhyiden muiden tuokioiden ajaksi. Niinpä 

Kasvien keruu luontokokemuksena
Inkeri Sarpila

päätimme kerätä kukkivia kasveja ja heiniä ainoastaan tonttim-

me alueelta. Jätimme keräämisalueen ulkopuolelle saniaiset, 

kortteet ja lieot sekä vaikeasti määriteltävät paju- ja sarakasvit. 

Myöhemmin laajensimme alueen koskemaan Korvenkylää ja 

Lähteenkylää saadessamme vaarin toimimaan lasten vahtina.

Kaikkiaan keräsimme 2-3 kesän aikaa 188 kasvia, jotka määri-

timme osittain Otavan värikuvakasvion avulla. Toisinaan käytim-

me vanhaa Poijärven kasvioppia, joka perustuu Linnén järjes-

telmään. Kasveja emme keränneet juurineen. Kasvit prässättiin 

sanomalehtien väliin mahdollisimman tasaisiksi ja paperit vaih-

dettiin muutaman päivän välein. Kuivina ne kiinnitettiin neulo-

malla kasvipaperille. Tämä työ oli minun osani. Sisareni, jolla oli 

kaunis käsiala, teki arkistoinnin, ts. kirjasi kasvien tiedot kortis-

toon, luetteloi ne sekä kirjoitti kasvien nimilaput ja heimopape-

rit.  Vanhan tavan mukaan merkittiin suomalainen ja latinalainen 

nimi, heimo, kasvupaikka ja keräämisen ajankohta. Kasvien ke-

ruu ei vienyt runsaasti aikaa verrattuna jälkityöhön: määrittelyyn, 

kuivaukseen, kiinnittämiseen ja arkistointiin. Iltaisin emme siis 

kärsineet tekemisen puutteesta.

Kasvien keräilijästä luonnon tarkkailijaksi

Koska kasvien keruualue oli varsin rajoitettu, iloitsimme jokai-

sesta uudesta löydöstä, olipa se sitten tavallinen jokapaikan 

sara, alueella harvinainen vesiherne, tesmayrtti tai kihokki. Toi-

sinaan haaveilimme saavamme kerätyksi kaikki alueen kasvit. 

Kirjaavamme sekä arkistoivamme ne – tämä jäi toteuttamatta. 

Tuolloin emme tienneet, että Köyliön pitäjän putkilokasvistoa oli 

L.O. Ervi tutkinut ja luokitellut 1946 -1951- 1956 luvuilla. Näistä 

tutkimuksista on julkaistu laaja julkaisu, jonka mukaan koko alu-

eelta on löydetty 439 vakinaista lajia. Oma määrämme pieneltä 
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tonttialueelta ja sen lähialueilta kerätty n 200 kasvin kokoelma 

kestänee harrastemielessä hyvin vertailun varsinkin kun kerääji-

nä oli kaksi harrastajaa, joilla ei ole biologian opintoja takanaan. 

Kuitenkin tallella olevia herbaarioita: isäni ja hänen sisartensa 

1920 -30 luvuilta, omaani 1950-luvulta ja uusinta 1970-luvulta 

on mukava katsella miettien samalla harrastuksen kestävyyttä 

vuosikymmenten vieriessä.

Kasviota katsellessa Inkeri Sarpilan ajatukset palaavat 
kasvienkeruuretkiin.
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Harrastuksen myötä tulivat lähiseudut tutuiksi ja arvokkaiksi. Sa-

moin luonnon tarkkailu ja sen vaihtelevat ilmiöt saivat oman 

merkityksensä. 

1990-luvulla ja 2000-luvulla harrastus jatkui lastenlasten kasvi-

en keräämisen tukijana. Keskimmäisen poikani piti osana opet-

tajaopintojaan kuvata 100 kasvia. Nuoren muut kiireet aiheut-

tivat sen, että apuani tarvittiin eräänä elokuisena sunnuntaina. 

Ilman apuani ja kasvituntemustani ei varmaan tavoitetta olisi 

saavutettu. Pyöräretken aikana Kirkkosaaren ja Ristolan kautta 

mökillemme saimme kuvatuksi tarvittavan määrän kasveja. Tuol-

loin otettuja valokuvia on tiettävästi hyödyntänyt jokunen muu-

kin opiskelija – ”rikos” on kuitenkin jo vanhentunut, joten sen 

voi tässä paljastaa. Ymmärtääkseni kasvien lainaus muiden her-

baarioista on aina kuulut koululaisten ”paheisiin”. Omana aika-

nani niin ei voinut tehdä, koska tarkastettuihin kasveihin laitettiin 

tarkastettu-leima.

Vuosikymmenten myötä kasviharrastus on muuttunut luonnon 

tarkkailuksi. Järven vedenpinnan vaihtelu, veden laadun seuran-

ta, metsien hoito ja muut ympäröivän luonnon ilmiöt rikastutta-

vat mökillä vietettyä aikaa. Alueen kasvisto ei enää kärsi tulvista, 

joten rantamaa on muuttunut kosteaksi niityksi, jolta jotkut kasvit 

ovat hävinneet ja toiset vallanneet alaa. Kasviston muutosten 

johdosta ja järven pinnan tulvimisen tasaannuttua myös eläin- 

ja hyönteismaailma on muuttunut. Rupisammakoiden kutualue 

on pienentynyt, raate ja kurjenpolvi sekä pyöreälehtinen kihokki 

ovat hävinneet. Tilalle on kuitenkin tullut kaunis rantaniitty hyön-

teisineen, lepakoineen ja kasveineen. Ehkäpä joku vielä jatkaa 

harrastusta nykyaikaisin välinein, joiden avulla työ helpottuu eikä 

tiedon hankintakaan perustu ainoastaan värikuvakasvioihin, ku-

ten meillä aikoinaan.

Vas: Toukokuisia vuokkoja Kaukosaaressa.

Yllä oik: Kasviharrastajan vanhat välineet: Prässi, tietokirja 
ja arkistointikortti.

Vanamoiden tuoksu lumoaa.
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Lehtimäen Lyytin maisemassa
Kauko Mäntylä

Muutimme pois Köyliöstä kesällä 1961, jolloin olin kah-

deksanvuotias. Unohdus peittää paljon silloisen köylii-

läispojan kokemuksista, mutta ei sentään Lehtimäen 

Lyytiä!  

Lyyti asui tuvassaan maantien ja nykyisen Pajulanraitin risteyk-

sessä, kylän puolella, ensimmäisessä mökissä risteyksestä Num-

meen päin lähdettäessä. Kotieläimiä hänellä ei siihen aikaan 

enää ollut, ehkä jokunen kana sentään. Asuinrivi ja muut raken-

nukset kyyhöttivät metsän reunassa harmaina, maalaamattomi-

na. Lyytin asuinkumppani Erkki oli kai poistunut tuonpuoleisiin jo 

aiemmin. En häntä muista. 

Lyytillä oli Pajulan pikkupoikien keskuudessa ankaran ja kipak-

kasanaisen mummun maine. Hammarin Iira - kaksi taloa kylään 

päin - oli paljon mukavampi. Tiukka nuttura tukassa ja jakaus 

keskellä päälakea loivat yleisvaikutelman. Pyöreälinssiset silmäk-

lasit täydensivät kuvaa. 
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Tuskin Lyyti moista mainetta oli ansainnut – no, ehkä oli jotaku-

ta poikalasta vähän jostakin asiasta ojentanut. Vanhassa valoku-

vassa näkyy, kuinka hän aika ystävällisesti tutkailee pikkusiskoni 

Marjan (nyk. Saari) esittelemiä kuvia meidän Ojaniitun tuvassa. 

Toisaalta siskoni ei ole koskaan pelännyt ketään…

Kai Lyytin temperamenttinen olemus vanhempienkin puheis-

sa kotona joskus käväisi. Äitini Ulla Mäntylä, 91, muistaa vie-

lä, miten Lyyti tupsahti kerran kylään vapunpäivänä. Äiti leikkasi 

matonkuteita, keskeytti välillä sen verran, että pani kaffepannun 

hellalle lämpiimään. Vieras ja nuoriemäntä puhelivat, mutta kun 

Ulla siinä otti taas sakset käteen ja meinasi samalla jatkaa leik-

kuuta, Lyyti pani stopin:

”Ny on pyhäpäivä, ny piretään pyhhää eikä tehr töit.”

Ojaniitussa ei taidettu niin paljon perustaa vapunvietosta. Mutta 

Lyytin ajatustapa arvatenkin heijasti Pajulan punaista mennei-

syyttä vuosisadan alusta: vappu oli hänelle työväen juhla, pyhä 

päivä.

Kaksi kovaa Lyyti ja kukko

Toisella kertaa Lyytillä oli meille tullessaan mukana iso pärekop-

pa, ja sen kantena joku filtti. Kopassa motkotti elävä kukko. Äitini 

mukaan Lyyti ilmoitti ykskantaan, että hän on saanut tästä kukos-

ta tarpeekseen ja että hän toi sen teille syötäväksi. Kaksi kovaa, 

kukko ja Lyyti, olivat kai ajautuneet konfliktiin, ja kukko hävisi.

Lyyti sanoi, että hän ei poistu ennen kuin kukolta on pää poikki, 

niin ettei se varmasti tule enää hänelle takaisin. Äiti oli joskus 

ennenkin joutunut kanankauloja katkaisemaan. Niin tehtiin nyt 

kukolle, ja ainakin Lyyti oli tyytyväinen. 

Me pikkupojat oltiin varovaisia.  Jos kuljettiin Lyytin kodon ohi, 

mentiin varmuuden vuoksi tien ulompaa reunaa. 

Yhtenä pakkasiltana tultiin pimeän turvin Lyytin lähimettään, toi-

selle puolen Pajulanraittia. Oli Seppälän Markun kanssa päästy 

mukaan isoveljien (Seppälän Jukan ja Mäntylän Paavon) kävyn-

keräysreissulle.  Männynkäpyjä kerättiin uudenaikaisen metsän-

viljelyn tarpeisiin. Jukka, Paavo ja Markku kiipesivät kukin puihin-

sa, minä vahdin alhaalla paperisäkkiä, johon saalis kaadettiin. 

Lunta oli julmetusti.

Ykskaks pimeydessä oksa räsähti ylhäällä poikki, kuului suhah-

dus ja tupsahdus; lumi vain pöllysi. Isoveljien suunnalta kuului 

puoliäänisiä olkaa hiljaa -komentoja: heitä ei huolettanut se, kä-

vikö puusta tipahtaneelle Markulle pahasti vaan se, mahtoiko 

Lyyti kuulla. Huolestuminen oli turhaa molempiin suuntiin: kinos 

pehmensi putoajan alastulon ja Lyyti pysytteli tuvassaan.

 

Lehtimäen Lyyti ja Mäntylän Marja, 3, 
valokuvien tutkailussa.
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Mummonmökki kansallismaisemassa
Samuli Vahteristo

Köyliössä monet tyhjilleen jääneet torpat ovat saaneet 

omistajavaihdoksen myötä aivan kuin uuden elämän.   

Parhaimmillaan torpissa asutaan läpi vuoden, mutta 

useimmat niistä toimivat kesämökkeinä. Monet uudet omista-

jat ovat entisöineet ajan haalistamia mökkejään vuosikymmen-

ten takaiseen kuntoon.  Sammaloituneita tiilikatteita on uusit-

tu, seinäpintoja käsitelty punamullalla, ikkunapuitteita korjattu ja 

nurkkalautoja saatu hohtamaan uudella maalilla. Muutos on ilo 

omistajan silmälle, mutta sen havainnoivat myös ohikulkijat. 

On ollut hienoa huomata, että uudisasukkaat seuraavat torpan 

aikaisempien asukkaiden jalanjälkiä kunnioittaen ja vaalien piha-

piirin kasvustoa. Monet mummonmökin hankkineet ovat joko 

tietoisesti tai vaistonvaraisesti tehneet pihapihapiiriä entisöides-

sään luonnonsuojelutyötä. Torpan pihassa tai lähiympäristössä 

sijaitsevien puiden ja olemassa olevan kasvuston vaaliminen 

antaa tilaa eliölajien monimuotoisuuden säilymiselle. Niiden 

vaaliminen on tärkeätä myös luonnonkauneuden ja maisema-

arvojen säilyttämisen takia.

Kaunista kylämaisemaa katsellessa tulee väkisinkin mieleen, 

miten entisaikaan rakentamisessa otettiin huomioon tarkoituk-

senmukaisuus, kestävyys ja kauneus. Mökit olivat osa kaunista 

kylämaisemaa, jossa kiemurtelevat hiekkatiet muodostivat yh-

teydet lähikyliin.  Suunnitelmat rakennuksista tehtiin Klubiaskin 

kanteen.  Tila piirustuksiin tai suunnitelmiin ei ollut suuren suu-

ri, mutta ei ollut tarvekaan. Klubiaskin kanteen sai mahtumaan 

pohjapiirroksen muutaman neliön hellakeittiöstä ja kamarista.

Silmämääräisesti pihapiiristä katsottiin luonteva paikka eläinsuo-

jalle, jossa useimmiten oli lehmä, pari lammasta, porsas ja muu-

tama kana. Ihmiset ja kotieläimet elivät luonnollisessa vuoro-

vaikutuksessa, eikä ulkopuolista esimerkiksi rakennussääntelyä 

juuri ollut. Siitä huolimatta maaseutukylissä yhteisöjen elämän-

piiri muotoutui kauniiksi, tarkoituksenmukaiseksi ja luonnonlä-

heiseksi.

Lehtimäen Lyytin (Lydia) ja Erkin vanhassa torpassa kesäpaik-

kaa pitävä Tuula ja Paavo Häikiön perhe ovat mainio esimerkki 

kesämökkeilijöistä, jotka ovat kiintyneet omistamaansa torppaan 

ja haluavat säilyttää mökin sekä sen pihapiirin kasvuston mah-

dollisimman paljon entisen kaltaisena. Torpan pihalla kasvava iso 

tammi, komeat Douglaskuuset ja Lyytin veljen, Erkin, Kanadasta 

tuoma koivu tuovat mieleen kiinalaisen sananlaskun: �Joka on 

istuttanut puun, ei ole elänyt turhaan�. 

Torpan lähipiirissä on paljon isoja kuusia, mäntyjä ja haapoja 

sekä tammia, jotka tarjoavat tikoille sopivia kolopuita. Palokärki 

on usein nähty vieras pihassa.  Luonnossa kaikilla asioilla on 

yhteys - lintujen aikaansaamat kolot tarjoavat liito-oraville ja poh-

janlepakoille suoja-, pesä- ja ravinnon varastoimispaikkoja.

Kesäillan vaihduttua hämärään liito-oravat ja pohjalepakot läh-

tevät saalistuspuuhiin. Liito-orava syö pääasiassa kasviravintoa 

kuten puiden lehtiä, siemeniä, silmuja, versoja ja marjoja.  Tuula 

ja Paavo Häikiö ovat nähneet pihassaan muutaman kerran liito-

oravan.  He kertovat lehtokurpankin pesivän lähistöllä koska koi-

ras lentää iltaisin soidinlentoa puunlatvojen tasalla ja ääntelee 

kurnuttavasti, välillä sipisten. Pohjanlepakoita näkyy enemmän-

kin sellaisina kesäöinä, kun hämärän laskeutuessa ilmassa on 

runsaasti hyönteisiä. Lepakot lentävät puiden lomassa ja näkyvät 

vaaleampaa taivasta vasten hyvin.

Pohjanlepakko viettää päivät puunkoloissa tai rakennusten ulla-

kolla. Pohjanlepakon ruokalistalle kuuluvat monenlaiset hyöntei-

set: sääsket, kovakuoriaiset, yöperhoset ja korennot.

Pihapiirin puut koloineen tarjoavat pesäpaikan myös monille lin-

tulajeille. Häikiöt ovat laittaneet linnuille myös pönttöjä. Kasvi-

maailma takaa sen, että pihassa on runsas hyönteislajisto. Kas-
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vit toimivat pesiville linnuille lähiruoka-aittana. Lintujen kiihkeää 

ääntelyä kestää miltei koko alkusuven yön, ja vain hetken viipyvä 

hämärä katkaisee sen muutamaksi tunniksi.

Tuula Häikiö seuraa usein lastensa kanssa lintujen pesimäpuu-

hia. Välillä otetaan lintukirja käteen avuksi lajien tunnistukseen. 

Puukiipijä on muutaman kerran nähty pihapiirissä ja välillä joku 

muukin harvinaisuus satunnaisesti. Haukkoja on näkynyt, ja jos-

kus kotka on liidellyt pihapiirin yläilmoissa. Haukkojen saalistuk-

sen huomaa siitä, että linnut lakkaavat laulamasta kuin katkaisi-

jasta kääntäen ja tulee täydellinen hiljaisuus. Muitakin lintujen 

pesintää häiritseviä vieraita pihassa on käynyt. Muutaman kerran 

Häikiöt ovat nähneet supikoiran, joka on perso maassa pesivien 

linnun munille.

Tuula Häikiö on kiinnittänyt huomionsa erikoisen näköiseen hii-

reen. Se voisi olla vaikka tammihiiri, joka on Suomessa erittäin 

uhanalainen laji. Tammihiiret syövät monipuolista ravintoa kuten 

marjoja, hedelmiä, silmuja, siemeniä, erilaisia toukkia sekä hyön-

teisiä. Näiden hiirien tarkkailu onkin tärkeätä, jotta selviäisi asus-

taako Häikiöiden pihapiirissä todella harvinainen hiirilaji.

Elokuussa iltojen pimetessä linnunlaulu vaimenee, mutta Häiki-

öt ovat saaneet aivan uusia äänihavaintoja grilli-iltojen luonnon-

tunnelman tuojiksi. He ovat muutaman kerran kuulleet susien 

ulvontaa Kepolan takamailta, Marketankallion suunnasta.

Pihapiirissä on paljon omenapuita, joista myyrät ovat verottaneet 

osansa. Myyränkoloja näkyy siellä täällä. Talon lapset ovat teltas-

sa yöpyessään kuunnelleet kesäyön ääniä. Ohuen telttakankaan 

läpi rupikonnien kurnutus on erottunut selvästi. Lampia pihalla 

ei ole, mutta kostea heinikko tarjoaa niille kylliksi suojaa ja syötä-

vää. Rupikonna liikkuu lähinnä hämärän ja pimeän aikaan. Rupi-

konnalle tyypillistä on paikkauskollisuus, joten ääntelevät konnat 

saattavat olla �Lyytinajan� rupikonnien jälkeläisiä. Päivät rupikon-

na viettää tietyssä vakiokolossaan, ja öisin se kiertää vakiopol-

kuaan ruokaa etsimässä. Häirittynä konna laskee päänsä alas 

ja nostaa takaruumiinsa ylös, jolloin se näyttää paljon todellista 

suuremmalta. Samalla se saattaa erittää iholleen maitomaista 

limaa.

Pihapiirin reunalla on sijainnut luonnonlähde, josta johdettiin 

puuputkea pitkin vettä aina Pajulan kylän kaivoihin asti. Puu-

putki meni Häikiön arvion mukaan poikki, kun naapurin pel-

loilla tehtiin salaojitus. Sen jälkeen kaivot alkoivat haista, kun 

putkessa virtaama loppui ja kaivoihin tuleva vesi oli pintavettä.  

Paavo Häikiön vanhemmat ostivat Lyytin ja hänen veljensä Erkin 

mökin kesäpaikakseen 1970-luvulla, joten sen jokainen kolkka ja 

mökin lähiluonto on tullut Paavolle tutuksi.  

Erityisen hyvin Paavo muistaa isänsä kanssa Köyliönjärvelle teh-

dyt kalaretket.  Verkkojen ja katiskan lisäksi he laskivat pitkäsiiman 

Kaukosaaren lähellä olevaan syvänteeseen, josta saaliksi tuli an-

keriaita aina 1980-luvun puolivälin paikkeille saakka. Ankeriaat 

laitettiin kangassäkkiin. Kerran säkki oli pihassa auennut ja kaikki 

ankeriaat olivat tiessään. Ankeriaita savustettiin. Ne olivat aika 

Paavo Häikiölle mökin pihapiiri on tullut tutuksi 
lapsuuden ikimuistoisista kesistä.
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rasvaisia, pienimmät olivat maukkaimpia.  Verkkokalastuksesta 

Häikiöt luopuivat, kun suutarin räjähdysmäinen lisääntyminen 

johti verkkojen repeämiseen.  Kalastusinnostus virisi uudelleen 

2000-luvun alkupuolella.  Välillä iso hauki oli näykkinyt verkosta 

pikkukaloja jäämättä kiinni. He keksivät laskea isompisilmäisen 

verkon houkuttimena toimivan pienempisilmäisen verkon vie-

reen. Sillä tavalla Häikiöt oppivat tietämään, että Köyliönjärvessä 

on yli 10-kiloisia haukia.

Pihapiirin tuntumassa on paljon tammia ja haapoja, jotka 
tarjoavat linnuille suojaa, ravintoa ja pesäkoloja.
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Köyliö-seura järjesti kesällä 2013 pihakilpailun, johon osal-

listui kahdeksan köyliöläistä pihaa ja perhettä. Kauneim-

maksi pihaksi valittiin ylivoimaisesti Kaj ja Hilkka Ahlgrenin 

piha, jonka lajirunsaus mykisti kävijät. Pihalla kasvaa yli runsaas-

ti yli 200 erilaista perennaa. Huolella vaalittua pihaa koristavat 

hauskat puuveistokset. Kaj´n suosikkikukkia olivat aikaisemmin 

erilaiset ruusut, nyt ovat tärkeiksi tulleet myös liljat. Erityisen yl-

peä Kaj on puuliljoistaan, jotka saattavat kasvaa yli kaksi metriä 

korkeiksi. Vaikeita kasveja ei Kaj´n mukaan olekaan, mutta voi 

kestää kauankin, ennen kuin kukin kasvi löytää juuri sille lajille 

sopivan paikan - puutarha elää koko ajan. Myös ahkera mehi-

läisten hoitaja, Köyliön eläkkeellä oleva eläinlääkäri, kehuu Ahl-

grenien pihaa: ”Tulee hyvää hunajaa, kun on paljon mehikasveja 

ja muita kukkia tarjolla pesien lähellä”. - Vettä ja rakkautta, on 

Kaj`n ohje yhtä hienosta pihasta haaveileville! Liljojen ja muiden 

kukkien reunustamat hiekkapolut kiertävät iso pihaa ja järvimai-

semaakin voi ihailla puutarhasta. Piha on Kankaanpään kylässä.

Köyliön ”Seurasaari”

Kun ajaa Ristolasta Kokemäentietä Kokemäelle päin, osuu silmiin 

metsänreunassa sijaitseva pienikokoisten hirsimökkien korista-

ma piha. Asuuko siellä tonttuja vai onkohan kyseessä Hobittien 

kylä? Ei, kyseessä on Antero ja Mirja Sepän ikioma ”Seurasaari”, 

jonne isäntä Antero on rakentanut vuosien mittaan pieniä aittoja 

hirrestä. On saamelainen niliaitta lihan säilytykseen, isännän ait-

ta työkaluineen, emännän aitta ja jopa linnuilla on omat pienet 

aittansa. Osa aitoista on sisustettu kotimuseoksi. 

Yhdessä puutarhan nurkassa betoninen kaunotar seisoo nei-

likoiden ja digitaliksen katveessa, toisaalla tuulimyllyä vään-

tävät vanhat mummot, joille Mirja on tehnyt itse puvut ja 

isäntä valvoo työntekoa. Pieniä ihastuttavia yksityiskohtia on 

kaikkialla. Kesäkeittiötä kehystävät kauniit köynnöskasvit ja 

jopa vähän pellavaa kasvaa aittojen luona perunamaan vie-

ressä. Rhodorendrumissa on isot nuput ensi kevättä varten. 

Uima-allashuonekin on pihalla, mutta se on pojan puolella, vaik-

ka yhteisessä käytössä onkin. 

Salainen puutarha Tuiskulassa

Inkeri Marttila ja hänen miehensä Reino eivät osallistuneen pi-

hakilpailuun, vaikka Köyliö-seura epäilikin, että varma voittaja 

Tuiskulasta jäi omaa vaatimattomuuttaan pelistä pois. Pari hoi-

ti vielä kymmenkuntavuotta sitten isoja sipuliviljelmiä, jotka nyt 

ovat nuoremman polven vastuulla. Nykyisin keskitytään omaan 

pihaan, näin syyskuussa perunannostoon, ja sienestykseen. 

Köyliön pihojen helmiä 
Leena Järnfors

Kaj ja Hilkka Ahlgrenin pihalla kasvaa yli 
200 erilaista perennaa.
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Isäntäväen mielestä piha ei ollut enää syyskuun puolivälissä ku-

vauskelpoinen, mutta kyllä monenlaista katsottavaan vain löytyi. 

Pihassa on yli sata perennaa, jotka vaihtavat välillä paikkaansa 

etsiessään omaa sopivampaa koloaan. Perennoiden lomassa 

kukkivat krassit, samettiruusut ja muut kesäkukkaset. 

Inkeri on kokeilija: Tämän vuoden kokeita olivat erilaiset jalo-

kärhöt, jotka kesän kuumuudessa kukkivat suurin valkoisin, vaa-

leansinisin ja violetein kukin, taisi olla vaaleanpunaistakin jou-

kossa. Erikoinen oli ollut myös musta ruiskaunokki. Mansikan 

viljely heinäpaalien päällä onnistui mainiosti. Yhtenä aiempana 

vuonna Inkeri peitti pihakivikon paksulla kankaalla, päälle ajettiin 

multaa ja istutettiin ahomansikoita, joita lapsenlapset saivat ke-

rätä monta litraa suoraan pihalta. 

Kukat eivät ole vain koristeita, myös paprikaa ja tomaattia ta-

lon terassilla kasvaa ja osa tomaateista on tullut ennätyssuuriksi. 

Hieno saalis on saatu myös kiinalaisesta valkosipulista, jonka ku-

kat ja varretkin ovat varsin hyvän makuisia.

Inkerillä  ja hänen miehellään ei ole pitkä kesämökkimatka, sillä 

Reinon rakentama hirsimökki seisoo samassa pihapiirissä kuin 

talokin. Kesämökin ovea reunustavat koristepavut ja siellä to-

della asutaan koko kesä. Molemmat, Inkeri ja Reino, puuhaavat 

koko ajan jotakin pihassaan. Apuna tosin on myös ruohonleik-

kuri Kalle.

Kaikista kukista rakkain Inkerille on ehdottomasti kielo. Niitä oli 

46 vuotta sitten hänen morsiuskimpussaan ja joka juhannuk-

sena kieloja tuodaan myös sisälle. Köyliönjoen rantaan viettävä 

rinne on silloin kieloja täynnä.

Yllä vas: Mirja ja Antero Sepän ikioma ”Seurasaari”.

Inkeri ja Reino Marttilan salainen puutarha. 

Oikealla: Anneli ja Timo Lehtosen kotikuusi on salaperäinen 
kodin haltija.
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Anneli ja Timo Lehtosen piharomantiikkaa

Kookantie 1:ssä sijaitseva Anneli ja Timo Lehtosen piha Kepo-

lassa näyttää pikaisesti katsottuna 1960-luvun lopun ”lättänäta-

lon” asfalttipihalta, kun auton ikkunassa vilkaisee ohi ajaessaan, 

mutta totuus on ihan muuta. Tässä pihassa on todella tunnel-

maa. Vanhat portinpylväät, joiden juurella kasvavaa varjoliljoja, 

toivottavat  tulijan tervetulleeksi. Niin tekee myös Köyliö-seuran 

puutarhakierroksella pitäjän hienoimmaksi hauvaksi todettu per-

heen mäyräkoira, joka varastikin kaiken huomion niin, ettei bus-

sillinen ihmisiä tainnut ehtiä kuin vilkaista pihaa, kun piti odottaa 

koiransilitysvuoroa. 

Talon etupihalla kausikukat kasvavat vanhoissa muuripadoissa 

ja aluetta vartioi siili. Avara ruohokenttä asuintalon ja marjapen-

saiden välillä luo suuren tilan tuntua ja vanha omenapuu haa-

raisine oksineen on kuin mummon mökin pihalta. Kotikuusi on 

varmaankin satuja kertova salaperäinen kodin haltija? Selkeää, 

tunnelmallista, kaunista ja ihan oma erityinen rauha vallitsee 

Lehtosten pihassa.

Pienellekin pihalle mahtuu kaikkea

Sirkka ja Samuli Vahteriston piha Kankaanpäässä on esimerkki 

siitä, miten pienestäkin pihasta saan ympärivuotisen paratiisin 

huolellisella suunnittelulla. Sirkka tekee ja Samuli ihailee, sanoo 

Samuli. Piha on kaunis kaikkina vuoden aikoina: keväällä etupi-

han täyttää tulppaanien ja muiden sipulikasvien loisto ja ome-

napuut kukkivat, syksyllä erivärisiksi muuttuvat pensaat ja ikivih-

reät puut tuovat omat väriläiskänsä puutarhaan. 

Mahtoi Sirkka-rouva kauhistua, kun 52 pihoja ihailemaan saapu-

nutta Köyliö-seuralaista ja muitakin kauneuden ystäviä saapaste-

li talon läpi päästäkseen tutustumaan takapihaan. Kiertoajelulla 

nimittäin valittiin se Köyliön kaunein piha. Vahvoilla Vahteristot 

kyllä olivatkin kisassa, mutta kaipa Ahlgrenin tummanpunaiset 

liljat olivat se ratkaiseva tekijä! 

Väkijoukko ihasteli ensin etupihan puolella olevaa viherhuonet-

ta ja sitten pihalla jäätiin ihmettelemään Sirkan tekemiä piha-

laattoja, raparperin lehdistä valettuja taideteoksia. Pihan pienet 

yksityiskohdat, tunnelmalliset tuikkulyhdyt ja lastenlasten iloksi 

pyörivät puiset perhoset lisäsivät viimeisteltyä vaikutelmaa. Naa-

pureita ei edes huomaa, sillä Vahteristoilla on pieni ikioman pa-

ratiisi keskellä uutta asuinaluetta! 

Isovanhempien mökkipiha lastenlapsia varten

Lähteenkylän ranta oli alun perin mutapohjainen, mutta sitkeästi 

hiekkakuormia ajamalla saatiin lastenlapsille hiekkaranta, jossa 

voi polskia levättömään aikaan. Tasaisella nurmikoilla voi pelata 

potkupalloa ja leikkiä hippaa, eikä ole pelkoa auton alle joutumi-

sestakaan, siksi piilossa Leena ja Timo Nummelinin kesämökki 

on. Varjoliljat ja saniaiset kasvavat mökin pielessä ja mökin te-
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rassilla tai pihan pöytäryhmän äärellä ruokaillaan auringonpais-

teessa.

Luonnonmukainen piha on Nummelinin perheen ihanne ja siksi 

kaunein kukka Leenan mielestä onkin valkovuokko, joita kasvaa 

keväällä talon takana metsässä niin, että maa on ihan valkoise-

na.

Tyyppitalo keskellä peltoja

Marja-Liisa ja Markku Turkin talo Vuorenmaassa edustaa sodan 

jälkeistä rakentamista parhaimmillaan. Pihapiirissä on kivinavetta, 

jonka yläkerta toimii kotimuseona, sekä vuorenkilvillä ympäröity 

iso maakellari. Iso kotikuusi, riippakoivu ja kauniit tuijat reunusta-

vat sisäänkäyntiä ja pihassa kasvaa esimerkiksi pensashanhikkia, 

harsokukkaa ja keisarinkruunuja hauskasti ryytimaan ja salaatin 

lomassa. Ovenpielessä on isoissa ruukuissa kesäkukkia, jotka 

vaihtuvat vuosittain, Marja-Liisan mielen mukaisesti. Isot aurin-

gonkukat kasvavat vanhan koivun kannon luona ja puinen karhu 

vahtii sisäänpyrkijöitä. Piha huokuu rauha ja silmä lepää pihan 

yksityiskohtien jälkeen viljapeltoja katsellessa. Piha on tasapai-

nossa ympäröivän maiseman kanssa.

Se kaikkein kaunein piha?

Ulkopuolisten mielestä mikään edellä mainituista ei ole Köyli-

ön kaunein piha, vaan kaunein - ja kenties tunnetuinkin - piha 

löytyykin Voitoisista. Siksi monet journalistit ovat osanneet suun-

nistaa jutun tekomatkalle Helena Palomäen luokse ja pihaa on 

esitelty Puutarhaliitonkin lehdissä. Ensimmäiseksi pihaa lähesty-

essä huomaan kirjavan unikkopellon, näky on kuin jostain Etelä-

Ranskasta. Sitten silmä huomaa muitakin yksityiskohtia, kyllä lu-

piinikin on kaunis ja mitä kaikkea vielä näkyykään. 

Palomäen talon vanhempi osa on rakennettu vuonna 1952. 

Välillä perhe asui 15 vuotta muualla, sitten rakennettiin mata-

lampi ns. elintasosiipi, jonka yhtä ikkunaa nyt reunustaa upea 
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syyskärhö. Lapinnauhus, leimukukka ja komeat neilikat kukkivat 

talon edustalla. Hauska tarina liittyy talon edessä kasvavaan ker-

vismarjaan. Helena oli ystävänsä Sinikan kanssa puutarharetkel-

lä Virossa, ja Sinikan piti ostaa kervismarjan taimi, Helena saisi 

sitten omansa sen siemenistä. Jotenkin kasvispussikat sekosi-

vat laivalla ja niinpä kervismarja päätykin Helenan pihalle. No, 

sekä kervismarja siemeniä että taimia sai Sinikkakin ja on saanut 

moni muukin köyliöläinen.

 Helenan ehdottomia lempikukkia ovat maariankello ja nei-

likka. Neilikoita on käyty ihailemassa oikein Ruotsista asti, 

siksi upeita ne ovat.  - Piha ei ole työtä, se on harrastus, sa-

noo pian 90-vuotta täyttävä Helena. Kauniina päivänä voi 

ottaa tuolin ja mennä keskelle kukkia vaikka kutomaan. 

Ihmisen pitää liikkua ja tehdä jotakin, neuvoo Köyliön ken-

ties paras puutarhuri. Kukkien kasvattaminen sopii kaikille. 

Uutta oppiakseen Helenakin oli mukana Köyliö-seuran pihakier-

roksella, ei hän halunnut kilpailla.

Ainoa oikea puutarha

Puutarha koostuu puista, sanoo Olavi Linturi, joka ylpeänä - eikä 

aiheettomasti -  esittelee isänsä alulle panemaa puutarhaa Köy-

liön Korvenkylässä seuraavilla sivuilla.

Vasen sivu yllä: Sirkka ja Samuli Vahteristolla on keskellä asuin-
aluetta pieni ikioma paratiisi, jonne ystävät ovat tervetulleita 
piipahtamaan.

Vas. alla: Leena ja Timo Nummelinin kesämökin terassilla on 
mukava nauttia suvinäkymistä.

Oik: Marja-Liisa ja Markku Turkin talo piha on tasapainossa ym-
päröivän maiseman kanssa. 

Alla oik: Helena Palomäen pihaa on esitelty Puutarhaliitonkin 
lehdissä.
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Tonttikauppojen kiemuroita

Mapissani on jäljennös isäni kirjeestä Into-veljelleen maaliskuul-

ta 1936. Sen suunnilleen ainut ajatus oli saada hankituksi järven 

rannalta huvilatontti. Vaikka isäni ei siihen mennessä liene käy-

nyt yhdessäkään talossa kysymässä edes mahdollisuutta ryhtyä 

neuvottelemaan kaupasta, hän spekuloi useilla Korvenkylässä 

olleilla vaihtoehdoilla. Isäni näyttää kaiketi edellisellä joululomal-

laan katsastaneen kylän maisemat Arosta Hankaankorpeen. Eni-

ten häntä miellytti Kolinummen rantakunta, mutta koska hän ei 

kaikin kohdin tiennyt tilojen rajoja eikä siis omistajiakaan, saattoi 

hän viehättyneenä vaeltaa Haavistonkin mailla. 

Hauska olisi tietää, missä veljekset olivat vaeltaessaan Korpi-

törmäksi ristimässään paikassa. Tuossa yhteydessä mainittu tie 

Todellinen puutarha Hankaanranta
Olavi Linturi

houkuttelee olettamaan, että veljekset katsastelivat Haaviston ja 

Korven rajamailla olevaa aluetta, sitä, jolle ovat asettuneet Han-

kaankorven perilliset. Tuon seudun yläpuolellahan oli Haavis-

toon ja Korpeen johtava tie, josta isäni kirjeessään kertoo.

Kun vanhempani tekivät kaupat Korven isäntäväen kanssa jo 

1.6.36, isäni ja Into valitsivat tontin melko nopeasti, nähtävästi 

tuon kevään pääsiäisenä. Päättelen sen siitä, kun isäni mainit-

si kirjeessään tulevansa Köyliöön tuona aikana kaupanhieronta 

mielessään. Päätöksen teko muuten helpottui silloin, kun Koli-

nummi kieltäytyi myymästä rantaansa. Ehkä Haavistotkin olivat 

penseitä. Kun isäni ei oikein pitänyt Aron maista, jäljelle ei oike-

astaan jäänyt kuin Hankaankorven alue. 

Isäni maininta epämiellyttävän lähellä olevasta naapurista voi 

koskea vain kahta, Saarilehtoa tai Pispalaa. Henkilöinä isäni tus-

kin vierasti kumpaakaan. Hänessä oleva metsäsuomalainen vain 

pyrki loma-ajakseen täydelliseen rauhaan. 

Hankaanranta maksoi v. 1936 minusta vaatimattomat 3 600 

[1137 euroa) silloista markkaa. Isän seuraavana vuonna hankki-

masta myöhemmin Lisämaaksi ristitystä määräalasta Viku pyysi 

ja sai 2 000 mk [600 e]. Kun olin 50-luvulla saanut muodollisella 

kaupalla äitini ja veljeni osuuden koko tilaan, ryhdyin ahneuksis-

sani vilkuilemaan nykyistä Lehmustoa. Lähinnä minua kiinnosti 

se seitsemän lehmuksen rivi, joka edelleenkin reunustaa taloon 

johtavaa tietä. Tulin puhuneeksi siitä Vikullekin kuin puolittain 

utopiana minun lainkaan aavistamatta, että hän kätki haaveeni 

syvälle aivostoonsa. Siellä hän vähitellen kehitteli ajatusta, jolla 

pystyisi taloudellisesti maksimoimaan naapurinsa ällin. Aikaahan 

siihen meni, jopa useita vuosia, mutta sitähän maailmassa pii-

saa.

Köyliist-kirjasarjan julkaisutyössä Olavi Linturi 

on ollut yksi kantava voima. Ahkera uurasta-

ja nukkui pois tätä kirjaa koostettaessa. Olavin 

lapset ovat ystävällisesti antaneet Olavin huvi-

lastaan ja sen historiasta kirjoittaman tekstin 

käytätettäväksi tätä kirjaa varten. 

 Hankaanrannan kesäkoti ja sen PUU - TARHA 

on vuosien varrella merkinnyt Olaville paljon. 

Hänen lempipuunsa oli koivu. Rakkaus koivuun 

kyllä rapisi aina syksyllä haravoimisaikaan. Vii-

me vuosina on rakkaaksi kasviksi oli tullut myös 

kultasade. 

Olavin alkuperäistä ansiokasta kirjoitusta on 

aineiston laajuuden ja monitahoisuuden vuok-

si jouduttu lyhentämään. 

Veteraaniveljen puinen lehto - Hankaanranta huokuu rauhaa.
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Eräänä vuoden 1959 päivänä Viku oli saanut kypsytetyksi aja-

tuksen, jolla syntyisi hänelle mahdollisimman edullinen kauppa. 

Viku tarjosi tulevaa Lehmustoa mielestään kohtuulliseen 100 

000 markan [1985 e] hintaan. Minusta rahamäärä tuntui hir-

muiselta. Niin se lienee silloin ollutkin, mutta Viku tiesi olevansa 

vahvoilla. Huomasin jo heti kaupanhieronnan alussa, että tinkaa-

minenkaan ei tulisi johtamaan mihinkään. Siksi en ryhtynytkään 

siihen, vaan pyrin lähinnä hoitamaan maksuehdot niin väljiksi, 

että ehtisin saada rahat tavalla tai toisella käyttööni. Meillähän ei 

ollut varoja kuin jokapäiväiseen leipään, aika niukkaan siihenkin. 

Jotenkin sain yhteyden äitiini, joka lupasi auttaa ainakin proses-

sin ensimmäisissä koukeroissa. 

Mielestäni vasta Lehmuston hankkimisen jälkeen tiluksestam-

me tuli täydellinen. Lehmusto on oleellinen osa koko huvilatilaa. 

Ilman sitä kokonaisuus olisi rujo, kuin raajarikkoinen ihminen. 

Lehmuston arvoa luonnollisesti lisää se, että olen hankkinut sen 

itse ansaitsemillani rahoilla ja rakentanut sen ”infrastruktuurin” 

Maijan ja omasta hartiapankistani lainaamallani pääomalla. Kun 

lainan antajat pitkämielisyydessään taitavat antaa sen anteeksi, 

voin vain onnitella itseäni aina vaellellessani Lehmustossa. 

Elin pitkään siinä ikävässä uskossa, että minä tai perikuntani jou-

tuu vaikeuksiin vesijättömaastamme. Rauhoituin vasta kun löysin 

papereistani vähäisen noin A6-kokoisen laskun ja siinä seuraa-

van sisältöistä tekstiä: Hankaanrannan tila 139 O. Linturin perikun-

ta on suorittanut Köyliönjärven vesijättömaan lunastuksen mk. 

367:50 [37,90 e], joka täten kuitataan. Köyliö, 26. p:nä heinä-

kuuta 1945. Väinö Simula. Keskustellessani Kankaanpäässä hu-

viloivan Alpo Ketosen, eläkkeellä olevan turkulaisen palomiehen, 

kanssa hän vakuutti minun olevan vahvoilla vesijätössäni. Koska 

Alpo on varsinainen järviasiantuntija aivan fanaattisuuteen saak-

ka, uskon hänen puheeseensa. Omistamme siis tusculumimme 

järveen saakka. 

Ranta-asukas joutuu edelleenkin silloin tällöin 
joen perkaamisen maksumieheksi. 

Niistä hallussani on ainakin kaksi tositetta. 1954 oma osuuteni 

Köyliönjoen perkausyhtymälle oli 229,35 [noin 6 e], 1980 pro-

senttiosuuteni, 0,59, köyhdytti kukkaroani 313 mk:lla [218 e]. 

Niihin suhtauduin kuin ainakin tarpeellisiin menoihin. 

Vaikka vesijättömaan lunastusmaksu tuntui silloin suurimman 

köyhyyden aikoina turhankin suurelta, ei sitä voinut pitää kuin 

kohtuullisena huomatessaan prosessissa omistukseensa tulleen 

4 900 neliötä mitä parhainta hiekkamaata. 

 
Rantaviiva on vuosien saatossa siirtynyt

Härkikarin eteläpäässä suurimmaksi osaksi vedenpinnan ala-

puolella on suuri kivipaasi, johon joku järven tilasta kiinnostunut 

aikalainen on hakannut läpimitaltaan noin 30-senttisen ympyrän 

ja sen sisään vuosiluvun 1892. Nähtävästi hakkaaja on tuolloin 

Hankaanrannan tontti ja rakennukset.
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ensimmäisiä kertoja nähnyt kyseisen kiven kohoavan järven pin-

nan yläpuolelle. Sen sijaan en ymmärrä, miksi vuosiluvun - sat-

tumoisin isäni syntymävuoden - tekijä on spiikannut ympyränsä 

kahta puolta pystysuorat vettä kohti suuntautuvat viivanpätkät. 

Ottamastani valokuvasta nähdään, että kun itse kuvio on kiven 

etelänpuoleisella seinämällä, ylempi noista viivoista on kivenkär-

jen nurjalla puolella.

Mittasin matalan veden aikana, elokuussa 2001, kivessä olevan 

alimman raapaleen ja silloisen vedenpinnan välisen eron. Se oli 

112 senttimetriä. Olen siirtänyt tuon kuvion osoittaman korke-

uden saunani seinään. Käydessäni seuraavan vuoden maalis-

kuussa kelkkailemassa Härkikarilla totesin jäänpinnan ja kyseisen 

merkin välimatkaksi 82 senttimetriä. Tuon eron, 30 senttiä, taju-

aa selvästi kiven juurella. Korvenkylän loivasti viettävässä rannas-

sa tuollaisia tuskin huomaa. 

Itse kuvion ”käsiala” vuosilukuineen on niin kehittynyt, että hak-

kaaja ei ole voinut olla aivan tavallinen kansanmies. Epäilevä kat-

seeni kohdistuu Vanhankartanon suuntaan. Tilan silloinen isän-

tä oli jo siinä kypsyneessä iässä, 45-vuotias, että hän tuskin oli 

enää kiinnostunut kiveen koputtelusta. Hänen neljä poikaansa 

sen sijaan olivat juuri sen ikäisiä, että heistä kuka tahansa olisi 

jo pelkästä tekemisen ilosta voinut naputella tuon kuvion. Erääs-

tä heistä jopa tuli myöhemmin hyvinkin kuuluisa kuvanveistäjä. 

Olisiko liian rohkeata veikata piirroksen tekijäksi Emil Cedercreut-

zia? 13-vuotiaan pojan voi hyvin kuvitella kiinnostuneen keskellä 

aavaa järvenselkää nököttävästä kivenmurikasta. Hän jopa näki 

sen niin tärkeäksi, että kannatti hakea kartanon pajasta spiik-

kausvälineet ja soutaa sen jälkeen kivenmurikan luo.   

Toki mahdollista on, että jompikumpi kartanon ns. pikkuherras-

väen tärkeistä miehistä, tilanhoitaja Albin Abrahamsson tai vouti 

August Eliasson saattoi soudattaa itsensä sille kivelle, joka aino-

ana pilkisti järven pinnasta ns. Härkikarin kohdalla. Minusta he 

kuitenkin olivat tuolloin jo siinä iässä, jolloin kiveen hakkaamista 

pidetään turhanaikaisena askareena. Ainakaan en ole pystynyt 

selittämään itselleni järkevää syytä kaivertaa tuo kuvio. Ennen 

muunlaista todistusta pidän kuvion syntymistä jonkun järven ti-

lasta ehkä hyvinkin kiinnostuneen aikalaisen työnä. 

Pehulalainen Martti Vappula, jonka syntymävuosi oli yhtä aikai-

sempi kuin kiveen piirretty, kertoi pikkupoikana istuneensa on-

gella Korvenkylässä niillä kohdin, josta vanhempieni rakentamat 

kiviportaat alkavat laskeutumisensa kohti järveä. Siihen aikaan 

siis nykyinen ns. keskitasannekin oli veden alla. Martti tosin saat-

toi muistella kutukauden korkean veden aikoja. Sen on Härki-

karinkin kuvio todistavinaan. Sen yläpuolelle olisi saatava lähes 

metri vettä, jotta onkiminen Martin osoittamassa paikassa on-

nistuisi. Tässä tosin pitäisi tietää sekin, paljonko maa on noussut 

vuosisadassa ja sekin, onko se vaikuttanut järven pintaan. 

Järven aktiivisesta laskemisesta alettiin puhua jo 1930-luvun al-

kupuolella. Isäni mainitsee siitä eräässä Into-veljelleen osoitta-

massaan kirjeessä. Asia oli perheessämme ajankohtainen, koska 

isäni suunnitteli rantatontin hankintaa. Kun järven lasku toteutui 

välirauhan aikana, isäni kuolinvuotena, hän ei ollut enää näke-

mässä tuota järvemme alennustilaa.

Jäljennän tähän mainitsemani isäni kirjeen. Se ei suinkaan kä-

sittele vain järven laskua, vaan lähinnä tonttikaupan pohdintaa.

Vaikka suhtaudun järveen lähinnä eräänä rantatontin omistaja-

na, luulisin osaavani katsoa järveä kokonaisvaltaisestikin. Köyli-

össä ei mielestäni ole koskaan tehty järjettömämpää päätöstä 

kuin oli järven laskeminen. Puuhamiehinä lienevät olleet jotkut 

järven rantaa leviälti omistaneet. He kuvittelivat saavansa las-

kun jälkeen hehtaarikaupalla uutta kivetöntä ja humuspitoista 

viljelysmaata. Todellisuudessa varsinaisia hyötyjiä ei silloin liene 

juurikaan ollut. Vaikka esimerkiksi saarikartano saikin paljon lisä-

maita, niiltä ei uskoakseni ole korjattu sanottavasti satoa. 

Jos joku piti rapakkoisista veden vaivaamista rantapusikoista, hän 

voitti tuossa prosessissa. Varsinaisia hyötyjiä olivat ne isännät, 

jotka pääsivät realisoimaan vesijättömaansa myymällä ne ran-

tatonteiksi. Järvenlaskun aikoihin se näkökohta tuskin ehti vielä 
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käydä yhdenkään rannanomistajan mielessä. Ennen talvisotaa 

Köyliönjärven rannoille oli noussut tietääkseni vain kolme sel-

laista rakennusta, joita voitiin nimittää huviloiksi. Vasta sotiemme 

jälkeen 1940-luvun loppupuolelta alkaen alkoi varsinkin Korven-

kylän parikilometriselle rannalle nousta mökki mökin viereen. 

Heti alkuunkin vesijättömaasta sai jonkinlaisen hinnan ja nyky-

ään jopa vallan kelvollisen. 

Järvenlaskun jälkeisinä kesinä meidän noin puolen hehtaarin 

suuruinen vesijättömaamme oli kuin näkymä Terijoen tai Yyterin 

sannoilta. Siinä kyllä kelpasi tallustella paljain varpain. Tuo näen-

näinen etu supistui kuitenkin vähiin pian alkaneen sodan vuoksi. 

Päästyäni taas ryssän kimpusta omalle rannalle kasvillisuus oli 

jo alkanut vallata ennen niin putipuhdasta aavikkoa. Ellen olisi 

antanut naapurini Nummelan Miinan laiduntaa lehmäänsä ran-

nassani, se olisi villiintynyt muutamassa vuodessa täydeksi vii-

dakoksi.

Jos nyt pitää luetella järven laskun etuja, voidaan eräänä ly-

hytaikaisena mainita matkantekoa sillä parikilometrisellä ranta-

kaistalla, joka alkoi Tuohiniemen Nummiston maista ja päätyi 

Korvenkylän Kylänpään rantaan. Voin kertoa omien silmieni ja 

jalkojenikin todistamana, että noiden talojen välinen rantakaista-

le oli yhtä kellanhohtoista hiekkaa. Kun rannoilla ei ollut asutusta 

yhtä ainokaista kesähuvilaa lukuun ottamatta, kelpasi kenenkään 

häiritsemättä kirmata todella loistavan pehmeällä jalkapohjia hi-

velevällä alustalla vaikkapa meiltä parin kilometrin päähän ystä-

viemme Saarilehtojen kesämökille. Niin useasti teinkin. Nykyään 

tuolla välillä vaikuttaa olevan lähinnä vain ikiaikaista ruoppaa ja 

savensekaista vellua. Joskus huvittaa nähdä joidenkin rannan-

omistajien ajattavan talvikausina kuormakaupalla hiekkaa ranta-

jäilleen. Ehkä se onkin helpompaa kuin poistaa järven alkuperäi-

sestä pohjasta sinne vuosikymmenien aikana kerääntynyt kuona 

ja kasvijäte.  

Jotkut toimitusmiehet kävivät muistaakseni 1970-luvulla jonkun 

ruoppauksen edellä ranta-asukkailta kyselemässä, mihin nämä 

toivovat vesirajan asettuvan. Vaihtoehdot olivat marginaaleiltaan 

vähäiset. Vesipintojen erot olivat parinkymmenen sentin luok-

kaa. Kun en hyväksynyt yhtäkään heidän asettamistaan vaihto-

ehdoista, vaan vetosin ennen talvisotaa vallinneeseen järven 

ideaalitilaan, he eivät tuntuneet alkuunkaan ymmärtävän kaiketi 

heidän mielestään takapajuista ajatustani.

Olen jopa sitä mieltä, että vesijättömaille nousseesta ranta-

asutuksesta huolimatta köyliöläisten kannattaisi pohtia järvensä 

kunnian palauttamista. Talot voi aina korvata, mutta täysin pi-

laantunut järvi saattaa olla mahdoton korjattava. Lupaa ei saisi 

antaa sellaisen rakennuksen pystytykseen, joka ei jäisi toimivaksi 

järven vedenpinnan nostonkin jälkeen. Talon voisi siis rakentaa 

vesijättömaallekin, kunhan sitä nostaa ensin vaikkapa metrillä. 

Omat rajoituksensa asettavat lisäksi säännökset siitä, miten lä-

hellä rantaa ihminen saa heilutella rakennusvasaraansa. Nyky-

ään tässä oltaneen niin tarkkoja, että käytännössä köyliöläiselle 

vesijättömaalle rakentaminen on mahdotonta.

Loikkaan sivuun varsinaisesta asiastani, kun eräs muistuma tuli 

mieleeni: Nuoruuteni vanhat ihmiset kertoivat meidän silloin 

vielä olemattoman huvilamme kohdilla olleen yhtä mittavan 

hongan kuin Kartiollakin oleva nyt jo kelottunut mänty. Molem-

mat tosin olivat silloin vielä kokomittaiset. Nuo puut kohosivat 

niin runsaasti muiden yläpuolelle, että veneilijät käyttivät niitä 

varsinkin hämärinä päivinä majakkoinaan. Menneitten päivien 

torppareille nuo maamerkit olivat erittäin tärkeät heidän souta-

essaan pimeässä ja varsinkin hämärissä aamuisin Luotoon ja 

iltaisin takaisin kotirantaansa. Sumussa noista korkeista puista oli 

paljon apua päivänvalossakin.

Hankaanrannan rakennushistoriaa

Köyliön ensimmäisistä huviloista kerrottakoon seuraavaa: Kun 

isäni v. 36 osti 3 600 markalla tontin Hankaankorvelta, järven 

rannalla oli jo kaksi huvilaa. Vuotta paria ennen meitä sellaisen 

olivat rakennuttaneet Kokemäen Rajaojan koulun opettaja Aarne 

Saarilehto ja Peipohjan asemapäällikkö Pispala. 
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Isäni teki huvilamme urakkasopimuksen syyskuussa 1936. Seu-

raavana keväänä tuohiniemeläiset kirvesmies Lauri Anttila ja 

pienviljelijä Arvi Lehtonen rakensivat sekä huvilamme että vaja-

rakennuksemme. Apunaan heillä oli ensimmäisellä talotyömaal-

laan ollut Väinö Kivimäki. Hänen kanssaan muistelimme joskus 

tätä hänen ensimmäistä rakennustyömaataan. Käytinpä minäkin 

häntä sotiemme jälkeen tilattuani Väinöltä silloin vielä avonai-

seen kuistiimme ikkunanpokat. Siinä ne silti ovat edelleenkin, 

tosin vain ulommaisina laseina.

Aliurakoita tekivät muurarit, Säkylästä kotoisin ollut peltikatonte-

kijä ja maalari. Kaikki näin työssään, mutta nimenä on mieleeni 

jäänyt ainoastaan maalari Frans Huila - Eino Syrilän sukua - Ke-

polasta. Avioiduttuaan vanhoilla päivillään Fransu lienee saanut 

siitä lisäelinvoimaa niin runsaasti, että hän eli pitkälle vanhuu-

teen. Jos muuraajina olivat isä ja Vilho-poika Sulonen Kepolas-

ta, tutustuin heihin ja varsinkin Vilhoon hyvinkin heidän hääräil-

lessään saunani ensimmäisen palomuurin pystytyksessä. Vilhon 

toki tapasin silloin tällöin aivan privaatistikin.

Kokonaisurakkasumma oli 23 000 markkaa. Isäni oli niin tyytyväi-

nen lopputulokseen, että hän pyöristi rahamäärän 25 000:een 

[7 505 e]. Korjattuani aikanaan talon jokseenkin kokonaisuudes-

saan vakuutuin siitä, että se olisi voitu tehdä paljonkin huonom-

min kenenkään silti voimatta syyttää tekijöitä hutiloinnista. 

Huvilan valmistuttua Anttila sanoi sen kestävän vaurioitumatta 

vaikkapa rantaan pyörittämisen. Jälkeeni tuleville on syytä muis-

tuttaa, että ranta oli silloin paljon nykyistä lähempänä. Takuu siis 

ei nykyoloissa liene enää voimassa. Muutenkin talo tehtiin mie-

lestäni aivan oikeaan paikkaan, joten tarvetta pyörittämiseen ei 

ole.

Isälläni oli vakaa aikomus rakennuttaa erillinen saunarakennus 

heti sen jälkeen, kun hän olisi saanut päärivin ja itse tontinkin 

jonkinlaiseen kuntoon. Jossakin papereitteni joukossa on Inton 

piirtämä saunan suunnitelma. Sodan alkaminen ja sen seurauk-

sena isäni voimien loppuminen ja lopulta elämänliekin sammu-

minen estivät saunan rakentamisen. Sillä oli jo valmiiksi katsottu 

paikkakin: silloisella alatasanteella lähellä Kartion rajaa, oikean-

puoleinen seinä suunnilleen nykyisen leikatun alueen reunalla 

olisi ilman sotia ja rähinöitä nyt saunamme. Paikka olisi tietysti 

aivan väärä. Hirtehisesti sanoen sodasta oli siis jotain hyötyäkin. 

Toisaalta isälläni ja yleisestikin oli tiedossa, että järveä tullaan 

laskemaan. Kai isä olisi seurannut ensin sen tulosta ja vasta sen 

jälkeen ryhtynyt suunnittelemaan saunan paikkaa uudelleen.  

Purkaessani vanhat yläkertaan johtavat portaat löysin umpinai-

sesta välistä herrojen urakoitsijoiden sinne sijoittaman ja laudan-

palaselle kirjoittaman ”rakennuspöytäkirjan”. Se on kunniapaikal-

la olohuoneen seinällä portaiden alla.

Käydessäni eräänä kaiketi 50-luvun pääsiäisenä mökillä veden 

juoksu oli pahimmillaan ja tulva korkeimmillaan. Kauhistuin sitä 

Joka on istuttanut puun ei ole elänyt turhaan.
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järveä, joka ympäröi taloa. Vaivoin saappaitten varret riittivät suo-

jaamaan jalkoja kastumiselta. Vaikka vesi ei aivan ollutkaan ta-

lon puuosissa, se ei voinut olla imeytymättä kivijalan sementissä 

niihin saakka. Asian korjaamiseksi en juuri silloin maan ollessa 

jäässä voinut tehdä juuri mitään, mutta suunnitelmia tein sitäkin 

enemmän. Seuraavana kesänä kaivoin kolme pihapiiristä järvelle 

päin johtavaa nurua, jotka ovatkin pitäneet huolen siitä, että mi-

kään järjetön vesimäärä ei pääse huuhtomaan rakennusta. Vuot-

ten mittaan olen myös nostanut yhdeltä jos toiseltakin kohdalta 

talon ympäristöä, mutta jo alkuaan turhan matala kivijalka estää 

enemmät korottamiset.

Koska kivijalka on melko kapea eikä sen pohjalla ole levennystä, 

talo lienee keveydestään huolimatta painanut kivijalkaa jonkun 

verran maan sisuksiin. Talolla ei ehkä ole sitä arvoa, että sitä kan-

nattaisi nostaa vaikkapa kymmenkunta senttiä. Eiköhän painumi-

nenkin ole pysähtynyt.

Kaivon paikka katsottiin varvulla

Eräänä kauniina vuoden 37 kesäpäivänä tontillamme harrastet-

tiin paranormaalia toimintaa. Yksi jos toinenkin mies ja ainakin 

yksi naisihminen kulkea vääristeli pihallamme haaravarpu polviin 

tukeutuvien käsien varassa. Taloomme oli jostakin saatava vettä. 

Varsinaisena varpumiehenä toimi Männistön talon isäntä. Hänel-

le onnistuminen oli erittäin tärkeätä, koska hänellä oli puuhas-

sa taloudellisia intressejä: Hartti - kokonaiselta nimeltään kaiketi 

Villehard - oli luvannut hoitaa tehtävän loppuun saakka eli val-

miiseen kaivoon. Vaikka seurasinkin puuhaa kiinnostuneena, en 

muista Hartilla olleen apumiestä. Tuskin hän pystyi hoitamaan 

tuon työn aivan yksin silloisin yksinkertaisin lapiomenetelmin. 

Helposti luhistuvan hiekkamaan takia montun piti olla laaja.

Äidilläni varpu käyttäytyi likimain samoin kuin Hartillakin. Heidän 

mielestään parhaassa paikassa, johon kaivo rakennettiinkin, oli 

vesisuonten risteyskohta. Yksi haara saapui suunnilleen samasta 

suunnasta kuin mekin pihallemme, toinen suuntautui olohuo-

neen alle ja edelleen viistosti huoneen etelänpuoleisen ikkunan 

kohdalta takaisin maisemiin. Suonesta kuulemma johtui, että ky-

seinen tila oli muita huoneita viileämpi ennen lämmön eristys-

remonttiani. 

Omat kaivonkatsomisyritykseni osoittautuivat silloin ja joskus 

myöhemminkin toivottoman epämääräisiksi. Ilman aktiivista 

vääntöä varpu ei ollut tietääkseenkään. Kai tämä todistaa mi-

nussa olevan tyypillistä suomalaista epäuskoa, taipumusta ky-

seenalaistaa kaikki se, jota ei voi järkevästi todistaa. Ehkä jopa 

penseyteni uskonnollisiin tarinoihin ja täydellinen tuonpuoleisen 

kaipuun puuttuminen ovat samaa henkistä kudelmaa. 

Hartin kaivamisen eräässä vaiheessa vettä alkoi tulla siinä mää-

rin, että kaivu oli lopetettava. Paikalle aseteltiin muistaakseni kol-

Hankaanrannan palsta oli sitä hankittaessa melko puuton. Tuk-
kipuita ei ollut talon yläpuolisella osalla yhtäkään. Katajia sen 
sijaan oli suunnattomasti. Nyt kaikki on toisin.



Kansallismaiseman kainalossa  147

me rengasta. Ylin jäi kymmenkunta senttiä maan yläpuolelle. Lo-

puksi Hartti rakensi matalan talomaisen rakennelman kaivon ylle 

ja sen katon toiselle puolelle saranaoven. 

Järven vedenpinnan nousut kohtelivat 
kaltoin rantasaunaa

Ensi kerran tein saunan vuosina 1954-55. Ovet ja ikkunat jäi-

vät tyhjinä tuijottamaan yli talven. Tiilet olin tilannut jo valmiiksi 

rantaan. Ladoin ne kauniiseen pinoon saunan nurkkaan odotta-

maan seuraavan suven muuraria. Tiiliähän ei voinut jättää veden 

ja jään murennettaviksi ulos.

Kun järvi oli vuotten mittaan sitä mieltä, että saunaa on siirret-

tävä jonkun verran maalle päin, uskoin lopulta ja purin saunan 

lauta laudalta noin v. 75. Tuo vuosi on mielessäni vain siksi, että 

tiedän ensimmäisen saunan palvelleen meitä ja huolehtineen 

meidän fyysisen ja osin psyykkisenkin saastamme poistamisesta 

parinkymmenen vuoden ajan. Välittömästi purkamisen jälkeen 

pystytin sen uudelleen pukuhuoneeltaan hieman pienennetty-

nä paikalle, jossa se edelleen könöttää. Pukuhuonetta kavensin 

päätettyäni, että veneen ei välttämättä tarvitse huilata talveaan 

katon alla.

Vuonna 55 käytin muurareina isä ja poika Sulosta Kepolasta (isä, 

silloin jo yhdeksissäkymmenissä, lienee ollut aikanaan pääraken-

nuksenkin muurari). Katsoin Sulosen Vilhon puuhan niin vähän 

järkeä vaativaksi, että toiseen saunaani, myöhemmin uusimas-

tani itse talon palomuurista puhumattakaan, en enää hakenut 

ulkopuolista muurausapua. Se olikin työnä juuri niin helppoa 

kuin olin ajatellutkin. Nyt muuten siihen helppoon olisi taas ryh-

dyttävä, mutta kynnys ajatuksen ja tekemisen välillä alkaa olla 

turhan korkea. Katsotaan ...  Tämän kirjoittamisen jälkeen paran-

telin jälleen kerran palomuuria kuultuani sutari ja palotarkastaja 

Salolta, että se riittää. Ihmeesti on pinta kestänyt. (Elettiin noin 

vuotta 1999.) - Vuotta 2003 alettaessa palomuuri näyttää edel-

leen hyvältä.

Oma saunamme olisi ainakin jo pariin kertaan kaivannut täydel-

lisen seinäremontin, mikäli seinien alaosia ei olisi ajallaan saanut 

kuivatuiksi ja osin jopa uusituiksi. 

Pukuhuoneeseen pätevät paljolti samat sanat kuin saunaankin. 

Puulattia on hyvin vähäisin nauloin rakettu siltä varalta, että jär-

vi saa taas kerran päähänsä nousta jonakin keväänä puuosiin 

saakka. Se on mahdollista eikä olisi suinkaan ensimmäinen kerta 

tämänkään saunan historiassa. Jopa kevään 98:n silmin nähtynä 

maallakin näyttää olevan kova halu vyöryä aina saunaan saakka. 

Tuolloin jäät työnsivät muistamani mukaan mahtavimmat maa-

vallit rantaviivaan.

Talvi 2000-01 voitti kaikki edelliset. Hyvä oli helteellä loikoa ran-

tatörmän katveessa siihen saakka, kunnes sain Markun avukseni 

maansiirtotöihin. Kun järvi oli ennätyksellisen matalalla, vesi ei 

hiukkaakaan haitannut askarrustamme. Kesä 02 osoittaa, oliko 

työllämme siunausta. Tämän ajan ylitettyämme voin valittaen to-

deta, ettei ollut.

Tänä samaisena kesänä vuorasin niin länsi- kuin pohjoisseinän-

kin uudelleen. Alle jätin varsinkin järvenpuoleiselta sivultaan jok-

seenkin hapertuneen entisen seinän. Ikkunatkin olisivat kaivan-

neet uudistusta, mutta mennevätpä vielä seuraavaan kesään. 

Eräs ratkaisu olisi siirtää saunan tuplat ulkolaseiksi. Silloin pärjäi-

len sadunomaisesti elämäni loppuun saakka.

Katajat saivat väistyä puutarhan tieltä

Tärkeintä on pitää rannan kaisla kurissa. Kun niittää muutaman 

kerran kesässä Kartion suunnalta tunkevan kaislan matalaksi, ts. 

pitää huolen siitä, että se ei pääse työntymään pidemmälle kuin 

missä se on ollut vuosikymmeniä, asia on hallinnassa. Toki kan-

nattaa silloin tällöin vilkaista Nairenkin suuntaan, sillä samainen 

vihollinen vaanii sielläkin.

Edellistä hankalampi ja mahdotonkin tunkeutuja on se vesi-

heinä, ahvenruohoako lienee, jota on runsaasti varsinkin lop-

pukesällä. Tuskin sekään pitää niittämisestä tai juurineen nyh-
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tämisestä, mutta häviämään sitä tuskin saa kuin luonto itse tai 

kokopäiväinen renki, mutta sellaisiahan ei ole näillä määrärahoil-

la saatavissa. 

Isälleni puutarhanhoito oli ehkä hänen rakkain ruumiillinen har-

rastuksensa. Puutarhan perustaminen olikin hänen ensimmäisiä 

toimiaan Hankaanrannassa. Sen osan palstaa, joka jäi puutarhan 

ulkopuolelle, hän pyrki saamaan jonkinlaiseksi arboretumiksi. 

Isäni tilasi ja istutti mailleen kymmeniä puuntaimia. Hän hank-

ki Harvialasta ties kuinka monta lajia jalopuita ja -pensaita sekä 

150 visakoivun tainta. Istuttaessaan niitä isäni huomasi liian ole-

van liikaa. Alkuperäinen tontti osoittautui pieneksi noin suurel-

le puu- ja pensasmäärälle. Siksi hän pyysi Korven Vikulta luvan 

saada sijoittaa liudan taimia Korvelle johtavan tien varteen. Vaik-

ka niistä moni onkin kaatunut isäntämiehen sahan avustuksella, 

lienee joitakin vielä jäljellä. Yhtä harvassa visoja on omallakin 

tontillamme. Raskaat talvet heti istutuksen jälkeen olivat pahim-

mat karsijat. Itse olen vuosien mittaan melko surutta kaatanut 

ylisuuriksi äityneitä koivuja.

Olin itsekin jo 30-luvulla niin kiinnostunut isäni harrastuksesta, 

että piirsin kartan tontista ja ennen muuta sen puista. Eiköhän se 

ole jossakin talossa. Siitä nähdään, mitä kaikkea on vielä jäljellä 

niistä alkuperäisistä, jotka isäni ehti istuttaa niinä harvoina vuosi-

na, jotka hän eli Hankaanrannan isäntänä.

Erään puskan nimeä en koskaan saa mieleeni. Siksi pränttään 

sen tähän. Aralia eli kansanomaisesti pirunkeppi on se piikki-

pensas, jonka istutin viime vuosituhannen lopulla talon järven 

puoleiseen kohtaan juuri ennen rinnettä. Saimme sen alun Eh-

tamon Nummesta. Puska on hieman hankala. Syksyllä sen piik-

kiset lehtivarret on kerättävä ja poltettava vaikkapa saunan pe-

sässä. Muuten paljaat varpaat kokevat ikäviä seuraavana kesänä. 

Toisekseen aralian ponteva pyrkimys vallata maa näkyy lukuisina 

juuriversoina. Puskaa onkin mahdotonta hallita, ellei nurmikkoa 

voi leikata kaikkialta sen ympäriltä. Silti leikkuuvälin aikana usea 

taimi ehtii venyä pariinkymmeneen senttiin. Kesällä 04 huoma-

sin parin aralian taimen nousseen jo aika mahtavaan korkeuteen 

lokakaivojen ympärillä kasvavien toisten piikkipuskien keskellä. 

Niitä on vaikeata saada kuriin hävittämättä koko populaatiota. 

Muutama muukin piikkinen pensas vaatii erikoiskohtelun. Loka-

kaivojen reunustalla olevat puskat - nimi hukassa -, marjaome-

napuu ja orapihlaja ovat sen sortin kasveja, että niistä leikatut 

oksat on hävitettävä polttamalla, ellei sitten hukuta niitä pienik-

si silputtuina jonkun kanukan keskustaan, paikkaan, jonne ei 

yleensä mennä eikä oikein pääsekään paljain jaloin. 

Palsta oli sitä hankittaessa melko puuton. Muutamat tuolta ajalta 

säilyneet valokuvat osoittavat, että varsinaisia tukkipuita ei ollut 

talon yläpuolisella osalla yhtäkään. Katajia sen sijaan oli suun-

nattomasti. Ne isäni kaatoi niin nopeasti, että valokuvaaja eli 

Into-setäni ei ole ehtinyt mukaan. Tuolta kesältä ei siis liene ai-

nuttakaan valokuvaa. Muistan kuitenkin hyvin sen valtavan ka-

tajakasan, jonka isäni oli kerännyt talon ja vajarakennuksen vä-

liin niille kohdin, jossa aikanaan sijaitsi keinu. Itse raivasin sotien 

jälkeen vielä mahtavammat määrät katajia lisämaalta tai kunni-

oittavammin Lisämaalta, jonne isäni kirves ei ehtinyt. Kuvittelin 

muuten silloin, että katajista tulisi riesa, mutta senhän saa ker-

ralla häviämään.

Isäni sijoitti suurimman osan hankkimistaan taimista sille rajal-

le tai ainakin sen läheisyyteen, joka oli päin kantatilaa, Korpea. 

Hänellä ei ollut mitään itse taloa vastaan, mutta silti hän toivoi 

joskus näkevänsä sen päivän, jolloin hän ei puiltaan näkisi naa-

puriaan. Se aika koitti hyvinkin pian, mutta isäni menehtyi sitä 

ennen.

Se syreeniaita, johon olen jättänyt kuin malliksi muutaman ek-

semplaarin, oli alkuun täysin yhtenäinen. Se kitui vuosikausia 

mm. lehtiluteiden kiusaamana kuin kuolemaa tehden, mutta so-

dan jälkeen aita toipui, ja nyt se on liiankin ”offensiivinen”. Kun 

isäni sijoitti lukuisien koivujen lisäksi rajalle kaksi poppelia, jotka 

kasvoivat ensimmäisinä vuosinaan kolmisen metriä - niin puu-

tarhakirjatkin lupasivat -, raja umpeutui nopeasti. Poppelit kasvoi-
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vat luonnottoman suuriksi. Kun ne vielä työnsivät juuriversojaan 

kaikkialle kymmenen metrin säteelle, maisema oli noihin aikoi-

hin ennen ruohonleikkureita niin viidakkomainen, että kaadoin 

ensimmäisen poppelin Vikun ja justeerin avulla ja ja toisen myö-

hemmin sillä jo valmiiksi epäkelpoisella moottorisahalla, johon 

hairahduin joskus muistaakseni 70-luvulla. Rajan koivut ja muu-

tama vaahtera ovat myös haihtuneet savuna taivaalle.   

Myrsky teki sankarivainajia

Eräässä mahtavassa syysmyrskyssä 2001 kaatui kaksi arvopuu-

tamme, melkein keskellä pihaa kasvanut sembra ja keinun ja 

autotallin puolimaissa sijainnut pihtakuusi. Jos edellinen olisi 

kellistynyt viitisenkään astetta itäsuuntaan, olisi talolle aiheutu-

nut paljonkin vahinkoa. Nyt männyn kaatuminen lähinnä vain 

ihmetytti tussahtaessaan illan pimeydessä osittain likakaivojen 

kansille. Puu oli tosiaankin niin pehmeän tuuhea, että tukkipuu-

koostaan huolimatta sen kaatuminen aivan kuistin seinustalle 

ei pahasti häirinnyt meitä kahta television katsojaa. Minulta se 

jopa olisi jäänyt huomaamatta, ellei äiti olisi ryhtynyt tutkimaan 

tömähdyksen aiheuttajaa. Katsoessaan pikkuhuoneen ikkunas-

ta hän havaitsi sembran pisimpien oksien pyrkivän pimeydestä 

huoneen valkeuteen.

Toinen kaatunut, lähes 20-metrinen pihtakuusi sovittautui kiltisti 

suuren koivun ja vaahteran väliin. Tosin se taittoi kuin seuralai-

sekseen mukaansa suuren koivunoksan. Se ei ollut suurikaan 

vahinko. Sen sijaan suren itse kasvattamani puun menetystä. 

Onneksi jäljelle jäi useita samaan aikaan istuttamiani. Toin ne 

muistaakseni pieninä taimina kirkkosaaresta kaiketi jonain 50-lu-

vun alun vuotena. Tässä tapauksessa varkaus siis ei tuonut siu-

nausta. Toisaalta isäni jo v. 1936 istuttama sembra oli rehellisesti 

ostettu Harvialan taimitarhasta, mutta huonosti kävi senkin.

Samoin uhkaa käydä samaisessa myrskyssä nojalleen kenah-

taneen sembran. Odotan vain sen lopullista kaatumista. Silloin 

saan saman tien kannonkin korjatuksi pois jaloista.

Puustossamme on eräs varsinainen talvisodan invalidi: vanhin 

omenapuumme tuossa talon ja vajan välissä vaurioitui talviso-

dan ankarissa pakkasissa. Muut neljä puuta tuoni vei vähitellen. 

Niiden tilalle istuttamani ovat sodanjälkeistä tuotantoa.

Olen jo vuosikymmeniä kuvitellut invalidipuumme heräävän ke-

vääseen vainajana. Eräänä vuonna jopa istutin puun juurelle ho-

peakuusen paikkaamaan syntyvää aukkoa. Nyt kumpikin uhkaa 

elää yli minun aikani. Tuntuu kuin omppupuu olisi saanut lisää 

elinvoimaa sen rinnalle istuttamastani vehreästä havupuusta.
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Köyliössä on viimeisen sadan vuoden aikana tapahtunut 

eläimistössämme aikamoisia muutoksia. Havaintoja kan-

sallismaiseman eläinlajien paluumuuttajista ja tulokkais-

ta ei ole tehty tieteellisen tarkasti, vaan omien muistikuvien ja 

muistiinpanojen mukaisesti. Perustan havainnoille antaa Köyliön 

metsien, peltomaiseman sekä järven kohtuullinen tunteminen 

kuuden vuosikymmenen ajalta.  

Tänä päivänä jokapäiväisiksi tuttavuuksiksi voisi nimetä esimer-

kiksi fasaanin, rusakon, valkohäntäpeuran (nyk. myös valkohän-

täkauris) ja metsäkauriin. Sadan vuoden takaisissa muistikuvissa 

hirvikin oli peräti harvinainen, suuressa osassa maata jopa suku-

puuton partaalla ja rauhoitettu. Rauhoituksen ansiosta 1930-lu-

vulla tiedettiin Parkanossa valtion mailla elelevän vajaan kym-

menen yksilön lauma, josta uskotaan ainakin Länsi-Suomalaisen 

hirvikannan muodostuneen. 

Eläinkannoissa tapahtuviin muutoksiin on ihmistoiminnalla ollut 

varsin suuri merkitys. Toiset toimenpiteet ovat luoneet menes-

tymisen mahdollisuuksia ja toiset taas kaventaneen niitä, joskus 

paljonkin. Esimerkiksi metsätalouden toimenpiteet, avohakkuut 

ja ojitukset ovat vaikuttaneet erityisesti hirvieläinten menestymi-

seen lisääntyneiden ravinto- ja suojakohteiden muodossa. Hei-

nittyvät ja taimettuvat uudistusalat sekä 1960-luvulla alkaneet 

soiden ojitukset ovat lisänneet merkittävästi hirvieläinten ravin-

non saantia. Kasvavat taimikot tarjoavat myös suojaisia oleskelu 

ja lisääntymisalueita. Myös ilmastossa tapahtuneet muutokset 

ovat olleet monelle lajille merkittäviä. Metsäjänikset ovat lyhyi-

den lumitalvien takia sulalla maalla saalistaville pedoille ”maa-

litauluja” valkoisen turkkinsa vuoksi. Samoin on käynyt riekoille, 

joita vielä 1960-70-luvuilla oli jokaisella vähänkin suuremmalla 

suolla. Viimeiset köyliöläiset riekot lienevät asustelleet Lammin-

suolla ennen lopullista häviämistäään.  

Luontomme paluumuuttajia ja tulokkaita
Mauri Krusberg

Tulokkaina eläinmaailmaamme ovat rikastuttaneet tai miten sen 

nyt ottaa: fasaani, kanadanhanhi, kyhmyjoutsen, valkohäntä-

peura, rusakko, supikoira, minkki ja piisami. Lisäksi Köyliöjärvellä 

on tavattu satunnaisesti myös merimetsoja, merihanhia ja valko-

poskihanhia.  Paluumuuttajiksi voidaan laskea ainakin laulujout-

sen, metsäkauris ja euroopanmajava. Myös ilves, susi, saukko 

ja näätä ovat palanneet tai runsastuneet niin, että niiden jälkiä 

ja jätöksiä voi tavata lähes viikoittain. Myöskään karhusta tehdyt 

havainnot eivät ole viime vuosina olleet mitenkään harvinaisia. 

Talvella 1997 tiedetään ahmankin asustelleen Vanhakartanon 

metsissä muutaman viikon ja häipyneen sitten yhtä salaperäi-

sesti kuin tulikin. Suurpetojen osalta Antti Härkälä seuraa tällä 

hetkellä työkseen näitä lajeja Köyliössä ja lisäksi koko lounaisen 

Suomen alueella. Härkälän havainnot ovat luettavissa toisaalla 

tässä teoksessa.

Laulujoutsen on yksi paluumuuttajista

Laulujoutsenkanta oli todella vähälukuinen 1930 luvulta aina so-

tien jälkeiseen aikaan asti. Ruuan niukkuudesta kärsineen kan-

san oli otettava pula-aikana luonnosta se, mikä syötäväksi kelpa-

si, ja joutsenesta riitti syötävää suurellekin perheelle. Karjalasta 

Punkalaitumelle sodan jälkeen asettuneen vaarini kertomusten 

mukaan suunnilleen kaikki lentävä, kävelevä tai uiva kelpasi, jos 

muuta ei ollut. Vaarilla oli tapana keväisin hauenkutuaikaan tulla 

vieraisille ja avustelemaan polttopuiden pilkkomisessa. Taitavana 

tarinankertojana vaari sai minutkin viihtymään rankakasan vie-

rellä kuuntelemassa juttuja Karjalasta. Siinä ohessa sain kuul-

la paljon hänen metsästystarinoitaan entiseltä kotiseudultaan 

Sakkolassa. Mieleen on jäänyt tarina, jossa hän oli vesilintujen 
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pyynnissä ollessaan ampunut sekä kurjen, että joutsenen. Vaa-

rin ohje oli saaliin paremmuuden kannalta selvä: ”Elä millokaa 

ammu kurkii, sitä ku ei syö koirakaa, mut joutsenes on makia 

liha”.

Muonion metsästystä harrastanut kunnaneläinlääkäri Yrjö Kokko 

teki 1950- luvulla valistustyötä laulujoutsenen puolesta kirjoitel-

len lehtiin ja pitäen lukemattomia luentoja. Sortavalassa synty-

neen Kokon mieleen oli jäänyt hänen isänsä ampuma ja koulul-

le täytättämä joutsen. Samoihin aikoihin eläinlääkärin ammatti 

vaihtui vapaaksi kirjailijaksi sekä joutsenten tutkijaksi ja suojeli-

jaksi. 

Yrjö Kokko sekä hänen saamelainen ystävänsä Sulo Rova seura-

sivat ehkä valtakunnan viimeisten joutsenien elämää, kun löysi-

vät pesivän joutsenparin, jonka ristivät Marskiksi ja Hannaksi. Vii-

den vuoden ja 3000:n kävellyn kilometrin myötä syntyivät sitten 

aikanaan  Kokon kirjat ”Laulujoutsen – Ultima Thulen lintu” ja 

”Ne tulevat takaisin. Voidaankin sanoa, että laulujoutsenen tari-

nasta tuli myös kirjailija-eläinlääkäri Yrjö kokon tarina. 

Laulujoutsenet olivat Köyliössä kuusi vuosikymmentä sitten niin 

harvinaisia, ettei niistä tullut havaintoa jokaisena vuonna muut-

toaikoinakaan.  Omalla koulutielläni Lähteenkylästä Vinnariin, jär-

ven pohjoispään kiertäen, oli mahdollista nähdä isoja valkoisia 

lintuja ruokailemassa ja levähtämässä muuton rasituksista. Sil-

loiset joutsenet olivat ymmärrettävästikin kovin arkoja, ja pakoe-

täisyys oli jopa puoli kilometriä. Vaikka linnut olivatkin järvellä, 

niin koululaisten äänet Prättämaijalta olivat niille liikaa, ja linnut 

pakenivat loitommalle.

Vasta 1960- luvun loppupuolelta lähtien ovat muuttavat joutse-

net jääneet Köyliöjärvelle levähtämään pitemmäksi ajaksi sään-

nöllisesti mennen tullen, riippuen kevään etenemisestä pesimä-

alueilla tai syksyllä järven jäätymisestä. Varsinkin saman kesän 

poikaset tarvitsevat aikaa ja ravintoa valmistautuakseen pitkälle 

muuttomatkalle. Järven pohjoispää on niin matalaa, että joutse-

nen kaula ylettää hyvin pohjakasvien nyppimiseen. Myös pelloil-

Laulujoutsenperhe Uitamolla.
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la on syötävää runsain mitoin niin keväällä kuin syksylläkin. 

Myöhäisin muistamani joutsenten muutto oli syksyllä 2012. 

Silloin Köyliöjärvellä oli ikimuistoinen joutsenten joulukonsertti 

vielä joulun pyhinä, kun sadat joutsenet joikasivat järven poh-

joispäässä ja lähtivät sitten järven jäätyessä uudeksivuodeksi 

etelämmäksi.

Vuosikymmenien aikana laulujoutsenten lisääntymisen myötä 

myös pesimäalueet ovat tulleet yhä etelämmäksi. Ensimmäiset 

”köyliöläiset” laulujoutsenet kuoriutuivat vuosikymmen sitten ja 

siitä lähtien olemme saaneet ihailla tuon uljaan kansallislintum-

me kasvattavan poikasiaan Köyliöjärvellä kesäisin. Pesinnät ovat 

tapahtuneet pääasiassa lähialueen soilla, mutta myös järven 

kaislikoissa on pesitty.

Yrjö Kokon aikaansaama kansallislintumme suojelu on ollut tu-

loksekasta, koska kuuden vuosikymmenen jälkeen laulujoutsen 

pesii ja asustaa kutakuinkin koko maassa.

Metsäkauris on haastava hoidettava

Metsäkauris eli tarvas voidaan laulujoutsenen tavoin todeta pa-

luumuuttajaksi, vaikka se samoin kuin euroopanmajava onkin 

välillä puuttunut kokonaan luonnostamme. Maassamme on 

paikkoja ja paikkakuntia, joiden nimissä on viittauksia kauriiseen 

ja tarvakseen. Tällaisia ovat muun muassa Varsinais-Suomessa 

sijaitsevat Tarvasjoki ja Kaurissalo. Riistaeläimenä metsäkauris on 

mielenkiintoinen ja haastava hoidettava ja metsästettävä. Met-

säkauriita vaelteli jo 1980-luvulla Ruotsin puolelta Torniojoen 

yli leviten länsirannikkoa pitkin etelään ja jonkin verran itäänkin 

päin. Rannikolta sisämaahan mentäessä lisääntyy myös lumiker-

roksen määrä, joten oli luonnollista, että pienikokoiset eläimet 

levittäytyivät vähälumisen rannikon suunnassa kohti etelää. 

Metsästäjäin Keskusjärjestö aloitti Hollolassa metsäkauriiden 

tarhaustoiminnan 1980-luvulla. Tarhassa syntyneitä eläimiä las-

kettiin luontoon suoraan kasvatustarhasta, ja niitä myös siirret-

tiin lounaiseen Suomeen. Hyvän lisääntymiskyvyn vuoksi kauris 

on vakiinnuttanut leviämisalueensa Vaasa –Lappeenranta linjan 

lounaispuolelle. Pohjoisempana paksulumiset talvet rajoittavat 

kannan kasvua koska talviravinnon saanti siellä on täysin ihmis-

ten ruokintahalukkuuden varassa. 

Köyliössä ensimmäiset havainnot metsäkauriista tehtiin 1990-lu-

vun puolivälin maissa. Mäkelän Tuomo ruokki jo silloin met-

säkauriita muiden metsästäjien tietämättä niistä mitään. Voi-

daankin hyvällä syyllä sanoa, että Tuomo oli yksi köyliöläisen 

metsäkauriskannan perustajista. Alkuun kauriit elelivät Kulma-

mäki - Rahkasuo välisellä alueella, josta ne levisivät pikkuhiljaa 

muualle ympäristöön. Samoihin aikoihin tehtiin kaurishavaintoja 

myös Säkylän Vähäkylän rahkassa ja Pääksynkulmalla, josta kau-

riita pikkuhiljaa kulkeutui Köyliönkin puolelle Vuorenmaihin ja Äi-

jänsuohon sekä sieltä edelleen Puolimatkaan ja Huhdinpaloon. 

Nykyisellään metsäkauriita on koko pitäjän alueella, runsaimmin 

ehkä Vuorenmaissa sekä Köyliön länsi- ja pohjoisosassa.

Köyliön Metsästysseuran ensimmäisen ”luvallisen” metsäkauriin 

kaatoi Juhani Rouhiainen vuonna 2002 mäyräkoiramme Paa-

von kolmituntisesta ajosta. Siinä kaadolla kymmenkunta raavas-

ta miestä sitten arvuutteli, että onko tuo sarveton otus vasa vai 

aikuinen. Kun siinä totesin saaliin olevan aikuinen, niin porukka 

ihmettelemään, että kuinka pieni se vasa sitten onkaan. Metsä-

kauriin pyynti oli tuolloin Riistanhoitopiirin pyyntiluvan varaista, 

eikä niitä lupia kovin monia alkuun metsästysseuroilla ollut. Lu-

vallisen metsästyksen lisäksi on vahinkoja saattanut sattua val-

kohäntäpeurojen hämärissä tapahtuvassa kyttäysjahdissa, mutta 

sillä ei liene suurta merkitystä kannan kehityksen kannalta. 

Metsäkauris on tavoiteltu riistaeläin, jonka metsästysajoissa on 

muihin hirvieläimiin verrattuna se erikoisuus, että kaurispukkia 

voi metsästää myös alkukesästä, 16.5. - 15.6. välisenä aikana. 

Muuten kauriin metsästysaika on syyskuun alusta helmikuun 

loppuun. Yleisin metsästysmuoto lienee iltahämärissä ”kytis tor-

nista” tai pellon laidalta vahtimalla tapahtuva pyynti. Suosittua on 

myös metsästää kauriita pienillä ajavilla koirilla joiden korkeus ei 
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saa olla yli 28 senttiä. Tunnetuista metsästyskoiraroduista vain 

mäyräkoiria voidaan käyttää pienten sorkkaeläinten pyynnissä.  

Ajavan koiran käyttö on luvallista syyskuun viimeisestä lauantais-

ta helmikuun loppuun. Todellisuudessa useimpina talvina koira-

jahti päättyy jo paljon aikaisemmin kun lumipeite alkaa haitata 

pikkukoirien liikkumista metsissä. Ihmisen lisäksi kauriita verotta-

vat myös kotka, ilves ja kettu. Ruotsissa kettuja pidetään kaurii-

den pahimpina vihollisina, ne kun pyydystävät kesällä pieniä täp-

likkäitä vasoja, jotka eivät silloin vielä pärjää juoksussa ketuille.

Metsäkauriin pyyntiluvanvaraisuus päättyi 2005, jolloin samana 

vuonna säädetyn asetuksen mukaan on metsästäjät velvoitettu 

ilmoittamaan Suomen Riistakeskukselle kunkin kaadetuksi tul-

leen metsäkauriin ikä, sukupuoli, pyyntiajankohta ja -paikka.

Euroopanmajava on kotiutunut Köyliöön

Suomessa majava on asustellut luulöydösten perusteella Suo-

messa tuhansia vuosia. Keski-Pohjanmaalla on eräältä suolta 

turpeennoston yhteydessä löydetty vanhoja jäänteitä majavan 

luista, jotka on arvioitu 10 000 vuotta vanhoiksi. Majavat met-

sästettiin Suomesta 1800-luvun loppupuolella tietävästi suku-

puuttoon. Olihan se tuolloin haluttu ja arvokas turkiseläin, ja sen 

hajusterauhaset olivat kysyttyä tavaraa. Ajatus majavan takaisin-

palauttamiseksi heräili 1930-luvulla ja niinpä vuosikymmenen 

puolivälin tienoissa. samoihin aikoihin valkohäntäpeuran tulon 

kanssa tuotiin uudelta mantereelta myös kanadanmajavia ja 

Norjasta euroopanmajavia. Kanadanmajavat laskettiin vapau-

teen pääasiassa Itä- sekä Keski-Suomessa ja Norjasta tuodut 

Noormarkkuun Ahlström-yhtiön maille. Joitain vuosikymmeniä 

majavien istuttamisen jälkeen huomattiin kyseessä olevan kaksi 

eri lajia, Castor fiber ja Castor canadensis, joiden ei uskottu ris-

teytyvän keskenään. Kanadalainen lisääntyi reippaasti ja levittäy-

tyi nopeaa tahtia Savoon sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalaan.

Länsi-Suomeen tuotu euroopanmajava lähti leviämään hitaam-

min, mutta vähitellen sen levinneisyysalue ulottui Karviajoen ve-

sistön alueelle ja 1970-luvulla myös Kokemäenjokeen. Majavien 

levittäytyminen vesistöissä tapahtuu alavirralta ylöspäin jokivartta 

ja siitä myös sivujokiin ja puroihin. Vesistöjen latvoilta asumisti-

lan loputtua ja myös muuten saattavat nuoret majavat liikkua 

pitkiäkin maataipaleita, kun vanhemmat pistävät ne matkoihinsa.

Köyliöön euroopanmajava teki paluun 1990-luvun alkupuolella, 

jolloin Sepän Kalevi arveli majavan vieneen Jokiniityn kaurapel-

lostaan viljaa talvivarastoonsa. Varmistetuksi majavan asettumi-

nen todettiin 1995, jolloin Köyliöjoen lisäksi myös Sonnilanjo-

Lintumiehen saalis.
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essa todettiin majavien tekemä pato ja joenpenkkaan tekemä 

pesä. Köyliönjoen aikanaan perkauksissa syntyneet maavallit 

ovat riittäneet majavan pesäkeoiksi, ja siellä elelevän lattahän-

nän olemassaolosta jää merkiksi vain kaadetut puut tai polut 

kaurapeltoon ja juurikasmaalle. Sen sijaan Sonnilanjoessa ma-

javat ovat rakennelleet padoillaan jopa hehtaarien laajuisia al-

taita ja niille korkeitakin kekopesiä. Köyliössä aikoinaan liikkunut 

ahma käväisi kokeilemassa Sonnilanjoen majavien pesällä riit-

tävätkö voimat pesän hajottamiseen ja makoisan saaliin saami-

seen, tosin huonolla menestyksellä. 

Pohdittaessa mistä ja miten majavat ovat löytäneet Köyliöön, 

voidaan Sonnilanjoen eläinten olettaa tulleen vesitietä Koke-

mäenjoesta, jossa niitä on esiintynyt Porista aina Huittisiin asti. 

Myös Sonnilanjokeen laskevassa Kravissa on majavia asustellut 

jo pitemmän aikaa.

Sen sijaan Köyliön jokeen ei ole suoraa vesiyhteyttä mistään ma-

javien asuttamasta vesistöstä. Tuota asiaa pohdittiin joskus Riis-

tanhoitopiirin kahvipöydässä työkaverini Reima Laajan kanssa. 

Nopeahoksaisena miehenä Reima haki uusimman maantiekar-

tan, josta huomasi vesiyhteyden Kokemäenjoesta Tattaranojaa 

pitkin Nakkilan ja Kiukaisten rajalle asti. Siitä eteenpäin tarvittiin 

peruskarttaa, josta nähtiin Tattaranojan latvojen ulottuvan Kiukai-

siin kantatielle 43 asti, josta oli reilusti alle kilometrin maataival 

Eurajokeen. Ilmeisesti Kiukaisten, Voitoisten ja osin Tuiskulankin 

kohdilla on ollut majavien mielestä ihmisasutusta niin, että vasta 

Jokiniityltä järveen oleva alue kelpasi paluumuuttajalle.

Euroopanmajavia on Köyliössä metsästetty pääasiassa Sonni-

lanjoesta, Vanhakartanon alueelta muutamia yksilöitä. Metsäs-

tykseen tarvitaan Suomen Riistakeskuksen myöntämä met-

sästyslupa. Vuosittain Satakunnassa metsästetään noin 250 

euroopanmajavaa.

Saukko mielii jalokalaa 

Saukko on aikoinaan ollut tavoiteltu ja arvokas turkiseläin, joka 

ennen sotia metsästettiin kokolailla vähiin koko valtakunnassa. 

Lisäksi kovat pakkastalvet ja sulavesien puute olivat omiaan vä-

hentämään saukkojen määrää. Omissa muistikuvissa ensimmäi-

nen kohtaaminen saukon jäljillä tapahtui 1970-luvun puolivälin 

jälkeen, kun Tuiskulan myllyn mylläri Koskinen kertoi saukkojen 

asustavan myllypadon alapuolella olevassa sulassa. Käynti myl-

lyllä vahvisti Koskisen tiedot oikeiksi, ja myös jokivarren sulapaik-

kojen seuraileminen antoi lisätietoa saukkojen olemassaolosta. 

Saukkojen vähenemisestä niiden rauhoituksesta huolimatta pi-

dettiin myös vesistöihin levinneiden villiminkkien syynä. Tutkittua 

tietoa asiasta ei liene, mutta ravintokilpailijana minkki on kyllä 

varteenotettava peto.

Pari vuosikymmentä myöhemmin alkoi saukoista tulla havain-

toja niin Köyliöjoessa ja järvessä sekä myös Sonnilanjoessa. Sa-

moihin aikoihin Köyliön Kalanviljelylaitos alkoi menettää kalojaan 

minkkien, lokkien ja harmaahaikaroiden lisäksi myös saukon toi-

mesta. Vahingot ja taloudelliset menetykset olivat sitä luokkaa, 

että Kalalaitokselle myönnettiin myös poikkeuslupia saukkojen 

pyyntiin enempien vahinkojen estämiseksi.

Omassa pihassamme olevissa lammikoissa saukot vierailivat sa-

maan tapaan kuin Kalanviljelylaitoksellakin. Onkimatta jääneet 

puronieriät ja kirjolohet tulivat viimeistään talvella syödyiksi. Us-

kollisesti saukot ovat vielä vuosienkin jälkeen vierailevat piha-

lammikoissa, ja kun niissä ei enää ole ollut jalokaloja, niin ahve-

net eivät näytä niitä kiinnostavan ollenkaan. 

Mustanojan ja kalalammikon reunoilla olleet liukumisjäljet kiin-

nostivat erään talvi-illan pissareissulla Hurri mäyräkoiraamme ko-

vasti. Siinä aikansa jälkiä tutkittuaan koira keksi jälkien tekijän ja 

railakkaan haukun saattelemana paineli saukko Mustaanojaan 

vesi roiskuen ajajan ärhennellessä ojan penkalla.    

Kalalaitoksen lopetettua toimintansa ei saukkoja ole Köyliössä 

pyydystetty ja luonnonvesin niille ei myöskään myönnetä pyyn-
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tilupia. Saukot ovat saaneet rauhassa lisääntyä koko maan ve-

sistöalueilla, ja jopa Selkämeren rannikolla on tehty havaintoja 

niiden paluusta saariston asukkaiksi.

Valkohäntäpeuroja alkoi esiintyä 1960-luvulla

Valkohäntäpeura tuli Suomeen amerikansuomalaisten lahjana 

suomalaisille metsästäjille 80 vuotta sitten. Minnesota Virginian 

kaupungin lähistöltä pyydystettiin 1934 kolmetoista vasaa, jois-

ta vahvimmat valittiin Suomeen lähetettäväksi. Kolmeviikkoisen 

laivamatka jälkeen saapui 8.9.1934 Suomeen urosvasa ja neljä 

naarasvasaa. Matkalla kuoli kaksi urosvasaa ja viimeinenkin oli 

kovin heikossa kunnossa ja jouduttiin jopa kantamaan laivasta 

maihin Helsingin Hietaniemenlahden satamassa.

Helsingistä vasat kuljetettiin 3,5 hehtaarin kasvatustarhaan Vesi-

lahden Laukon kartanon maille.  Kaikki vasat olivat kovin laihassa 

ja heikossa kunnossa rankan laivamatkan jälkeen, mutta toipui-

vat nopeasti saatuaan hyvää ravintoa Laukon reheviltä niityiltä. 

Uuden kotipaikkansa mukaan alettiin puhua laukonpeuroista, 

joka silloin tällöin varsinkin varttuneempien metsästäjien puheis-

sa vieläkin toistuu. Valkohätäpeuroja on aikanaan siirretty noin 

kaksisataa yksilöä kannan leviämisen nopeuttamiseksi Laukosta 

myös muualle Suomeen. Lähimmät istutuspaikat ovat mm Hon-

kilahdessa ja Pyhämaassa.  

Ensimmäiset omakohtaiset tuttavuuteni peuroihin ajoittuvat tal-

viin 1965 - 66. Erityisesti todella paksuluminen talvi 1966 toi 

peurat ruuanhakuun metsätyömaille. Tuolloin puutavaran met-

säkuljetus tapahtui vielä hevospelillä, ja varastopaikoilla hevosille 

annettiin heiniä kuorman purkamisen ajaksi. Työpäivän jälkeen 

heiniä jäi aina tähteeksi, ja näille paikoille alkoi ilmaantua pieniä 

sorkanjälkiä öiseen aikaan. Myöhemmin talvella, kun puukuor-

mat tuli purettua ja ajomies ajokkeineen lähti hakemaan uutta 

kuormaa, niin nälkiintyneet peurat tulivat päivälläkin syömään 

mitä hevosilta oli laanipaikalle jäänyt.  Tuona talvena arveltiin 

ainakin kolmanneksen peuroista kohdanneen nälkäkuoleman. 

Tuolloin kuviteltiin peurojen tulevan talvella omin neuvoin toi-

meen, ja nykyisen kaltaista talviruokintaa ei silloin järjestetty. 

Valkohäntäpeurojen metsästys alkoi Köyliössä1960 - 70-lukujen 

taitteessa ja ensimmäisen peuran kaatoi Paavo Tare. Metsästys 

oli aluksi melkoisen villiä autoilua eri peltojen välillä missä peu-

roja oli nähty. Oli onni, ettei mitään vahinkoja tapahtunut kun 

toisistaan tietämättä saattoi useita metsästäjiä kytätä samoilla 

pelloilla. 

Säännöllisen talviruokinnan voidaan katsoa alkaneen 1970-lu-

vun puolivälissä, kun metsään alettiin viedä ylijäämäjuureksia 

peuroille. Myöhemmin alettiin ruokintapaikkojen yhteyteen ra-

kentaa vahtitorneja metsästystä varten. Ensimmäiset vahtitornit 

Metsäkaurispukin sarvet alkavat kasvaa jo joulukuussa
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rakennettiin Vanhankartanon metsiin 1975, ja hyvien kokemus-

ten myötä alkoi tapa vakiintua muuallakin Köyliössä. Tornista 

vahtimalla voitiin metsästyksessä valita kaadettavat eläimet niin, 

että voitiin toteuttaa luvanmyöntäjän asettamat ehdot ja myös 

kannanhoidolliset perusteet.   Ensimmäiset ”eurooppalaistyyli-

set” jahtitornit kiinnostivat laajasti metsästäjäkuntaa, ja myös eri 

viestimissä oltiin kiinnostuneita Suomen ensimmäisistä jahtitor-

neista. Vanhankartanon uusia ihmeitä kävi katsomassa metsäs-

täjäjärjestöjen edustajia ja myös useat lehdet olivat kiinnostunei-

ta Helsingin Sanomia myöten.

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on valkohäntäpeuro-

jen metsästyksessä alettu käyttää apuna ajavia mäyräkoiria. 

Ensimmäisen peuran mäyräkoirien ajosta ampui 1993 Tuo-

mo Mäkelä. Mäyräkoirien käyttö metsästyksessä on vakiintunut 

Köyliön metsästysseurassa niin, että lokakuun alusta helmikuun 

loppuun, joulunpyhiä lukuunottamatta, on joka viikonloppu ajo-

jahtia. Seuran jäsenillä on nyt tusinan verran ajavia mäyräkoiria 

joten, jos joku ei metsälle ehtisikään, niin toimivia koiria riittää ja 

jahti kyllä onnistuu.  Monet noista ajureista on koulutettu myös 

seuraamaan liikenteessä vahingoittunutta tai haavoitettua hirvi-

eläintä ja ovatkin verrattomana apuna tosipaikan tullen.

Peuran vasojen rankka merimatka taisi olla suomalaiselle valko-

häntäpeurakannalle hyväksi. Heikot yksilöt karsiintuivat jo mat-

kalla, ja nyttemmin Suomen valkohäntäpeurakannan on todet-

tu olevan vapaa kaikista niistä vakavista taudeista, joita esiintyy 

amerikkalaisissa peurakannoissa. Valkohäntäpeurasta ei myös-

kään tulokaslajina tullut vakavaa ravintokilpailijaa millekään Suo-

messa elävälle lajille.  Voidaankin todeta amerikansuomalaisten 

lahjan olleen onnistunut ja arvokas lisä riistaeläimenä.

Rusakko on tulokaslaji

Rusakko on asustellut meillä noin sata vuotta. Se saapui 1900 

luvun alussa Karjalan kannakselta eteläiseen Suomeen. Hyvänä 

lisääntyjänä rusakko levisi nopeasti maan eteläpuoliskolle, mut-

ta ennen sotia sen leviäminen pysähtyi. Omatoimisesti Venäjän 

suunnasta meille tulleen rusakon lisäksi niitä on aikanaan myös 

siirtoistutettu. Eräänä merkittävänä istuttajana tiedetään muun 

muassa ” karkkipatruuna” Karl Fazer, joka toi silloisesta Tsekko-

slovakiasta rusakoita, joita on tarhattu ja laskettu luontoon Hel-

singin ja Turun seuduilla. 

Ensimmäiset kokemukseni rusakosta riistaeläimenä ajoittuvat 

1960 luvun alkupuolelle, kun valtaojien varsia hiihdellen yritin 

yllättää kiepissä makaillutta vinkkelikinttua. Saalis oli pitkistä jäl-

jityksistä huolimatta tiukassa ja karkasi jäljittäjältä melkein aina. 

Vasta kun hankin ensimmäisen ajokoiran, joita sitten olikin 43 

vuotta ja viidessä sukupolvessa yhtä päätä, niin rusakon saanti 

helpottui huomattavasti. 

Valkohäntäpeuroja alettiin talviruokkia 1970-luvun puolivälissä. 
Metsään  vietiin ylijäämäjuureksia. Omenat ovat peurojen suurinta 
herkkua.
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Erityisesti mieliin jäänyt rusakkojahti oli silloin, kun Tupalan Es-

kon ajokoira Rikun ja vaimoni Reiska-koiran kanssa oltiin ajomie-

hinä Viktor Vladimirovin vierasjahdissa. Vieraalle varattiin Puo-

limatkan piikissä tuhannen taalan passipaikka, johon vuosien 

mittaan useamman rusakon matka oli päättynyt. Vieraamme ei 

kuitenkaan silloin saalista saanut. Tupakkamiehenä hänen pas-

sipaikkansa haisi tai tuoksui niin vahvasti mahorkalle, ettei se 

rusakko halunnut sinne mennä, vaikka kaksi ajokoiraa kiljui kin-

tereillä. Meni kuitenkin liian liki Eskoa, joka sitten päätti tarkalla 

laukauksella rusakon matkanteon ja saalista saatiin.  

Supikoira oli ennen arvokas turkiseläin

Supikoira on tulokas, joka on levinnyt meille kaakosta.  Venä-

läiset siirsivät niitä aikanaan Aasiasta Laatokan kaakkoispuolelle. 

Ensimmäiset supikoirat tulivat näille main 1960 luvun lopulla. 

Alkuun sitä pidettiin täälläkin venäläisten tapaan arvokkaana tur-

kiseläimenä. 

Supikoirat olivatkin aikanaan ennen tarhauksen aloittamista ar-

vokkaita turkiseläimiä. Parhaista supin nahoista saattoi 1970-lu-

vulla saada huutokaupoissa puolen kuukauden palkkaa vastaa-

van summan. Samoihin aikoihin turkistarhaajat ostivat keväällä 

pyydystettyjä supikoirapareja kovaan hintaan. Villiturkisten hinta 

on sittemmin romahtanut, kun tarhassa kasvatettujen supikoiri-

en nahat ovat villiturkiksia paremmanlaatuisia. 

Veljeni Karin kanssa onnistuttiin 1970 - 80-luvulla muutamana 

talvena supikoirien pyynnissä kohtuullisen hyvin.  Käsittelimme 

nahat parhaan taitomme mukaan, ja niinpä saimme niistä myös 

kohtuullisen korvauksen, kun nahat myytiin aikanaan Hudson 

Bayn turkishuutokaupoissa Lontoossa. Metsästysseuran vuosiko-

kouksessa keskusteltiin tuolloin supikoirasta kovin. Siellä tehtiin 

jopa ehdotus, että kun on saatu alueelle arvokas turkiseläin niin 

rauhoitetaan se toistaiseksi, ettei heti tapeta viimeistäkin otusta.  

Kokouksen päätöstä rauhoituksesta ei kuitenkaan silloin tullut. 

Kuvitelmat arvokkaasta turkiseläimestä ovat myöhemmin karis-

Supikoira on tuullut liian lähelle vasoja ja 
ärsyttää naaraspeuraa.

Alla: Peuran vasa, bambi, heinikossa.
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seet, kun huomattiin kuinka paha tuholainen supikoira on var-

sinkin maassa pesiville linnuille. Nykyisellään supikoira lienee 

minkin tavoin luontomme vihatuimpia otuksia. Rantojen tuntu-

massa liikkuvat supikoirat tuhoavat lukemattomien lintujen pe-

sät kesän mittaan. Erään viljelijän havainnot pesätuhoista olivat 

lähes uskomattomat. Hän oli merkinnyt kylvöjen yhteydessä 

töyhtöhyyppien pesät pajunoksilla, ettei ruiskutusten yhteydessä 

aiheuta pesätuhoja. Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että kaikki 

merkityt pesät oli ryöstetty tyhjiksi, ja supikoiran jälkiä oli run-

saasti pesien ympärillä.  Kun viisas ja oppivainen koiraeläin ym-

märsi löytävänsä merkkirisun luota linnunpesän munineen, niin 

se kävi risu risulta kokemassa merkityt paikat. 

Kaverukset lintumetsällä.
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Susi elää tarinoissa ja kertomuksissa. Niin se elää myös 

Köyliössä. Tarina Suonpään kutun jäämisestä suden saa-

liiksi on ilmeisesti peräisin 1860 - 70 luvulta.  Suden 

mukaan on annettu epävirallisia paikannimiä. Vanhoja suden 

pyyntiin tarkoitettuja kuoppia löytyy edelleen Köyliöstä kylien lai-

tamilta.

Susi (Canis Lupus) on koiraeläimiin kuuluva suurpeto. Susi on 

maailman mittakaavassa laajalle levittäytynyt eläin. Suomessa 

sutta on historian saatossa esiintynyt koko maassa. 1800-luvun 

suuret susijahdit hävittivät käytännössä suden eteläisestä ja län-

tisestä Suomesta. 1900-luvulla susi oli harvalukuinen. Niin sa-

nottu Satakunnan viimeinen susi ammuttiin Kokemäen ja Harja-

vallan rajaseudulla 30.11.1964. 

1900-luvun jälkipuoliskolla suden levinneisyysaluetta oli Itä-Suo-

mi, etupäässä Pohjois-Karjala ja Kainuu. Vuoden 1995 poliittiset 

päätökset vahvistivat suden suojeltua asemaa, ja susikanta alkoi 

kasvaa itäisessä Suomessa. Itäisen Suomen susikannan kasvun 

myötä nuoria vaeltavia susia alkoi olla entistä enemmän, ja susia 

asettui 2000 luvulla myös uusille alueille. Näin tapahtui vuonna 

2004 Rannikko-Pohjanmaalla, Kristiinankaupungissa ja Pohjois-

Hämeessä ja Kuhmoisissa. Köyliön seudulle sudet levittäytyivät 

vuonna 2007, joitakin vuosia aiemmin sudet olivat jo asettuneet 

Varsinais-Suomeen niin sanotulle Yläneen reviirille. 

 
Suden reviiri

Susi on reviirieläin. Susireviiri muodostuu naaras- ja urossuden 

muodostaessa parin ja niiden alkaessa säännöllisesti asustaa jo-

tain tiettyä aluetta, reviiriään. Kuten luonnossa on tapana, myös 

sudet pyrkivät lisääntymään. Suden kiima-aika on helmi-maalis-

kuussa, ja pennut syntyvät huhti-toukokuun vaihteen tienoilla. 

Kun susipari saa pennut, reviirille muodostuu lauma. Reviirillä 

asustaa siis perhelauma, jonka muodostavat aikuinen naaras ja 

uros, jota kutsutaan alfa-pariksi, ja niiden jälkeläiset. Tutkimuksis-

sa on todettu nuorten susien erkaantuvan synnyinlaumastaan 

vajaan vuoden ikäisenä. Jokin nuori yksilö voi jäädä laumaan ja 

uusien pentujen syntyessä, se toimii laumassa lapsenvahtina. 

Laumasta erkaantuvat yksilöt vaeltavat kuka minnekin, jopa sa-

tojen kilometrien päähän ja pyrkivät löytämään itselleen kump-

panin ja reviirialueen. Näin kierros alkaa alusta.

Köyliössä esiintyvien susien reviiri on laajempi kuin pelkästään 

Köyliö. Reviirin on arvioitu ulottuvan Kokemäeltä, Kokemäenjo-

kea seuraten Huittisiin, Huittisista 2-tietä myötäillen Kanteen-

maahan, sieltä Alastaroon, ja Virttaan kankaan kautta Säkylään, 

palaten Köyliönjärven itäpuolta ja Köyliönjokea mukaillen Järi-

län kautta Kokemäelle. Tämä on arvio reviiristä, eikä ehdoton 

raja-aita. Se on kuvailtu pitkälti ihmisten tuntemia maamerkkejä 

noudattaen. Tarkkaan reviirin määrittämiseen tarvitaan seuranta-

pannalla varustettu susi, ja sellaista Köyliön reviirillä ei ole ollut. 

Edellä mainitulla arviolla Köyliön reviirin kooksi muodostuu noin 

850 km2. Suomessa gps-seurantapannoin varustettujen susien 

Susi Köyliössä
Teksti ja kuvat: Antti Härkälä

“Oletteks kuullu juttuu, et 

susi vei Suanpään kuttuu, 

pitkin Virasuan airan viaruu, 

meni se aika kiaruu, kuttu 

vähä päkisi, mut susi vei se 

väkisi.”

Antti Härkälä kohtasi suden Ketunmäen metsätiellä.
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keskimääräinen reviirikoko on noin 1000 km2. Vaihteluväli revii-

rien koossa on ollut 620 - 1890 km2.

Susi ei käytä reviiriin eri osia tasaisesti, vaan siellä on ydinalue 

jossa aikaa vietetään enemmän kuin reuna-alueilla. Köyliöläises-

tä näkökulmasta katsottuna voidaan todeta Köyliön pohjoisosan, 

Voitoisen, olevan reviirin reuna-aluetta, jossa susihavaintoja teh-

dään vain joitakin vuosittain. Vuorenmaa sijoittuu lähelle reviirin 

ydinaluetta ja on lisäksi tärkeä kulkureitti susien liikkuessa kohti 

Vampulaa ja Alastaroa. Tämän vuoksi Vuorenmaan kylällä susi-

havaintoja tehdään usein. Talven 2013 - 2014 maastossa tehty-

jen havaintojen perusteella Köyliön reviirin sudet viettivät paljon 

aikaansa juuri Vampulan ja Alastaron suunnalla. Yksinkertaisena 

selityksenä tälle pidetään suurempaa saaliseläin- eli valkohäntä-

peurakantaa. 

Usein susireviirit ja niillä elävät laumat nimetään. On Keuruun 

lauma, Vuosangan lauma jne.. Etelä-Satakunnan lauman ni-

meksi on vakiintunut Köyliön lauma, vaikka se asustaa monen 

muunkin kunnan alueella. Nimeen on varmasti vaikuttanut se 

että alkuaikoina 2007 - 2008 susihavaintojen painopiste oli 

Köyliössä. Nimi on entisestään vakiintunut julkisuutta saaneiden 

susi-iltojen myötä. Ensin oli Vuorenmaan seuratalon tilaisuus, ja 

15.2.2013 pidettiin valtakunnallistakin julkisuutta saanut Köyliön 

suuri susi-ilta Lallintalolla. Liikkuessani nykyisin eri puolilla Suo-

mea suurpetoasioissa Lallintalon susi-ilta nousee keskusteluissa 

usein esille. Se on taas yksi tapahtuma lisää, josta Köyliö eri puo-

lilla Suomea tunnutaan tuntevan. 

Susien asettuminen Köyliöön

Vuonna 2005 Köyliöstä ei tehty yhtään suurpetoyhdyshenkilöi-

den kirjaamaa susihavaintoa. Vuonna 2006 suurpetoyhdyshen-

kilöt olivat kirjanneet kolme havaintoa yksittäin liikkuvasta sudes-

ta. Säännölliset susihavainnot Köyliössä alkoivat syksyllä 2007. 

Syys-lokakuussa alkoi löytyä pelloilta susien saalistamia valko-

häntäpeuroja. Ensimmäiset saaliit löytyivät Kakkurista ja Tuohi-

niemestä. Vaikka susi eläimenä oli uusia ja outo, jo ensimmäis-

ten tapausten yhteydessä tuli varsin selvä käsitys siitä, minkä 

eläimen saalistamiksi valkohäntäpeurat olivat joutuneet. Haas-

koja tutkiessa pystyi nopeasti pois sulkemaan muut mahdolliset 

saalistajat, kuten ilveksen, karhun tai irtokoirat, vain susi jäi jäljel-

le. Olimme yhtäkkiä tilanteessa jossa susihavainnoista tuli arki-

päivää. Talven 2007 – 2008 aikana tehtiin havaintoja kahdesta 

sudesta. Susihavaintoja kirjattiin Köyliössä vuonna 2007 51 kpl. 

Etenkin näin jälkikäteen on helppo arvioida, että silloin alueelle 

asettui susipari. 

Ensimmäisen pentueen on arvioitu syntyneen Köyliön reviiril-

lä vuonna 2008. Pentujen määrä on oletettavasti ollut tuolloin 

pieni, ehkäpä vain yksi tai kaksi pentua. Sen jälkeen Köyliön re-

viirillä on havaittu uudet pentueet vuosina 2011, 2012, 2013 

ja 2014. Köyliön susireviiristä voidaan siis lähihistorian ja tämän 

päivän tiedoilla hyvällä syyllä puhua vakiintuneen laumaan alu-

eena. Mitä sitten tapahtuu tulevina vuosia, sitä on mahdotonta 

ennustaa. 

Susien jäljitystä reviirillään

2.12.2013 Olin liikkeellä Ketunmäen metsätiellä. Olin saanut 

tiedon susilauman jäljistä ja  lähtenyt paikalle löytääkseni su-

den ulosteita Turun Yliopiston dna-tutkimuksiin. Viiden suden 

jäljet löytyivät ilmoitetusta paikasta. Jalkauduin jäljittämään susia. 

Takajälkeen jäljitys tuotti tulosta, näyte löytyi metsätien penkal-

ta. Näyte pussiin ja koordinaatit muistiin. Jatkoin jäljitystä oikein 

päin. Hetken kuluttua erottui tien penkalla epämääräistä jälkeä 

lumessa. Jotain siinä oli tehty. Jälkien tarkempi tutkiminen pal-

jasti, että viiden suden laumaa vastaan oli metsätiellä kävellyt 

supikoira. Paikalta ei löytynyt supikoiran poistumisjälkiä, susilau-

ma oli jatkanut matkaansa, ja yhden suden jäljen yhteyteen oli 

ilmestynyt lumeen laahausjälki, sattumalta kohdattu supikoira oli 

siis tapettu ja otettu matkaevääksi. Sudet poikkesivat pois tieltä, 

ja jatkoivat kohti itää. Päätin siirtyä autolla seuraavalla metsätiellä 
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parin kilometrin päähän, katsomaan ovatko sudet menneet sen 

tien yli. Sieltä löytyivätkin jäljet, mutta nyt susia oli kuusi. Yksi susi 

oli tullut sinne eri reittiä, susilauma ei elä ja kulje koko ajan kyl-

ki kyljessä. Uusia ulostenäytteitä ei löytynyt, mutta reviirinmerk-

kausjälkiä kyllä, jossa susi oli virtsaamalla ja maata raapimalla 

merkinnyt reviiriään. Susien kulku jatkui kohti Huittista. Lopetin 

jäljityksen.

Susihavaintoja

Susista kertyy monenlaisia havaintoja. Tärkeimpinä havaintoina 

ovat lumipeitteen aikana tehdyt jälkihavainnot. Nämä lumiai-

kaan tehdyt jälkihavainnot ovat tärkeimpiä kun arvioidaan alu-

een susimääriä. Myös näköhavaintoja susista tehdään säännölli-

sesti. Tyypillisin näköhavainto sudesta on autosta tehty havainto, 

jolloin susi tai sudet nähdään ylittämässä tietä, tai liikkumassa 

pellolla. Susihavaintoja kertyy myös löydettäessä niiden saalista-

mia saaliseläimiä tai ulosteita,  joita ne jättävät toisinaan hyvinkin 

näkösälle metsäteille. Yöaikaisia äänihavaintoja ulvovista susista 

ovat tehneet useat Köyliöläiset. 

Suomessa käytössä olevassa järjestelmässä paikallisen riistan-

hoitoyhdistyksen nimeämät suurpetoyhdyshenkilöt tarkistavat ja 

kirjaavat suurpetohavaintoja. Nämä havainnot päätyvät riistan-

Yllä: Ison koiran ja suden jälkiä on erittäin vaikea erottaa toi-
sistaan. Suden etukäpälän jäljet (10-11 cm) ovat suuremmat 
kuin takatassun (9-10 cm). Suden jälkiä mitatessa kynsiä ei 
oteta mittaukseen mukaan.

Susi liikkuu mieluiten ravaten, ruumis hieman vinottain me-
nosuuntaan. Tällöin jää parijälkiä joiden askelväli voi olla kak-
sikin metriä. Pehmeällä lumella askelväli lyhenee (120-160 
cm), ja susi astuu takatassunsa samaan jälkeen kuin etutas-
sun. Suden jälkijono on tyypillisimmillään helmimäinen ravi-
jälkijono. Kuvan jälkijonoa on edennyt viisi sutta. Ne osaavat 
hämmästyttävän tarkasti sovittaa askeleensa edellä menevän 
jälkiin.
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tutkijoiden käyttöön, ja niitä hyödynnetään suurpetojen kanta-

arvioita muodostettaessa. Köyliö kuuluu Säkylän-Köyliön riistan-

hoitoyhdistykseen.

 
Susien määrät 

Kuinka paljon susia on? Se on usein kysytty kysymys ja kiistan-

kin aihe. Susi on arvioitavana lajina toisaalta helppo toisaalta 

vaikea. Susikannan arviointia helpottaa se, että susi on aktiivi-

nen laji. Susi liikkuu ja saalistaa aktiivisesti reviirillään. Susilauma 

puolustaa omaa reviiriään toisilta susilta. Susilaumoja ei siis voi 

olla päällekkäin samalla alueella, se helpottaa susikannan arvi-

ointia. Vaikeita tilanteita aiheutuu lähekkäisten laumojen rajojen 

hahmottamisessa. Jos siis muodostuu susiparin asuttama reviiri, 

jolle syntyy mahdollisesti pentue, susista jää maastoon erilaisia 

jälkiä. Sudet eivät helposti jää huomaamatta. Susimäärien ar-

vioinnin hankaluutena taas on susien laaja liikkuvuus. Susi voi 

yhden yön aikana liikkua 20 - 30 kilometriä. Suden liikkuvuuden 

johdosta, Etelä- Satakunnan mittasuhteissa voi samojen susien 

jälkiä ilmestyä yhdessä yössä useamman kunnan alueelle. Esi-

merkiksi Köyliön Kakkurin peltoaukealta on linnuntietä matkaa 

Alastaron pohjoiskärkeen noin 19 kilometriä.

Susia voidaan laskea riittävän suurella alueella, hyvissä lumiolo-

suhteissa, samanaikaisesti toteutettavan lumijälkilaskennan avul-

la. Tällainen laskenta on toteutettu Köyliön reviirillä sekä talvella 

2012 - 2013 että 2013 - 2014. Alla kuvattu 2.2.2014 toteutettu 

laskenta oli hyvä esimerkki susien liikkuvuudesta.

Kannan laskenta

Perjantaina oli tiedossa viiden suden menneen Huittisissa Loi-

mijoen yli, suunta kaakkoon. Perjantain ja lauantain välisenä 

yönä satoi useita senttimetrejä uutta lunta, joka peitti kaikki aikai-

semmat jäljet. Lumisade loppui lauantai aamupäivällä. Sunnun-

taille oli muodostumassa hyvät laskentaolosuhteet, vanhat jäljet 

Susilauma syö valkohäntäpeuran vasan ruhon lähes 
kerralla loppuun. Isomman saaliin raadolle susi palaa 
useampaan kertaan, jos sitä ei häiritä. Susi ei palaa 
mielellään raadolle jos sitä häiritään. Siksi pellolta 
löydetään vain osin kaluttuja raatoja.
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peittyivät, ja sunnuntaille olisi vuorokausi jälkien kertymäaikaa. 

Ennakkoon sovittu laskenta päätettiin käynnistää ja viestiketju 

laskijoille lähti liikkeelle. Sunnuntaiaamuna kymmeniä laskijoi-

ta oli liikkeellä Kokemäelle, Köyliössä, Huittisissa, Säkylässä ja 

Alastaron pohjoisosissa. Laskijat olivat pääasiassa metsästyksen 

harrastajia alueen metsästysseuroista. Myös Satakunnan Luon-

nonsuojelupiirin edustajia oli mukana laskennassa. Odotuksissa 

oli perjantain havainnon perusteella, että ainakin viisi sutta pitäisi 

löytyä Huittisten – Vampulan suunnalta. Sunnuntai iltapäivällä 

päivän tulos sai laskijat ihmettelemään. Ainoastaan yksi susi oli 

löytynyt Huittisista. Muualla laskenta-alueelta laskijat eivät suden 

jälkiä löytäneet. Arvoitus ratkesi maanantaina. Suurpetoyhdys-

henkilö Alastarolta soitti, ja kertoi viiden suden jäljistä. Kateis-

sa ollut lauma oli löytynyt. Se oli ollut sunnuntaina etelämpänä 

kuin mihin laskenta-alue oli ulottunut. Lauman liikkeitä seurattiin 

tiiviisti maanantaina ja tiistaina. Tiistaina iltapäivällä todettiin susi-

en palanneen Vampulasta Loimijoen yli  suuntana Vuorenmaa.  

Viiden suden lisäksi löydettiin maanantaina yksi susi erillään lau-

masta. Kaikkiaan siis kolmen päivän aktiivisen seurannan aikana 

löytyi reviiriltä kuusi sutta. 

    
Vahingot

Sudet tuovat tullessaan myös ongelmia. Selkeitä ongelmia ovat 

tuotantoeläimiin ja koiriin kohdistuvat vahingot. Tuotantoeläimis-

tä lammas on suurimmassa vaarassa joutua susien saalistamak-

si. Suden aiheuttamia lammasvahinkoja on koettu myös Köyliös-

sä. Sudet ovat aiheuttaneet lammasvahinkoja Köyliössä vuonna 

2008. Lampaiden suojaksi on kehitetty sähköistettyjä petoaitoja. 

Petoaitatarvikkeet tuottajan on mahdollista saada ilmaiseksi Suo-

men Riistakeskuksen kautta. Niiden käytöstä on hyviä kokemuk-

sia, mutta ongelmattomia nekään eivät ole. Köyliönjärven ranta-

laitumet ovat hyvä esimerkki hankalasti suojattavista laitumista. 

Järveen rajoittuvat maisemanhoitolaitumet ovat teknisesti vaikei-

ta, ellei mahdottomia aidata petoaidoilla niin, että laidunnuksen 

perimmäinen tarkoitus, perinnemaiseman hoito toteutuisi. 

Suden koirille aiheuttamat vahingot voidaan karkeasti jakaa kah-

teen eri motiiviin. Susi voi tappaa koiran ravinnonhankintatarkoi-

tuksessa. Pieni tai keskikokoinen koira, on sudelle helppo saalis. 

Ravintomotiivin lisäksi susi voi tappaa koiran poistaakseen kil-

pailijan reviiriltään. Susi voi kokea toisen koiraeläimen reviirillään 

kilpailijaksi, jolloin susi tappaa koiran. Usein näissä tapauksissa 

koira myös syödään. Näin susi toimii myös muiden pienempien 

koiraeläinten kohdalla, susi tappaa reviiriltään kettuja ja supikoi-

ria. Pahimmillaan tietyt susiyksilöt erikoistuvat koirien tappajiksi, 

toisaalta tiedetään susilaumoja joiden reviirillä ei tapahdu koira-

vahinkoja. On siis suuria yksilöllisiä eroja susien suhtautumises-

sa koiriin. Köyliön reviirin sudet vaikuttaisivat olevan välimuotoja, 

ne ovat tappaneet vuosien mittaan useita koiria, mutta niiden ei 

voi sanoa varsinaisesti erikoistuneen koirien tappamiseen.

Pihakäynnit

Yksi kiivaimmista keskustelun aiheista on susien liikkuminen 

asutuksen läheisyydessä ja pihoilla. Tämä on seikka joka aiheut-

taa ihmisissä ihmettelyä ja pelkoa. Mistä oikein on kysymys, ”kun 

suret pyärii pihoissa”. 

Kun tarkastellaan Köyliön susireviirin maisemarakennetta ja ih-

misasutuksen määrää ja sijoittumista, on helppo huomata, että 

susien liikkuminen asutuksen lähellä on väistämätöntä. Reviirillä 

on ydinalue, jossa ihmisasutusta ei ole.Tämä on Köyliön ja Huit-

tisten välinen metsäalue. Sudet kuitenkin liikkuvat paljon muual-

lakin kuin tuolla asumattomalla metsäalueella. Köyliössä sudel-

le tärkeä saaliseläin, valkohäntäpeura, tulee mielellään syksyisin 

kylien laitamien pelloille ruokailemaan, ja niin tulee myös susi 

saalistamaan valkohäntäpeuroja. Samalla susi tulee myös lähelle 

asutusta.

Tyypillinen tapaus, jossa susien on huomattu liikkuneen lähellä 

asutusta, on talvella, yöaikaan tapahtunut asutuksen sivuuttami-

nen. Sudet ovat tulossa jostain ja menossa jonnekin, ja yöllisel-
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lä matkallaan ne myös ohittavat asuttuja taloja läheltä. Aamulla 

huomataan jäljet, ja voidaan todeta susien olleen liikkeellä. Tä-

män tyyppisten tapausten ennustettavuus on käytännössä mah-

dotonta. Pahimmillaan sudet tulevat pihaan. Tällöin niitä saattaa 

houkutella sinne koira, tai tuotantoeläinten, kuten sikalan tai ka-

nalan hajut.

Tämä susien taipumus liikkua lähellä asutusta, on synnyttänyt 

uusia termejä, kuten pihasusi tai häirikkösusi. Lääkkeeksi siihen 

usein ehdotetaan metsästystä, jolla suden ihmisarkuutta lisät-

täisiin. Nykyinen lainsäädäntö asettaa kuitenkin tiukat ehdot su-

denmetsästykseen. Ensin tiukkojen ehtojen on täytyttävä, jotta 

Riistakeskus voi myöntää sudelle kaatoluvan. Pyyntiluvan ehdot 

ovat myös tiukat. Helppoa ja kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkai-

sua estää susien liikkuminen asutuksen lähellä ei ole olemassa. 

Toivottavaa kuitenkin olisi, että vaikeaan kysymykseen löydettäi-

siin ainakin keinoja mennä eteenpäin. Sudet kuuluvat Suomen 

luontoon, sanotaan. Sanotaan myös, etteivät sudet kuulu pihoi-

hin. Molempien ajatusten kanssa on helppo olla samaa mieltä. 

Kohtaaminen

4.7.2013 Olin aikaisin aamulla lähtenyt maastoon. Tavoitteena 

oli löytää merkkejä susista, vaikkapa tassun jälki kuivuneessa 

ojassa tai uloste metsätiellä. Mitään ei ollut löytynyt kun pää-

tin tehdä pidemmän kävelyn pois metsätieltä. Paikka valikoitui 

sattumanvaraisesti, olin toki lähistöllä tehnyt touko-kesäkuun ai-

kana muutamia havaintoja aikuisista susista. Kello oli 7 kun olin 

kääntymässä takaisin autolleni. Kuljin ajatuksissani, kun kuulin 

sivulta kahahduksen. Olin tiheässä riukuntuneessa kuusikossa, 

jossa näkyvyyttä oli muutamia kymmeniä metrejä. Näin jonkin 

eläimen vilahtelevan noin viidenkymmenen metrin päässä, nii-

tähän on useita, nehän tulevat kohti, nehän ovat, susia, ei p…..

ele, ne ovat suden pentuja! Suden pennut tulivat yhtenä ryhmä-

nä suoraan kohti, ja pysähtyivät noin kymmenen metrin päähän, 

molemmin puolinen hämmästys oli valtaisa. Mitä teen, no laske 

nyt edes ne. Kamera, ota kuva. Hätäisiä ajatuksia sinkoili. Yksi, 

kaksi, kolme, neljä… kahdeksan. Kamera oli kaulalla, nopeita 

räpsäyksiä pari kappaletta. Suden pennut seisoivat paikallaan ja 

tuijottivat minua muutaman sekunnin ajan, sitten joukosta kuului 

muutama vaimea puhahdus, samantyyppinen ääni mitä pelokas 

koira päästää, ja sitten pennut painelivat karkuun, ja hävisivät 

näkyvistä yhtä nopeasti kuin olivat tulleetkin. Seisoin kuusikossa 

kuin puulla päähän lyötynä, mitä äsken tapahtui?

Samana päivänä tuli tietooni havainto kahdesta aikuisesta su-

desta, jotka oli nähty aamulla yhdeksän aikaan muutaman ki-

lometrin päässä kohtaamastani pentueesta, suunta juuri sinne 

päin. Keskusteltuani kohtaamisesta tutkijoiden kanssa, päädyim-

me oletukseen, että olin sattumalta kulkenut susipentueen oles-

kelupaikan läheltä, jossa pennut olivat keskenään. Emot olivat 

olleet kenties koko yön saalistusretkellä, aamulla pennut olivat 

nälkäisiä ja reagoivat kulkuääneen. Tuuli kävi pennuista minuun 

päin, joten ne eivät haistaneet minua. Kuullessaan ääntä ne tu-

livat katsomaan, onko äänen aiheuttaja niille ruokaa tuova emo, 

no ei ollut.

Tapauksen jälkeen mietin, että siinä taisi tulla loppuiän suden 

näkemiskiintiö täyteen. Ihan niin ei kuitenkaan ole käynyt. Edellä 

kuvatun tapauksen jälkeen olen visusti varonut sanomasta: ”ei 

ole mahdollista”.

Naaras- ja urossusi kuvattuna tarha-
olosuhteissa Polar Parkissa, Norjassa. 

Kuva: Matti Koutonen/Vastavalo.fi
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Köyliön yläasteen, sittemmin Lallin koulun, luontokerho 

vaali nimellään Corvus kuulun Kirkkosaaressa pesineen 

mustavarisyhdyskunnan muistoa.  Kerho toimi 1970-lu-

vun loppupuolelta 2000-luvun alkuun, jolloin kaikki kerhotoi-

minta loppui määrärahojen puutteeseen. Kerhon vetäjinä toimi-

vat biologian opettajat Markku Kantola ja Marja-Leena Pihajoki.

Mielenkiintoisimmiksi toimintamuodoiksi osoittautuivat lintujen 

talvilaskenta ja muuton tarkkailu, lintujen talviruokien, lähinnä ta-

lipuiden valmistus sekä pönttöjen rakentelu ja puhdistus.  Jännit-

tävää oli pikkunisäkkäiden nylkeminen ja erityisen hauskaa omi-

Luontokerho Corvus
Marja-Leena Pihajoki

en lemmikeiden: kanien, kanojen, papukaijojen, hamstereiden, 

kissojen ja koirien esittely eläinten viikolla.

Kasvikunnan osalta opiskeltiin sieniä, poimittiin puolukoita, istu-

tettiin kukkasipuleita ja askarreltiin koristeita ruskalehdistä ja teh-

tiin helmikana-risulintuja koivun ja pajunoksista. Lähiluontoon 

tutustuttiin retkeilemällä lähimetsissä, Köyliönjärvellä, Metsäjär-

vellä, Ruotananjärvellä ja Marketankallioilla. Kokopäivän retkiä 

yöpyenkin tehtiin Korkeasaareen, Helsingin biologiseen muse-

oon, Ahvenanmaalle, Kolmårdeniin, Ähtärin eläinpuistoon, Ison-

suon-Puurijärven kansallispuistoon ja Porin Yyteriin.

Marja-Leena Pihajoki tarkastelee luokkapuupuistossa 9B-luokan 
30 vuotta sitten, vuonna 1984, istuttamaa tammea.
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Toiminnan kohokohtia olivat asiantuntijavierailut.  Heikki Willa-

mo kävi kertomassa pikkunisäkkäistä, Kari Järventausta hyönteis-

ten pyynnistä ja neulaamisesta, Ari Karhilahti ja Hannu Helleaho 

eläinten täyttämisestä, Jukka Vauras sienistä ja Tuomo Hurme 

luontokuvauksesta. 

Kerhotoiminnan alkuvuosina 1970-luvun lopussa ja 80-luvun 

alussa kerholaisia oli jopa 30.  Ongelmia tuotti tällöin kunnan 

kustantamien taksikyytien järjestäminen, sillä kerholaisia oli sekä 

kaukaa Vuorenmaalta että toisaalta Voitoisten perukoilta.  Tilaan-

ko yhden taksin kiertämään koko Köyliön vai oppilaan taksis-

sa viettämää aikaa ajatellen kaksi taksia, siinäpä sovittelemista.  

Koulussamme toimi toki muitakin kerhoja ( liikunta-, tekstiili-, 

tekninen-, tukioppilas-, valokuvaus- ja näytelmäkerho ). Niiden 

järjestämistä samalle illalle kuljetusten takia hankaloitti se, että 

aktiivisimmat oppilaat halusivat osallistua melkein kaikkien ker-

hojen toimintaan.  Myöhemmin kerhoja alettiin pitää heti kou-

lutuntien jälkeen.  Näkkileipä-välipalan avulla jaksettiin puurtaa 

puolitoistatuntia pari kertaa kuukaudessa.

Retkien ja elokuvakäyntien rahoittamiseksi kerho osallistui mo-

niin myyjäisiin, kahvituksiin ja talkoisiin.  Niiden järjestämisessä 

apunani toimi kiitettävästi koulun kanslisti Pirjo Reunanen. Jou-

lumyyjäisiin kerholaiset valmistivat itse kehiteltyjä talipuita.  Po-

rasimme pyöreisiin klapeihin koloja, jotka täytimme silloin vielä 

kaupoista saatavalla laardilla, johon oli sekoitettu pähkinöitä ja 

auringonkukansiemeniä ja linnut tykkäsivät!  Opettajan ompele-

mat ja oppilaiden koristelemat auringonkukansiemenillä täytetyt 

punatulkkupussit menivät myös hyvin kaupaksi.

Kerhoilloissa myytiin teetä ja oppilaiden leipomia pullia 2 mar-

kalla.  Veikko Salon välittämiä tiaispönttöjä lahjoitettiin monille 

koulun vieraille, mutta niitä laitettiin myös myytiin matkakassaa 

kartuttamaan.  

Kaikki talkoot eivät välttämättä olleet kerholaisille mieluisia.  

Muistan, että jouduimme Pirjon kanssa mm. ”paikkaamaan” 

Lallintalon pihan haravointia. Parkkialue kyllä haravoitiin innolla 

sieltä löytyvien rahojen ja korujen takia, mutta sen jälkeen työs-

kentely oli kovin nihkeää.

Eläinten täyttöä ja ötököitä 

Oppilaista mielenkiintoisinta puuhaa oli hiirien ja myyrien nylke-

minen ja ruumiinavaus, kuten kerholaiset päiväkirjamerkinnöis-

sään kertovat.  Ongelmana oli pikkunisäkkäiden kiinnisaaminen.  

Jaoin oppilaille loukkuja. Joskus pyynti onnistui, joskus ei, riippu-

en tietysti kyseisten eläinten kannanvaihteluista.  Poikia nylkemi-

nen kiinnosti selvästi enemmän kuin tyttöjä.

Eläinten viikon lemmikkieläinvierailut olivat mahtavia.  Vierikon 

Eläinten täyttö ei ollut tytöille meilusta puuhaa. Tämän voi päätellä 
Henna Hulkkosen ja Terhi Kaitarannan kasvoilta.
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sisarusten kanit vastasyntyneistä aikuisiin, Annukan maatiaiska-

nat, Tommin nymfipapukaijat, Sailan Mimmi-koira, Eevan Sisu ja 

monet muut koirat ja kissat esiteltiin ja valokuvattiin vuoroilloin.

Vierailut eläintentäyttäjä Hannu Helleahon luo Vasaraisiin edel-

lytti Jaakko Ketolan taksikyytiä, jotta osattiin mutkaisen tien kaut-

ta perille.

Oli siinä ihmettelemistä, kun oppilaat saivat nähdä, miten lin-

nun ”tekokroppa” tehtiin kananverkosta ja lastuvillasta ja voi sitä 

tekosilmien valikoimaa, mikä eri eläinlajeille tarvitaan.  Kerholai-

set halusivat myös kuvauttaa itsensä suden, ketun tahi hylkeen 

kanssa.

Yhden todella innokkaan kerholaisen, Vuorisen Tommin, edes-

ottamukset ovat jääneet hauskoina muistoina mieleen, kuten 

esimerkiksi kerhojen yhteisretki Forssan suuntaan.  Ypäjällä toimi 

ainakin silloin valmistalotehdas, jonne olimme tilanneet opas-

tuskierroksen.  Kiertelimme alueella ehkä tunnin verran ja kun 

kierros päättyi, Tommi esitteli ”saaliinsa”, kourallisen tukkimie-

hentäitä! Hän oli poiminut niitä tehtaalla olevista lautapinois-

ta koko opaskierroksen ajan (tukkimiehentäi viihtyy tuoreessa 

puussa).  Naisopas oli aivan kauhuissaan moisen ötökän esiinty-

misestä heidän tehtaassaan.  Tommi sai vielä tytötkin kirkumaan, 

kun uhkasi tuoda ihoon tarrautuvat ötökät linja-autoon.

Kolmårdenissa Tommi onnistui jotenkin poimimaan papukaijo-

jen häkeistä värikkäitä sulkia ja höyheniä. Eläintarhavierailusta jäi 

varmaankin kaikkien mukana olleitten mieleen rintojaan rum-

muttava urosgorilla.

Leirikoulutoiminnan alkaminen v. 1987 vaikutti osaltaan kerho-

jen toimintaan. Pitemmät retket jäivät pois, koska varojen keruu 

keskittyi leirikoulujen rahoittamiseen. Ehkä myös tietokoneaika 

vaikutti luontoharrastuksen hiipumiseen. Viimeisinä kerhovuosi-

na osallistujia oli enää kymmenkunta.

Kankaanpään entisessä kirjastossa on valokuvakansioita, joita te 

innokkaat kerholaiset voitte käydä selailemassa ja muistelemas-

sa yhdessä vietettyjä kerhokokoontumisia.

     
Luokkapuupuistossa on jo yhteensä 
56 puuta tai pensasta

Ehdotin vuonna 1984 oppilaskunnan hallitukselle luokkapuu-

puiston perustamista.  Tarkoituksena oli ennen kaikkea saada 

koulun alueelle kattava kokoelma Suomessa kasvavia puu- ja 

pensaslajeja opetuskäyttöön ja toisaalta ne tulisivat elävöittä-

mään ja koristamaan autiota koulupihaa.  

Hallitus hyväksyi idean ja sovittiin, että yhdeksänsien luokkien 

oppilaat istuttavat oman puulajin sinä keväänä, kun he saavat 

päättötodistuksensa.  Esimerkiksi v. 1991 9B-luokka istutti tyrnin.

Puita ja pensaita on tähän vuoteen 2014 mennessä istutettu 

56 yksilöä.  Aluksi kukin rinnakkaisluokka istutti oman puunsa, 

mutta 2000-luvulla lajimäärän noustua yli 40 siirryttiin yhteen 

yhteiseen luokkapuuhun.

Aluksi puistoon kerättiin tärkeät jalot lehtipuut, mutta sen jälkeen 

valinta saatettiin tehdä luokassa olevan oppilaan nimen mukaan 
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(tuija) tai luokan hurjan maineen perusteella (verivaahtera).

Jokaisen puun ja pensaan juurella on metallinen nimikyltti, jossa 

on puulajin nimi ja heimo suomeksi ja latinaksi ja istutusvuosi.  

Kyltit ovat kärsineet ruohonleikkuukoneiden osuessa niihin, jo-

ten niitä on jouduttu uusimaan aika paljon.  Osa istutuksistakin 

on jouduttu uusimaan tai vaihtamaan erinäisistä syistä niiden 

istutuspaikkaa.

Omana talonmiesaikanaan viherpeukalonakin tunnettu Reuna-

sen Markku huolehti osaltaan puiden hyvinvoinnista.  Siitä hä-

nelle kiitokset.

Koulun ympäristössä vuosi sitten suoritettu koivujen kaato mah-

dollisti enemmän kasvutilaa luokkapuille.  Koulun kansliasta on 

saatavissa monisteen muodossa tietoa puiden tämänhetkisestä 

kasvupaikasta - käykääpä entiset oppilaat ihmettelemässä oman 

puunne kasvua ja muistelemassa silloista luokkaanne. Itselleni 

tulee monesta puusta muistikuvia kyseisestä luokan oppilaista, 

puulajin valinnasta ja istutuksesta.

Luokkapuut 1984 - 2014 

1984  9A  hevoskastanja  9B  tammi

1985  9A  verivaahtera      9B  poppeli

1986  9A  lehmus              9B  purppuraomenapuu

1987  9A  lehtikuusi           9B  hopeakuusi

1988  9A  sembramänty    9B  riippapihlaja  9C  hopeapaju

1989  9A  saarni                9B  kyynelkoivu   9C  kataja

1990  9A  jalava               9B  pähkinäpensas  9C  kirsikka

1991  9A  marjakuusi        9B  tyrni  9C  tuija

1992  9A  omenapuu        9B  taalainkoivu 9C kartiovalkokuusi

1993  9A  pesäkuusi         9B  neilikkaruusu 9C  onnenpensas

1994  9A  luumupuu         9B  siperianhernepensas  9C  alppiruusu

1995  9A  kultasade          9B  suomenpihlaja 9C  lumipalloheisi

1996  9A terttuselja           9B  humala

1997  9A  serbiankuusi   9B  piippuköynnös 9C  siperianpihta

1998  9A  aronia               9B  tapaninsyreeni   9C  mongolian-
       vaahtera

1999  9A,B,C  kirjokanukka

2000  9A,B  Terijoen salava eli muotopaju

2001  9A,B  takiaistammi

2002  9A,B  pylväshaapa

2003  9A,B  villiviini

2004  9A,B,C  purppuratuomi

2005  9A,B,C  syreenihortensia

2006  9A,B  pilvikirsikka

2007  9A,B,C  pensashanhikki

2008  9A,B  tervaleppä

2009  9A,B  isotuomipihlaja

2010  9A,B  pyökki

2011  9A,B  harmaaleppä

2012  9A,B  tarhakotakuusama

2013  9A,B  suklaakirsikka

2014  9A,B  lumimarja

Vuoden 1989 9B-luokka istutti 
kyynelkoivun.

Vasen sivu: Vuoden 1991 9B-luokka 
istutti tyrnin, joka on C-vitamiinipitoisia 
marjoja tuottava puumainen pensas.
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Paljon olen kokenut ja nähnyt metsässä liikkuessani. Olen 

kävellyt Köyliön metsät hyvin tarkkaan ja tutkinut tiheällä 

seulalla maastokartoituksia tehdessäni. Voitoisten metsis-

tä en ole kartoituksia tehnyt, mutta ne tulivat tutuiksi lapsuus- ja 

nuoruusvuosinani. Köyliön alueelta on vuosien saatossa valmis-

tunut  14 suunnistuskarttaa, ensimmäinen v. 1978, ja Köyliön 

kolmelle koululle pihakartat. Yli 3 000 tuntia on tullut metsiä kä-

veltyä maastokartoituksia tehdessäni. Kartoitustyössä tulee välil-

lä seisottua pitkänkin aikaa paikallaan liikkumatta. Se on avannut 

yllättäviä ja ikimuistoisia hetkiä katsottavakseni.  Kulkiessaan tu-

lee nähneeksi, miten monenlaista elämää metsissä on. Viihdyn 

metsissä ja sieltä olen saanut energiaa myös muuhun elämääni.

Nuorukaisena kävimme Summakalliolla käärmeitä katsomassa. 

Menimme sinne niin aikaisin keväällä, että lunta oli vielä metsäs-

sä, mutta kalliolla oli jo isoja pälvipaikkoja. Näissä lumettomissa 

paikoissa oli aurinkoisina päivinä useita kymmeniä erikokoisia 

käärmeitä tullut koloistaan lämmittelemään. Kyllä niistä muuta-

ma tuli lopetettuakin, olivathan ne helppoja saaliita, koska liik-

kuminen oli vielä hidasta. Siihen aikaan vanha kansa sanoi, että 

käärmeen taposta saa seitsemän syntiä anteeksi. Ehkä minäkin 

saan anteeksi silloisen ajattelemattomuuteni.

Sain seurata kettujen leikkiä

Tein suunnistuskartan maastokartoitusta kesällä 1980-luvun 

alussa Kepolan takamaastossa Marketankallioilla. Siellä kohtasin 

harvinaisen näyn. Olin seisonut paikallani jo jonkin aikaa. Lähel-

leni ilmestyi kaksi leikkisää ketunpoikaa. Hetken päästä emokin 

tuli näkyviin varovaisesti. Olin tuulen alapuolella, joten haju ei 

heti olinpaikkaani paljastanut. Jonkin aikaa seurasin liikkumatta 

kettujen leikkejä. Liikahdin hieman ja se sai heti liikettä kettuihin. 

Ne häipyivät näkyvistäni kuin yhteisestä käskystä muutamassa 

sekunnissa.

Kettuja olen kohdannut useamminkin. Erään kerran, kun olin 

maastossa pyöräilemässä pietä metsäpolkua pitkin Kankaan-

pään  kylän lähimetsässä, niin jyrkässä mutkassa tuli kettu vas-

taan. Kyllä siinä molemmat pelästyimme ja silmänräpäyksen 

ajan katselimme toisiamme ennen kuin kettu pinkaisi omille teil-

leen. Samalla alueella oli silloin myös useita ketun koloja, koska 

maasto oli tiivistä hiekkaa ja helppoa kaivaa. Kerran kun menin 

Metsän kätköt avautuivat kartoitustyössä
Timo Nurmi

Timo Nurmi on kohdannut kartoitustyössä monia 
luontoelämyksiä.

Komea metso näki kartoittajassa kilpailijan ja kävi 
pelotta Timon kimppuun.
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taas alueelle tutkimaan ketun koloja tai oikeammin sanottuna 

kai tunneleita, niin yhdestä reiästä kurkisti kettu, mutta vetäytyi 

nopeasti takaisin, ja hetken päästä noin kolme metriä kauempaa 

varaulosreiästä repolainen luikki tiehensä. Taas tuli todistettua, 

että kettu on todella viisas ja viekas.

Hirviurokset käyttäytyivät uhkaavasti

Ensimmäisen kosketuksen isoon uroshirveen sain jo Voitoisissa 

asuessani 1950-luvun lopulla, kun olin  lenkillä Summakallion 

suunnalla. Muistan hyvin, kun hirvi seisoi paikallaan se näytti tosi 

suurelta, ihan mustalta ja sillä oli suuret sarvet. 

Tehdessäni 2000-luvun alussa maastokartoitusta Ruotanansuon 

reunassa syksyllä kun oli jo pientä pakkastakin, näin suolla suu-

ren hirvilauman. Laskin laumassa olevan toistakymmentä hirveä, 

joukossa suuria uroshirviä komeine sarvineen. Yksittäisiä hirviä 

olin kyllä jo aikaisemmin alueella useasti nähnyt. Hetken olin jo 

lauman liikkeitä seurannut ennen kuin minut havaittiin. Hirvien 

päät varsinkin urosten nousivat korkealle ja sieraimista nousi val-

keaa höyryä. Varmaan hirvilauman johtajat, isot urokset käyttäy-

tyivät uhkaavasti ja lähtivät kävelemään minua kohti. Katselin jo 

pakoreittiä taakseni metsän puolelle. Hirvet kuitenkin pysähtyi-

vät, kun löin käsiä yhteen ja huutelin ja lähtivät juosten kauem-

maksi. Minäkin siirryin suolta metsään.

Reviiriään puolustava metso

Ruotanan alueella oli myös runsaasti metsäkanalintuja, metsoja 

ja teeriä. Taas kerran, kun olin pysäyttänyt autoni metsäauto-

tien varteen ja tullut autosta pois, metsästä tuli suuri ukkometso 

suoraan minua kohti ja yritti tulla päälleni. Onneksi sain sentään 

laitettua saappaani eteen estämään metson hyökkäyksen. Met-

so ei kuitenkaan antanut periksi, vaan tuli nyt oikein vauhdilla ja 

seuraavaksi oikein matalalentoa, jolloin pelkäsin jo, että se tulee 

silmille. Tälläkin kertaa pystyin väistämään metson hyökkäyksen. 

Siirryin metsän puolelle, jossa minun oli helpompi väistellä, kun 

metso edelleen jatkoi hyökkäyksiään. Tämän jälkeen menin au-

toon suojaan, jolloin metso löi vielä siipiään auton kylkeen.

Samat kuviot jatkuivat seuraavallakin kerralla, kun pysäköin au-

toni tien laitaan, niin hetken päästä metso ilmestyi tielle. Kyselin 

asiantuntijoilta, mistä moinen käytös johtui. Syitä voi kuulema 

olla kaksikin: joko metso puolusti vain reviiriään tai oli jäänyt 

myös ilman naarasta yksikseen. Minusta se oli aika tavalla häi-

riintynyt.

Vähän murheellisesti metson tarina päättyi, kun joitakin päiviä 

myöhemmin taas ajoin samaa tietä, niin metso oli metsätien lai-

dassa kuolleena. Oli ilmeisesti ollut liian rohkea, puolustaessaan 

reviiriään ja jäänyt auton alle.    

Susien syömäjäljet näkyvät maastossa

Joitakin vuosia sitten oli erikoinen tapaus, kun olin menossa 

Kankaanpään kylän lähellä olevalle Metsäjärvelle kävellen. Olin 

juuri kääntymässä viimeisestä mutkasta järvelle, niin suoraan 

edessäni kuului veden loiskintaa. Ihmettelin aluksi mistä moi-

nen ääni tuli, kunnes tajusin, että noin 20 metrin päässä olevaa 

syvää ojaa, jossa oli syksyllä reilusti vettä, meni kolme hirveä. 

Hirvistä näkyi vain pää ja vähän selkää. Pieni ääntelyni sai kyllä 

heti liikettä, ja hirvet hyppäsivät ojasta ylös ja aika nopeasti hävi-

sivät näkyvistäni.

Valkohäntäpeuroja  näin useasti metsissä liikkuessani, kun kan-

ta vielä oli runsas ennen susien tuloa alueelle. Niitä oli etenkin 

Kankaanpään kylän ja vankilan välisillä metsäalueilla suurempia-

kin laumoja. Oli upea näky, kun lauma pelästyi ja valkoiset hän-

nät pystyssä, todella pitkillä hypyillä häipyivät näkyvistä.

Susia en ole metsäretkillä lähelläni nähnyt, kauempana vilauksia 

kylläkin. Susien tappamia jänisten ja peuran kaluttuja raatoja oli 

metsässä useitakin silloin, kun susikanta näillä seuduilla oli run-

saimmillaan.
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Eräänä keväänä menimme sisareni Pirkon kanssa poimi-

maan sinivuokkoja Huhtakorvesta, joka on mäki noin 

puolen kilometrin päässä lapsuudenkodistamme. Olen 

ollut silloin ehkä neljän vanha, ja Pirkko on minua kolmisen 

vuotta vanhempi. Yht’äkkiä en nähnyt Pirkkoa missään ja lähdin 

juoksemaan kovaa vauhtia. Metsässä oli kallioita, mutta juoksin 

ja juoksin ja huusin isää, koska pelkäsin valtavasti. Pitkän matkaa 

juostuani näin polun, mutta juoksin senkin yli, palasin kuitenkin 

takaisin ja muistan, että ajattelin, että katsonpa, mihin polku joh-

taa. Lähdin polkua pitkin ja tulinkin kotiini, tosin en heti tuntenut 

sitä, koska tulin aivan toisesta suunnasta kuin tavallisesti. Aku-se-

tä oli rakennuksen nurkalla ulkona ja hän kysyi minulta: ”Oletko 

Pirkko vai Saara?” Aku kuoli helmikuussa 1953, joten eksymisen 

on täytynyt tapahtua ennen sitä eli ilmeisesti keväällä 1952. Isä-

ni sanoi, että jos olisin mennyt polun yli ja juossut eteenpäin, 

Riuttaan, tuskin minua olisi koskaan löydetty.

Eksyminen metsään pienenä ei jättänyt pelkoa. Lapsena samoi-

lin paljon metsissä, talvella hiihtelin. Kävin poimimassa marjoja 

ja sieniä. Polulta, joka johti kotoani Maria Satolan taloon, löy-

sin aina syksyisin muutaman kantarellin. Samassa metsässä oli 

suo, josta poimin herkkumarjojani lakkoja. Aivan kotini lähellä oli 

metsää, joka ennen oli ollut peltoa, sarkaojien paikat olivat vielä 

näkyvissä. Metsässä kasvoi maariankämmeköitä ja kissankäpäliä. 

Kotimetsässä oli iso kuusi, jonka suuria juuria oli maan pinnalla. 

Juuret rajasivat minulle oivat leikkihuoneet.

Kerran eräänä syksynä kuljin metsässä tuttua reittiäni, kiipesin 

Leijonin kallioille. Kallion päällä oli poronjäkälää ja puolukan-

varsia. Joku juoksi kallion päälle ja aloitti reippaan jumpan ja 

venytykset. Menin lähemmäksi, sehän oli Vuoren Kalervo, joka 

treenasi juoksukilpailuihin. Kalervon pikkusisko Sirpa on hyvä ys-

täväni. Hänen kanssaan mekin haaveilimme menestyksekkäästä 

urheilu-urasta.

Jatkoin matkaani, tavallisesti menin kallioiden yli ja Lehtosen 

pellonreunaan saakka. Nyt lähdinkin viistoon vasemmalle, ja 

yht’äkkiä edessäni oli jyrkkä kallion reuna. Kiersin kalliota ja toi-

selta reunalta pääsin kiipeämään sen päälle. Ilokseni huomasin, 

että olin vahingossa löytänyt Kinttukallion, josta isäni oli kerto-

nut. Se oli päältä melko tasainen, muutaman kymmenen ne-

liömetrin kokoinen. Se oli ollut viime vuosisadan alussa nuori-

son kokoontumispaikka, jossa oli mm. tanssittu piirileikkejä. Näin 

mielikuvituksessani siellä kokopukuisia nuoria miehiä ja pitkäha-

meisia palmikkopäisiä tyttöjä kevyesti hyppelemässä varsiken-

gissään. Nuoret olivat tulleet Salopään kulmilta ja Mäkikylästä ja 

jotkut Vampulasta saakka. Isäni kertoman mukaan eräs Mäkiky-

län poika ei ollut osannut askelia, vaan oli mennyt selkä edellä ja 

etusormeaan heiluttaen väärään suuntaan.

Olen huolestuneena seurannut uutisia siitä, että susia on Köyli-

össä, Vampulassa ja Huittisissa. Haluaisin käydä lapsena kulke-

millani paikoilla, mutta metsiin en uskalla mennä ainakaan yksin.

  

Muisteluita kotikylästäni Vuorenmaasta
Saara Räikkä
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Keväällä minussa heräävät luonnon-

suojelijan vaistot. Mietin, mistä sel-

lainen on sisimpääni istutettu. Äi-

dinmaidostako imin? Kuljen mietteissäni 

60 vuotta taaksepäin. Silloin pihkaisissa 

housuissa leikistä toiseen kiirehtivä pojan-

viikarikin pysähtyi. Olin luonnon suuren 

näyttämön aitiopaikalla. Korkealle kohoavi-

en rantakallioiden päältä katselin kaukana 

hitaasti mereen laskeutuvaa tulipalloa. Ilta-

tuulen virittämien pienten laineiden lomaan 

syntyi välke, ikään kuin tuhansia peilejä tai 

salamavaloja olisi piilotettu pinnan alle. Nä-

kymä oli mykistävä.

Läheisessä lahdenpoukamassa kalastajat 

valmistautuivat yöllisille apajilleen. Meri oli 

tyyntymässä. Verkkovajojen räystäiden alta 

pyrähtelivät lentoon nuo ilmojen saksinie-

kat, haarapääskyt. Niiden jokainen liike oli 

leikittelevän kevyt, aivan kuin ne olisivat an-

taneet vesiperhosille yhden kaarron mah-

dollisuuden, sitten salamannopea suun-

nanmuutos, ja perhonen oli jo matkalla 

pääskypoikien suihin. 

Komea yhdeksän kilon haukimamma tarttui 
Samuli Vahteriston uistimeen Kaukosaaren 
edustalla.
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Yksinkertaista ja tarkoituksenmukaista
Samuli Vahteristo

Kaukaa mereltä saatoin erottaa etääntyvien kalastajaveneiden 

moottoreiden pauhun. Jokaisella niistä oli ominaisäänensä, jos-

ta erotti, mikä oli Lehtosen pappan ”Vaasalainen” tai Aaltosen 

Hanun ”Wickströmmi”. Serkkujemme kanssa olimme antaneet 

kaikille koneille yhteisen ”Jesussiunakkoon”-nimen. Moottorei-

den äänet kuulostivat siltä kuin joku olisi pelästyessään sanonut 

monta kertaa nopeasti peräkkäin,  ässiä vähän korostaen, ”jesus-

siunakkoon, jessussillkköön, jessusvarjelkoon”.

Ehkä silloin, kauan sitten minusta tuli ekohippi. Mitä muuta oli-

sin voinut, kun sieraimiini tulvi venetervan ja suolaisen kostean 

kesäillan tuoksu. Yksinkertaisuudestaan huolimatta kaikki oli niin 

tarkoituksenmukaista.

Noille lapsuuteni rantakallioille, Raumalle nousi selluloosajätti, 

joka on ahminut kitaansa Köyliönkin metsien kuuset ja hiekka-

harjujen ikihongat. Ymmärrän, että kansantalouden kasvun ja 

seudun kehityksen kannalta tämä on ollut välttämätöntä. Siitä 

huolimatta sisälläni asuu kapinahenki. Miksi meidän pitää käyt-

tää muutamassa kymmenessä vuodessa enemmän maaäidin 

varoja kuin tuhat sukupolvea yhteensä meitä ennen? Vai pitää-

kö? Muistellessani noita lapsuuteni suviöitä haluaisin pysäyttää 

kehityksen. Olen alkanut epäillä, että kehitys on taantumusta - 

olemme ahneita, minä mukaan lukien. 

Muuttaessani yli 40 vuotta sitten Köyliöön kaipasin suunnatto-

masti merta ja lapsuuteni rantakallioita. Vähitellen olen Köyliön 

luonnossa samoillessa oppinut pitämään punakylkisten honkien 

ja vaaleitten jäkäläkenttien reunustamista lenkkipoluista. Lähes 

merenrantakallioiden veroisia pysäyttäviä kokemuksia olen löy-

tänyt Metsäjärveltä, jossa alkukesällä  silmiin pistävät raatteen 

pystypäisestä tertusta esiin pursuavat valkoiset, tähtimäiset ku-

kat. Olisin sokea, jos en huomaisi vedenrajassa kutevia satoja 

sammakoita. Niiden kiihkeä paritteluääntely kestää koko alkusu-

ven yön, aina aamuun asti. Aurinkoisena kesäpäivänä ranta-alu-

eella voi nähdä sadoittain sudenkorentoja ja erilaisia perhosia. 

Tuoksumaailmassa en tiedä mitään niin lumoavaa ja aisteihin 

tulvivaa kuin suopursujen levittämä tuoksu. Etenkin sen jälkeen 

kun pehmeästi laskeutuva kesäsade on kostuttanut  niiden ku-

kinnot. Se voittaa venetervan ja meren tuoksun.  Mitä uljaimman 

näyn olen muutamaan kertaan kokenut Metsäjärvellä, jossa laa-

vukatoksen suojasta olen saanut seurata kurkiparven harkittua, 

hitain siiveniskuin tapahtuvaa, laskeutumista jäistä vapautuneen 

metsälammen pintaan. Kaiken kaikkiaan Metsäjärvi on upea 

maanomistajien suojelema luonnon keidas, missä kaikki on tar-

koituksenmukaista ja yksinkertaista - kiitos siitä.

Olen joskus ihmetellyt, miksi lapset pitää raahata kaiken maail-

man muumimaihin ja ostaa kalliita rannekkeita. Lähiluonto on 

ilmainen puuhamaa, missä voi jokamiehen oikeuksia ja vel-

vollisuuksia kunnioittaen kokea uskomattoman hienoja asioita.  

Lenkkipolulla mietin usein, miksi meidän täytyy pirstota hienoja 

harjujamme tai kuivata soita turpeen ottoa varten. Näin kaven-

namme tulevien sukupolvien kallisarvoista vesivarastoa, joka on 

kaiken elämän lähde.

Joskus nuorena epäilin, mutta nyt pappana olen varma siitä, että  

tahdon suojella kotiseutuni luontoa. Olen oppinut pitämään lap-

suuteni rantakallioitten lisäksi myös Köyliönjärven kansallismai-

semasta ja lähiseudun sienirikkaista metsistä. 

En halua vesiskootteria tai mönkijää, en kaipaa hajustettua ros-

kapussia enkä paristokäyttöistä saippuapumppua. Olen tyytyväi-

nen yksikertaiseen ja tarkoituksenmukaiseen. 
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Lapsuuteni aikaan 1950-luvulla ennen salaojituksen tuloa 

ja kunnallista vesijohtoa Vuorenmaan kaivoissa oli laadul-

taan kirkasta ja hyvää vettä. Myös lähistöllä sijaitsevissa 

metsissä oli luonnonlähteitä, joista kyläläiset kävivät vielä yllät-

tävän myöhäänkin hakemassa talousvettä ja jopa “viruttamassa” 

pyykkejäänkin. Isäni kotona, Virtasen metsässä, oli “mettälähde”, 

siitä me lapsena, kuumina kesäpäivinä otimme kämmenten 

muodostamaan kuppiin vettä ja “hörppäsimme” sitä janon sam-

muttamiseksi.

Myös Metsäjärven suunnalla Niemisen kallioitten läheisyydessä 

oli luonnonlähde, josta moni kävi hakemassa vettä. Siinä asusti 

“yllätys yllätys” myös sammakoita, ei kovin monia, mutta joitakin 

kuitenkin. Niiden annettiin olla rauhassa, koska sammakoiden 

uskottiin pitävän veden puhtaana. Minäkin muista, kuinka kävin 

1960-luvun puolivälin paikkeilla hakemassa sieltä mopolla aja-

en ja muoviämpäri mopon sarvessa kahvivettä. Silloin lähtees-

tä puhuttiin Rouvalin lähteenä, ja siihen oli laitettu kaksi kolme 

kaivonrengasta lähteen suojaksi. Samainen lähde oli alun perin 

Kreivilän lähde, paikan vanhimman, tunnetun omistajan nimen 

mukaisesti. Sitä en tiedä, onko koko lähdettä enää olemassa-

kaan, mutta hyvä lähde se oli. Siellä oli vettä kuivinakin kesinä.

Poikavuosista puhuttaessa tulevat mieleen myös ne ajat, jol-

loin liikuttiin paljon metsissä ja rakennettiin sinne majoja. Paljon 

muutahan tekemistä keskenkasvuisilla ei vapaa-aikoinaan ollut-

kaan. Silloin metsät tuntuivat suurilta, vain tuuli suhisi kuusien ja 

mäntyjen latvoissa ja kaikkialla vallitsi luonnon rauha. Oli juhlal-

lista ja mieltä rentouttavaa heittäytyä johonkin kuusikkoon teh-

Niemisenkallioilta Metsäjärvelle
Pentti Virtanen

Tupasvillan tupsumaiset kukat koristavat 
Metsäjärven rannat kesäkuussa. 
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dyn majan havupatjalle ja kuunnella puiden huminaa ja yrittää 

tunnistaa lintuja laulun perusteella. 

Nykyään kun olen niille seuduille palannut, olen murheellisin 

mielin silmäillyt muuttunutta ympäristöä. Siellä missä ennen oli 

kirveen koskematonta metsää, on nyt puuttomia aukeita, möy-

rittyä ja kuorittua maapohjaa, avohakkuita. Tuntuu, että siitä lap-

suuden metsämaisemasta ei ole oikein mitään jäljellä. Mutta 

sanotaan, että aika parantaa haavat, ja luontokin onneksi pystyy 

uudistumaan. Tosin siihen kuluu aikaa, tarvitaan varmaan use-

ampi sukupolvi, eikä kaikki palaudu koskaan ennalleen - tai sen 

ei anneta palautua…

Surullisena esimerkkinä tulee mieleen Vuorenmaan ja Kankaan-

pään välinen kangasmetsä, jonne on maapohjan hyödyntämi-

sen myötä syntynyt valtavia sorakuoppia vieri viereen. Entistä 

kaunista kangasmetsää kanervikkoineen ei enää näe, vaikka on 

sinne taidettu istuttaa jonkinlaista puustoa, vai onko luonto jo 

onnistunut palauttamaan osan entisestä moninaisuudestaan, 

kun maisema on kuitenkin saanut hieman pehmeämpiä muo-

toja jyrkkäreunaisten sorakuoppien reunoille. Vuosikymmenten 

takaista kauneutta ei sinne kyllä koskaan saada, eiväthän ne so-

ranottopaikat sieltä mihinkään häviä. Tuskinpa niissä kuopissa 

koskaan voi kasvaa sitä kasvilajistoa, mikä lapsuuteni aikaan oli 

vallitsevaa, niin perusteellinen muutos siellä on maapohjan osal-

ta tapahtunut.

Metsäjärvi ja sen ympäristö ovat aina houkutelleet ainakin vuo-

renmaalaisia ja kankaanpääläisiä retkeilemään alueella ja hyö-

dyntämään luonnon antimia. On siellä kalastettu ja marjastettu, 

niin nykyään kuin aiemminkin. On sitä Metsäjärvessä uitukin ja 

rannalla loikoiltu auringossa. Paikan luontoarvot on onneksi ta-

juttu laajemminkin, kun järven eteläpäähän on rakennettu laavu 

ja sen lähelle retkeilymaja, jota voi vuokratakin niin, että voi yö-

pyä alueella pitemmänkin ajan aina vuorokauden ympäri.

Metsäjärvi mielessäin

Ensimmäiset muistikuvani Metsäjärvestä juontuvat niiltä ajoilta, 

jolloin opin ajamaan polkupyörällä. Joku isommista pojista, lie-

neekö ollut Saarisen Tuomo, en tarkkaan muista, kertoi meille 

nuoremmille Metsäjärvestä ja sieltä saamastaan kalansaaliista. 

No, selvähän on, että meidänkin piti päästä katsomaan, miltä 

siellä näytti ja saisimmeko mekin järvestä saalista. Useimmiten 

menimme järvelle pyörillä, sellainen liikkumistapahan oli uutta ja 

nopeaa, vaikka olisihan Metsäjärvelle päässyt jalkaisinkin Niemi-

senkallioitten takaa Lapparista suo-ojien reunoja seuraten.

Pyörillä ajoimme Metsäjärvelle Kankaanpääntietä pitkin aina 

Varkaan tienhaaraan, josta sitten käännyimme oikealle kapene-

valle, mutkaiselle metsätielle. Pyörät jätimme muutaman sadan 

metrin päähän puun nojalle ja jatkoimme ojan reunaa jalkaisin. 

Metsäjärvestä voi saada saaliiksi pieniä tummia ahvenia tai haukia.
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Ojassa virtasi ruskeaa humuspitoista suovettä järveen, koska lä-

hisoita oli alettu kuivattaa. Jatkoimme ojanvarteen muodostu-

nutta polkua pitkin järven rannalle. Oli mieltä kiihottavaa, kun 

erotti puiden lomitse auringossa välkehtivää vedenpintaa.

Pian päästiin rannalle, jossa kasvoi ahvenvitaa ja vähän ylem-

pänä rannassa nuorta koivikkoa, mistä saatiin onkivavat, joihin 

onget kiinnitettiin. Kohon korkeutta mittailtiin ja ongenkoukkuun 

sujautettiin matopurkista kaivettu mato. Usein tuntui, vähän il-

keästi, siltä kuin mato olisi aavistanut tulevan kohtalonsa, niin 

voimakkaasti se kiemurteli sormien välissä. Joskus joku sai jopa 

koukunpiston sormeensa, kun laittoi vastaan hangoittelevaa ma-

toa koukkuun.

Kun onki vihdoin oli vedessä, oli jännittävä odotus alkamassa. 

Käykö kala pyydykseen ja miten kauan joutui kohoa vahtimaan? 

Pihlavirran Pentti oli innokas kalamies, ja hän se useimmiten 

sen ensimmäisen kalan sieltä järvestä nappasi. Mikä ihmeen sa-

lainen taito hänellä olikin? Yleensä saaliina oli ahven, ei mikään 

kovin suuri, mutta ei mikään “kissankalakaan”. Kyllä me muutkin 

sieltä sentään kaloja saimme, ja jos saalista oli enemmän, ne ri-

pustettiin koivunvitsaan helpommin kotiin kannettaviksi. Jos ahti 

oli oikein myötämielinen, niin äiti saattoi saada saaliista jopa ka-

lakeiton perheen ruokapöytään.

Myös virveliä heiteltiin, ja tarttuipa siihen joskus haukikin, joka 

Metsäjärven mittakaavassa sentään on iso kala ahveniin verrat-

tuna, vaikka pieni olisikin ollut aikuisen silmin katsottuna. Joskus 

oltiin niin innokkaita, että heittelijöiden sijaintia ei aina muistettu 

tarkistaa, jolloin virvelin koukku saattoi jäädä toisen heittelijän 

vaatteisiin kiinni, kerran jopa suupieleen, mutta isommilta “haa-

vereilta” onneksi vältyttiin.

Järven toisella puolella ojan suussa oli katiska, jonka kävi katso-

massa ja tyhjentämässä se, joka paikalle sattui tulemaan. Kenen 

katiska se oli, sitä ei tiedetty, vaikka “mutu-tuntumalla” jonkin-

lainen tieto olikin. Varsinkin kevätaikaan katiskastakin sai kaloja, 

ja hyvällä tuurilla myöhempänäkin ajankohtana. Usein katiskan 

katsoja kuitenkin “veti vesiperän”.

Marjametsässä, sienessä ja 
karpaloprofessorin majalla

Metsäjärven maastossa oli, ja on kyllä vieläkin, erinomaisia mar-

ja- ja sienipaikkoja. Jos ensimmäisenä ehti paikalle marjojen 

kypsymisaikaan, niin ämpärillisen mustikoita ja syksymmällä 

puolukoita keräsi varsin vaivattomasti. Niiden lisäksi järven länsi-

rannalta pieneltä kaistaleelta saattoi löytää karpaloita, joita sitten 

Lähiseudun sienimaastot tunteva löytää lähes joka vuosi 
runsaasti männynherkkutatteja ja kanttarelleja.
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säilöttiin mm. vesikarpaloiksi pulloon. Vähän äskeisestä paikasta 

etäämmällä, hankalakulkuisessa kumpareisessa rämeikössä kas-

voi “sinikkeitä”, virallisemmalta nimeltään juolukoita, joita niitäkin 

kerättiin, mutta pistettiin saman tien omaan suuhun.

Kantarellejakin etsittiin ja löydettiin läheisestä koivikosta läheltä 

koivunjuuria, jossa niitä löytäjän onneksi saattoi kasvaa rykelmit-

täin. Vaikka muita sieniäkin kasvoi, ne jäivät ainakin meidän per-

heessä keräämättä. Ne kun äidin mielestä olivat “maronlakkeja”. 

Mutta kantarellit, ne olivat “aarteita”, ne poimittiin innokkaina tal-

teen ja niistä tehtiin kotona välittömästi maistuvaa kastiketta joko 

sellaisenaan tai jauhelihan joukkoon sekoitettuna.

Järven läheisyydessä oli vielä minun nuoruudessani “karpaloma-

ja“, joka oli toiminut ns. karpaloprofessorin tukikohtana. Hän oli 

tietojeni mukaan joskus 1940 - 50-luvun taitteessa tehnyt alu-

eelle laajentamillaan istutuksilla karpalon jalostamiseen liittyviä 

tutkimuksia, mutta ilmeisesti vähemmän onnistunein tuloksin. 

Sekä maja että viljelmät olivat paikallaan hylättyinä vuosien ajan, 

kunnes joutuivat kokonaan unohduksiin ja jossakin vaiheessa 

koko maja hävityksen kohteeksi.

Pohjaton Pikkumetsäjärvi

Metsäjärven lähimaastossa Vuorenmaan suunnassa pienen 

kannaksen tai “töppäreen” takaa välkkyy silmiin Pikkumetsäjärvi. 

Sinne varoitettiin menemästä, sen rantoja kuvailtiin äkkijyrkiksi 

ja pettäviksi, ja järven väitettiin olevan “pohjaton”, mikä käytän-

nössä kai merkitsi paksua, upottavaa mutapohjaa. Kyllä siellä 

suunnassakin käytiin, mutta kylläkin kiltisti, varoituksia noudat-

taen vain jonkin matkan päähän järven rannasta. Ei haluttu ky-

seenalaistaa vanhempien ohjeita, ja koska järvi oli varsin pieni 

ja pyöreä kuin “saunan muuripata”, ei sen tarkempi tutkiminen 

oikeastaan oikein edes kiinnostanut. Eihän siinä ollut edes kalo-

ja, joita olisi ongittu. Järvi muistutti meidän silmissämme lähinnä 

suurta lampea, jonka vesikin oli lähempänä mustaa kuin sinis-

tä. Joskus tosin seurattiin joitain pieniä sinisiipisiä perhosia, joita 

lenteli järvien välisessä rehevässä maastossa.

Metsäjärveen on liitetty myös joitain tarinoita, joita meille lap-

sosille kerrottiin jonkinlaisina salaisuuksina, mutta joiden toden-

peräisyydestä ei ole minkäänlaista varmuutta. Saattoi olla, että 

niiden tarkoituksena oli vain pelotella meitä nuorempia, jotta 

emme liian usein lähtisi “omille teillemme”. Kerrottiin muun 

muassa, että Metsäjärven rannassa oli tavattu jokin vanki, jonka 

oletettiin olleen karkumatkalla läheisestä Köyliön varavankilasta. 

Mieheen tiedettiin muka oleskelleen pitemmän aikaa jossain jär-

ven läheisyydessä. Hurjin huhu kertoi joistain “luista”, joiden oli 

tulkittu olevan ihmisen luita. Mutta niin kuin jo aikaisemmin to-

tesin, tarinoiden todennäköinen tarkoitus on ollut vain pelotella 

meitä nuorempia. Tosin olihan sotien aikana Köyliön varavanki-

lassa majoitettuna venäläisiä sotavankeja, mutta yleisesti ottaen 

heitä kai kohdeltiin varsin hyvin, joten heillä tuskin olisi ollut mi-

tään syytä paeta vankeudesta tuntemattomiin metsiin. 

Kankaanpään kyläyhdistys on rakentanut Metsäjärven tuntumaan 
kauniin kodan, jota voi vuokrata vaikka yöpymistä varten.
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Kun kirkkokansa Köyliissä variksiin harmistui
Marjatta Siitonen os.Jäykkä

Myöhempinä ”valistuneempina” aikoina sielläkin oli kuulemma 

kyllästytty raakkujiin ja pyydetty nyt oikein virkavallalta lupaa nii-

den hävittämiseen seurauksella: ”Älkää hyvät pojat hätistelkö nii-

tä harvinaisuuksia tai saatte luonnonsuojelijat kimppuunne”.

Harmaavariksia, jotka häiritsivät pikkulintujen pesintää, pyrittiin 

hävittämään metsästysseuran ja riistanhoitoyhdistyksen avustuk-

sella muualta pitäjästä mm. fosforoiduilla silakoilla.  Tällaista va-

rissotaa muistelivat flikka ja poika Köyliist.  

Todettakoon vielä mustavariksista, että ne ovat yhdyskunnittain 

asustavia muuttolintuja - joku harva talvehtii Suomessa.  Niitä 

esiintyy vain satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla.  Ensimmäi-

set mustavarisyhdyskunnat Suomessa on tavattu juuri Köyliössä 

1800-luvulla.  Näin kertoi Google.

Oli häät, hautajaiset tai tavalliset kirkonmenot Köyliön 

kirkkosaaressa 40-50-luvulla, niin pyhäpukeisten seu-

rakuntalaisten veisuuseen ja papin saarnoihin mata-

lalla raakkunallaan osallistui myös monisatapäinen mustavaris-

yhdyskunta korkeitten honkien latvuksissa.  Useasti roiskahtivat 

runsaat ulosteläntit hatuille tai hartioille.  

Tällaista menoa ei kirkkoväki pitemmän päälle kestänyt.  Seu-

rakunta ja riistanhoitoyhdistys päätti karkottaa mustavarisyhdys-

kunnan muihin maisemiin.  Hankittiin runsaasti ”pienarinpauk-

kuja” ja seurakunnan ”nuoret miehet” suorittivat varsinaisen 

teon.  Kartanon hevosrengit kuskasivat rattailla satamäärin 

”vainajia”loitommaksi. Loppu yhdyskunta otti siitä nokkiinsa ja 

muutti Säkylän Pyhäjoen maisemiin. Rauha oli palannut kirkko-

maalle.

Kuva: Tuomo Hurme
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Juhannus on ollut suomalaisille aina juhlan hetki, mutta mi-

nusta tuntuu, että minun lapsuudessani juhannukseen val-

mistauduttiin erityisesti maaseudulla vielä huolellisemmin 

kuin nykyään, mikä ehkä johtui rahan ja muidenkin mahdolli-

suuksien puutteesta. Juhannus oli tärkeä juhla, keskikesän koho-

kohta, siihen liittyi yöttömän yön aikaa ja taikaa.

Juhannukseen valmistauduttiin melkeinpä kuin jouluun, tupa ja 

pirtti siivottiin perusteellisesti. Matot kannettiin ulos tuultumaan, 

lattiat pestiin, lautalattiat kuurattiin oikein juuriharjalla puhtaik-

si. Koko “huusholli” sai uuden ilmeen, kun ikkunatkin pestiin 

ja laitettiin uudet verhot ikkunoihin. “Saunakukkia”, kissankelloja 

ja harakankellojakin, jos niitä jo oli kukassa, poimittiin pöydälle 

maljakkoon keittiön kaunistukseksi. Päivänkakkaroiksi niitä “sau-

nakukkia” saatettiin kyllä luulla, nykyäänhän niiden nimi olisi joko 

peltosaunio tai kamomillasaunio, mutta kukapa niitä tavallinen 

kansa toisistaan erotti. Kuistin eteen, ulko-oven viereen pysty-

tettiin vehreät, lähimetsästä tuodut nuoret koivut, jotka sitten vii-

meistelivät keskikesän juhlatunnelman lehvillään ja tuoksullaan.

Saunan kautta ”jussin” viettoon

Saunaa alettiin lämmittää hyvissä ajoin. Vettä kannettiin saunan-

pataan lähikaivosta tai ojasta, jonne oli kaivettu vedenottopaik-

ka, kuten meilläkin tehtiin, sillä vesijohtoja ei vielä silloin ollut 

maaseudun syrjäkylillä. Lähimetsästä kerättiin vihdan aineksia ja 

saunaan päästyä vihdottiin niin, että lähitienoille saakka raikui 

vihdan läiske. 

Saunasta tultua pukeuduttiin vähän “fiinimpään” asuun. Joukolla 

lähdettiin juhlimaan läheisille tanssilavoille, nuoriso usein Säky-

län Eenokille, vähän varttuneemmille oli ohjelmaa Yttilän Ottas-

sa. Kovasti meidän nuorempienkin teki mieli päästä mukaan, 

Juhannus on meillä herttainen
Pentti Virtanen
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mutta siihen emme saaneet vanhemmiltamme vielä lupaa, lii-

an nuoria kun olimme. Emme päässeet katsomaan edes kokon 

polttamista, kun kokkoja ei missään lähiseudulla poltettu. Yleen-

sähän sellainen pystytettiin veden äärelle juhlakansan iloksi ja 

riittävän turvallisuuden varmistamiseksi.

Niinpä meidän nuorempien piti tyytyä vain käymään Lähteen-

ojan kioskilla ja ostamaan sieltä jäätelöt. Joskus sieltä saattoi os-

taa jonkin lelunkin. Muistan kerran lapsena ostaneeni punaisen 

kalan, jolla voi puhaltaa saippuakuplia. Kalan vatsa täytettiin saip-

pualiuoksella, pyrstöstä puhallettiin, ja kalan suusta leijui ilmaan 

sateenkaaren väreissä loistavia palloja. Laiha lohtu se kuitenkin 

oli, kun isoveli pääsi kavereidensa kanssa telttailemaan Eenokil-

le.

Kotimökin pihalta oli toisaalta kuitenkin mukava seurata juhan-

nusaaton iltapäivän puolella alkanutta, lähes solkenaan Vuo-

renmaan raittia pitkin soljuvaa liikennettä, lähes katkeamatonta 

autojen ja moottoripyörien muodostamaa jonoa, jonka määrän-

päänä oli Pyhäjärven rannan laajemmaltikin tunnettu tanssipaik-

ka Eenokki. Saattoipa joku ohiajanut “eksyä” Yttilän Ottaankin, 

mutta ne olivat kyllä lähinnä paikkakuntalaisia.

Muistan vieläkin erään tilanteen ollessani liikkeellä tien päällä, 

kun ohiajavassa autossa istui Jukka Virtanen, joka sinä vuonna 

toimi juontajana Eenokin juhannusjuhlilla. Olihan se mukava yh-

teensattuma, kun Virtaset “kohtasivat”, etäisyyden päästä tosin ja 

vastapuolen siitä tietämättä.

Ryyppyjä, lehtimajoja ja limonaatia

Alkoholin nauttiminen kuului silloin, kuten kai vieläkin, jonkinlai-

seen juhannuksen “perinteeseen” niin meillä kuin muuallakin. 

Niinpä muutamat sellaisetkin ihmiset, joita ei kovinkaan usein 

muulloin nähnyt, pistäytyivät pihapiirissämme. Usein kävi niin-

kin, että he sitten tarjosivat jopa ryyppyjä, mutta jatkoivat varsin 

pian matkaansa. Ei heistä isommin haittaa ollut, voipa melkein 

sanoa, että hekin omalla tavallaan kuuluivat juhannuksen vieton 

“perinteeseen”, heidän ilmaantumistaan osattiin odottaa.

Usein juhannuksen tienoilla rakennettiin nuorista koivuista lehti-

majoja jonnekin pihapiiriin, talon sivulle tai taakse. Sitten aattona 

ja juhannuspäivänäkin, vähän ilmoista riippuen, mentiin majan 

penkeille istumaan, saatettiinpa siellä nauttia jotain virvokkeita-

kin, aikuiset kahvia ja nuoremmat “limonaatia”. Oli niin tunnel-

mallista istua koivunlehvien keskellä ja nauttia Suomen suven 

tuoksuista. Pihapolun varrelta saatettiin poimia “pyörtynäpöllö-

jen”, virallisemmin pihasaunion kukintoja, ja kiusoitellen heitellä 

tai puhaltaa koiranputkesta tehdyllä “putkella” niitä toistemme 

päälle, kun ei järkevämpääkään tekemistä lapsilla ollut.

Tuoksuvia muistoja

Vuorenmaan kesän tuoksuista tuli mieleeni tuuhea, valkeiden 

kukintojen painosta taipuileva tuomi, joka kasvoi tien toisella 

puolella Saarisen tontin reunassa. Se kasvoi vähitellen niin suu-

reksi, että se jopa peitti tiellä liikkuvilta osan näkyvyyttä. Niin-

pä se jossain vaiheessa katkaistiin, ja nythän ei enää ole jäljellä 



Kansallismaiseman kainalossa  185

koko mökkiäkään, kun se tien linjauksen takia purettiin. Yhä vielä 

muistan mielessäni Saarisen tuomipuun upean kukkaloiston ja 

huumaavan tuoksun, mutta laulun sanoin täytyy valitettavasti to-

deta: “Aika entinen ei koskaan enää palaa…”

Muita “tuoksuvia muistoja” liittyy isäni lapsuudenkotiin johtavan 

tien varrella Mäenpään mökin kohdalla kasvaneeseen, vieläkin 

niin yleisesti maaseudun kaunistukseksi istutettuun syreeniai-

taan. Siinä saattoi joskus olla kukkia vielä juhannuksen tienoilla-

kin, vaikka paras kukoistus osui useimmiten hieman varhaisem-

paan aikaan. Mäenpään syreeniaita oli niin tuuhea ja peittävä, 

että sen läpi ei nähnyt mökkiin sisälle.

Nyt sekin syreeniaita on muistoissa vain, kuten itse mökkikin, 

samoin kuin tontilla kasvaneet kirsikka- ja omenapuut. Onneksi 

naapurissa nyt sijaitsevan puutarhan omistajat ovat Mäenpään 

kirsikkapuiden “jälkeläisiä” valikoimissaan Martta-nimisinä.

Tuoksuviin muistoihin liittyy myös ”suussa sulavia” muistoja. 

“Oma maa mansikka”, sanotaan, mutta se mansikkamaa saattoi 

olla tarkoin varjeltu salaisuus, sillä sen anti piti saada useinkin lei-

pomuksiin tai säilöön talven varalle. Jos kotipihalta ei ollut man-

sikoita saatavilla, sai niitä sentään ostaa läheisiltä mansikkatiloilta, 

joita Vuorenmaan suunnassakin oli Tuomolassa ja Heikkalassa. 

Molemmilta tiloilta kävimme hankkimassa mansikoita, ja siihen 

aikaan keittiössä leijui mieltä “kiihottava” tuoksu, kun marjoja säi-

löttiin talven varalle hellan päällä keittämällä, eihän minun lap-

suudessani vielä ollut jääkaappeja, pakastimista puhumattakaan. 

Kesäisin maitoakin säilytettiin kaivossa “narun päässä”.

Jos ei kotipihalla kasvanut mansikoita, ahomansikoita sentään 

kasvoi aurinkoisilla mäenrinteillä ja pelto-ojien varsilla. Sieltä niitä 

poimittiin heinänkorteen, jos hyvä marjapaikka löytyi, ja kun kor-

si oli täynnä, se sujautettiin suupieleen ja vedettiin “kertaheitolla 

ja yhdessä hujauksessa” kielen päälle tyhjäksi. Näin saatiin pie-

nistä ahomansikoista enemmän makua kerralla. Yksitellen pop-

sittunahan ne olivat kovin pieniä, vaikka varsin makeita olivatkin.

Joskus, hyvällä tuurilla, saattoi metsästä löytää myös jokusen 

mesimarjan, mutta niitä oli yleensä niin vähän, ettei niistä ollut 

pitkäksi aikaa makunautintoa, ei niistä riittänyt varsinaiseen “her-

kutteluun”. Näihin luonnonantimiin kuuluivat myös “suolakkeet” 

eli suolaheinät, joita niitäkin lapsena maisteltiin. Niiden syömi-

sestä kyllä varoitettiin, mutta eipä niistä varoituksista kovin piitat-

tu, kun makuelämys tuntui niin “poikkeavalta”.

Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista

Syksyllä pihlajiin ilmestyvät punaiset marjat olivat tietenkin lin-

tujen herkkua. Viimeistään tilhiparvet tekivät niistä “selvää jäl-

keä” aina syksyisin, mutta pitihän meidän lastenkin niitä mais-

tella. Happamiahan ne olivat, kuten kettu sadussa totesi. No, 

kun joku uskalias niitä ensin laittoi muutaman suuhunsa, muut 

tekivät samoin, mutta saman tien lensivät marjat ulos suusta. 

Ei niitä syöty, puraistiin vain rikki ja kun karvas mehu ehti kie-

len päälle, sylkäistiin menemään. “Hyi hitto, olivatpas pahoja”, 

oli kommenttina, eikä ajateltukaan, että niistä olisi voinut saada 

hyvänmakuista hilloa.

Syksyn tullen ja iltojen pimetessä lähdettiin tietenkin omena-

varkaisiin. Kukaan ei sellaista touhua erityisesti halunnut, kun 

useimmilla oli omenia omasta takaakin. Mutta pitihän sitä kokeil-

la, kenellä oli rohkeutta moiseen puuhaan. Oli joitakin paikkoja, 

joita pidettiin erittäin hankalina, joten ainakin niihin piti mennä. 

Ja onnistuihan se, vaikka jossain oli koira vartioimassa pihapiiriä, 

jossain jopa isäntä “puskien takana” vaanimassa omenavarkaita, 

niin ainakin väitettiin. Mitä saalista sitten saatiinkin, se näytettiin 

ylpeänä kavereille. Yleensä juuri näin hankitut omenat olivat “sii-

tä pahasta puusta” ja jäivät syömättä, kun ensin oli omenasta 

haukattu pala maistiaisiksi. Siinä vaiheessa mietittiin, oliko koko 

homma kaiken sen vaivan arvoista. Yleensä tultiin siihen johto-

päätökseen, että ei ollut, ja vähitellen koko touhu unohtui, jäi 

nuorempien harrastukseksi tai loppui kokonaan.
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Kalmeenojan tilustie sortui jokeen yhdessä humauksessa
Samuli Vahteristo    Lähteet:  Anja ja Aimo Kalmenojan haastattelu ja Alasatakunta-lehden arkisto

Köyliönjoki mutkittelee Ristolan, Tuiskulan ja Voitoisten 

kulttuurimaiseman läpi ja yhtyy Eurajokeen veden taival-

lettua 25 km.  Vanhan sanonnan mukaan virtaava vesi 

etsii alati uomaansa. Joskus kuitenkin rauhallisena virtaava tuttu 

kotoinen joki saattaa aiheuttaa isonkin yllätyksen. Sen saivat ko-

kea Anja ja Aimo Kalmeenoja Voitoisten kylästä, kun Köyliöjoen 

törmä suistui jokeen vuonna 1991. 

Sortuma oli kaikkiaan noin 30-40 metriä pitkä, 3-4 metriä le-

veä ja noin 2,5 metriä syvä. Samalla tilan peltotiestä puolet sor-

tui jokeen. Joki tukkeutui lähes täysin ja vesi ehti joessa nous-

ta kymmeniä senttejä ennen kuin kaivinkone saatiin sortumaa 

perkaamaan. Anja ja Aimo Kalmeenoja muistavat toukokuun 7. 

päivän tapahtumat kuin eilisen päivän, vaikka jokitörmän ja tien 

sortumasta on kulunut jo 25 vuotta.

- Olimme kumpainenkin arkiaskareissa ja lajittelin siemenperu-

noita peruna-aumalla. Kuului vain sellainen humaus, kun maa 

putosi, kertoo Anja, joka oli onnettomuuden sattuessa muuta-

man kymmenen metrin päässä sortumasta.
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Aimo puolestaan oli tulossa traktorilla pihapiiristä peltotielle ja 

ihmetteli, miksi joen rantatörmän lepät ovat kallistuneet väärään 

suuntaan.

- Aikaisemmin lepät olivat kallellaan joen suuntaan, nyt ne olivat 

eriskummallisessa asennossa nojallaan pellon suuntaan. Hetken 

aikaa siinä vaimon kanssa ällisteltiin sitten soitin kunnaninsinööri 

Pekka Sulamäelle ja selostin hänelle tapahtuman. Kello oli siinä 

yhden paikkeilla iltapäivällä, Aimo muistelee.

Pari tuntia soiton jälkeen kunnaninsinööri sai sortumapaikalle 

kaivu-urakoitsijan jokiuomaa perkaamaan ja penkerettä tasaa-

maan. Tilustietä jouduttiin siirtämään, sillä vesi pyörteili edelleen 

sortumakohdassa, vaikka pääosa jokeen sortuneesta maa-ainek-

sesta saatiinkin nostettua uudelle penkereelle.

-  Tien alla kulki Voitoisten vesijohtoverkon pääputki. Se ei vahin-

goittunut, mutta iso musta putki näkyi sortuman reunalla useas-

ta kohtaa ja putkiston kulkua jouduttiin muuttamaan koska sor-

tumarinne piti pengertää uudelleen.

- Tilustietä pitkin meille kulki kaikki raskaampi liikenne, sillä ta-

loon Voitoistentieltä johtavan toisen kulkuväylän silta on melko 

kevytrakenteinen. Vielä päivää ennen tilustietä ajettiin traktorilla 

ja karja-autolla, ja pari päivää ennen kanoottimelojia ohitti pai-

kan. Luojalla tai sattumalla oli sormensa pelissä, ettei sattunut 

tuon pahempaa, vaikka aika valtava järkytys maamassojen yht-

äkkinen siirtyminen oli, Aimo Kalmeenoja kertoo.

Pekka Sulamäki kertoi Alasatakunta-lehdelle antamassaan haas-

tattelussa, että vastaavat tapaukset ovat kuitenkin melko yleisiä 

Etelä-Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, missä hieta ja savi-

mailla virtaava vesi tekee aikaa myöten myyräntyötään ihmisen 

aikeita ja pyrkimyksiä vasten.

- Vesi on tässä tapauksessa aikojen kuluessa pikkuhiljaa syönyt 

maata joen mutkasta ulkokaarteesta penkereen alta ja näin pää-

si käymään, Sulamäki pohti.

Aimo Kalmeenoja puolestaan arvioi, että joen rannat ovat elä-

neet vuonna 1961 tehdyn perkauksen jälkeen.

- Jokea perattiin silloin Harolasta Kalmeenojan talon kohdille. 

Perkaus päättyi juuri vähän ennen sortumakohtaa ja niin joki-

mutkan kohdalle muodostui tulva-aikoina vähän koskimainen 

paikka.

Anja ja Aimo Kalmeenoja ovat elelleet tilallaan jo vuodesta 1953 

ja tarkkailleet ympäristön tilaa. Joki on linnuille ja monille muille-

kin eläimille tärkeä elinympäristö. 

- Oman säväyksensä joki antaa meille ihmisillekin.  Iloksemme 

olemme huomanneet majavan asettuneen jokivarteen. Vanhan 

sortuman alueelta on tänä vuonna muutama rantaleppä ja koivu 

nakerrettu talttahampailla kumoon.

Luonnon liika sormeilu ei ole Kalmeenojan mielestä  hyväksi.

- Lieneekö suot ojitettu liian syviksi, kun keväällä joki tulvii lähes 

ääriään myöten täynnä ja sydänkesällä vettä liruu tuskin nimeksi-

kään. Aikanaan omat ja naapuritalon lapset kävivät pihatien sillan 

tuntumassa uimassa, nyt se ei olisi enää mahdollista. Sateen 

jälkeen kaikki vedet tulevat yhdessä hujauksessa soilta järveen 

ja jokea myöten mereen. 

Luonnon liika sormeilu ei ole 
Aimo Kalmeenojan mielestä hy-
väksi. Onko suot ojitettu liian sy-
viksi, kun keväällä joki tulvii lähes 
äyräitään myöten?
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Oli ensimmäinen kesä sodan jälkeen ja helluntai. Tans-

seista tultiin puolen yön jälkeen, jolloin hereillä oleva 

äiti kertoi, että naapurin keski-ikää lähentelevä emäntä 

oli menehtynyt jonkinlaiseen myrkytykseen yhdessä syntymät-

tömän lapsensa kanssa. Minä mykistyin. Eihän niin nuoren, vielä 

hedelmällisessä iässä olevan ihmisen pitänyt kuolla. Sitä paitsi 

minä tunsin kyseisen naisen rivakkana työntekijänä ja mukava-

na tarinankertojana, koska olimme sodan loppuvuosina tehneet 

erään isännän pellolla monia työpäiviä yhdessä. Oli hangottu 

heiniä ja eloja seipääseen, poimittu perunoita maasta ynnä 

muuta.

Puolentoista viikon kuluttua emäntä siunattiin haudan lepoon, 

ja minäkin lähdin työkaveria saattamaan. Totta kai. Sureva leski 

oli lastensa kanssa tilannut kuorma-auton saattoväkeä kuljetta-

maan, mutta minä päätin mennä omalla kulkuneuvolla.

Yli kolme vuotta sitten olin ostanut sikurijuurikastilillä miltei tu-

literän polkupyörän sotaan lähtevältä nuorelta mieheltä. Tämä 

myyjä arveli, ettei hän saa vähittäismaksulla ostetun pyörän kuu-

kausieriä kuitattua pioneerin päivärahoilla. Eikä olisi saanutkaan. 

Kertoi vielä, että hän on sen huolellisesti ” sisään ajanut” kahden 

kuukauden aikana.

Surutalon pihassa seisoi kuorma-auto, kun minä painelin siitä 

ohi. Mahdollista renkaiden vaihtoa varten haalaripukuinen apu-

mies laski tikkaita lavalta alas. Siinä minä päätin, että olen laut-

tarannassa samaan aikaan kuin tuo sodan uuvuttama, puukaa-

sulla käyvä, autokin, elleivät ketjut pettäisi. Mutta tuskin Korkein 

Kaitselmuskaan sellaista sallisi, koska en ollut menossa tanssei-

hin tai muihin synnillisiin harrastuksiin. Tiesin tietysti senkin, että 

auto joutuu pysähtymään vielä useita kertoja, kun vainajan su-

kulaisia ja tuttavia seisoo tien varressa käsi ojossa. Sinä aikana 

minä saisin muutaman kilometrin etumatkaa, kunhan polkisin 

kieli hampaiden välissä.

Olin matkan aikana vilkaissut taakseni vain muutaman kerran, 

ettei aikaa tärvääntyisi hukkaan. Männikössä olevan tanssitalon 

kohdalla lipui auto kuitenkin hiljakseen rinnalleni, vaikka minä 

pistin hanttiin kaikin voimin. Toivoin, että tulisi vaikka maitokuski 

hevosella vastaan, minkä takia auto joutuisi jäämään taakseni, 

mutta niin hyvä tuuri ei sentään käynyt. Se kylläkin lisäsi vauhtia-

ni, kun ne matkustajat, jotka eivät olleet surevia omaisia, taputti-

vat käsiään ja kannustivat minua huudoillaan kuin maratonjuok-

sijaa. Olin vallan varma, että viimeisellä suoralla pääsen auton 

ohi, koska kapealla koivukujalla auto vielä hiljentää vauhtiaan sik-

si, etteivät oksat ruoski lavalla olevia. Niin oli tapahtunut ainakin 

lastenjuhlille mentäessä ennen sotia. Minua auttaisi myös pari 

vinkkelimutkaa ja heikko näkyvyys ennen lauttarantaa.

Mutta juuri kun Kjuloholmin tienviitta oli jo näkyvissä, hylkäsi 

suojelusenkeli minut tai ainakin kulkuneuvoni. Havaitsin kuinka 

eturenkaaseen tuli pieni pullistuma. Lopetin polkemisen ja jar-

rutin. Juuri kun pyörä pysähtyi, kurkisti punainen sisuskumi roh-

tuneen päälliskumin raosta. Päästin kiireesti ilmaa pois, jolloin 

ilmakumi vetäytyi omaan kamariinsa. Olin murheen murtama 

mies tai sen puolikas ainakin. Nyt en ehtisi samalle lautalle saat-

toväen kanssa, puhumattakaan auton ohittamisesta. Teki mieli 

kirota, muttei se oikein sopinut kirkkomaalle suunnistettaessa, 

sillä katekismus ja raamatunlauseet olivat vielä muistissa, koska 

olin päässyt ripille vasta kaksi vuotta sitten. Tarkistin renkaan vau-

riot ja olin tyytyväinen siitäkin vähästä, ettei rengas ehtinyt räjäh-

tää. Kaivoin avainrepusta runsaan metrin pätkän manillanarua, 

millä vyötin hapertuneen renkaan kohdan, vieläpä niin tiukalle, 

että paikattu kohta oli kuin naisen vyötärö. Siis rintaa ja taka-

Kilpa-ajo
Aimo Kalmeenoja
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puolta kaposempi. Pumppasin varovasti ilmaa ja ilokseni totesin, 

ettei se ainakaan kaikki heti ulos tullut. Tunnustelin rengasta ja 

päättelin, että eiköhän se jo kestä kuusikymmenkiloista ja seit-

semäntoistavuotiasta syntisäkkiä, ja kestihän se.  Epäkeskoa oli 

jonkin verran, kun renkaan laihempi osa heijasi, muttei tämä 

elämän polku muutenkaan ehdottoman sileä ole.

Lautturin käsi oli jo kiinni puomissa, muttei mies ehtinyt vetää 

sitä maalinauhaksi eteeni ennen kuin huristelin hyvänä kakko-

sena lautalle. Minua nuoremmat pojankoltiaiset ja naiset taput-

telivat hartioitani ja kyselivät missä olin viivytellyt. Minä vasta-

sin pontevasti, että kävin Syrjäsen kuppilassa kaljalla, kun janotti 

ja aikaa näytti olevan. Ihailevat katseet lämmittivät sieluani, sil-

lä mökin poika ei sellaisesta saanut usein nauttia. Olin miltei 

kansallissankari. Paikattua rengasta ei kukaan huomannut, koska 

minua vaan katseltiin. Enkä minä kertonut, sillä nuoresta iästäni 

huolimatta tunsin itseni karaistuneeksi tukkijätkäksi ja sotakor-

vauspöllien kuorijaksi. Tajusin myös sen, että jos elämä tänään 

pikkusen kolhi minua, ei se ollut arkussa lepäävää pikku mökin 

lasten äitiäkään hellävaroin kohdellut. 
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opettajaksi Voitoisiin, eläkkeelle Kepo-
lan koulusta 1992. Räisäläisten säätiön 
kunniapuheenjohtaja ja monen toimen 
mies 

Kalmeenoja, Aimo
Voitoistentie 430, 27740 Voitoinen
050 370 9524
maanviljelijä, eläkkeellä

Kauko, Lassi
Kuninkaanlähteentie  423 C, 
27840 Köyliö
050 545 3628, lkauko@netti.fi
eläinlääkäri, eläkkeellä
 
Kauko, Saana
Kuninkaanlähteentie 423 C, 
27840 Köyliö
044 281 0501
saana.kauko@gmail.com
eläinlääkäri

Krusberg, Mauri
Pyhän Henrikintie 1206 A, 27710 Köyliö
0500 638  062 
mauri.krusberg@elisanet.fi
riistapäällikkö emeritus

Linturi, Olavi (1922-2014)
Orimattilan yhteiskoulussa liikunnan 
lehtorina,  vietti eläkepäivänsä Köyliössä, 
kesäkoti Köyliön Korvenkylässä

Lundqvist, Pirkko
Ohratie 9, 04410 Järvenpää
040 562 7971 
pirkko.lundqvist@elisanet.fi
kirjeenvaihtaja ja sihteeri, eläkkeellä

Mäntylä, Kauko 
Hirvenpiha 6, 24100 Salo
044 308 0410 
kaukomantyla@gmail.com
journalistina Salossa, nyt eläke-
putkilaisena  
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Lukijapalaute

Virheistä oppii ja myönteinen palaute 
kannustaa. Lukijapalautteen voi antaa 
toimituksen jäsenille tai suoraan  kirjoit-
tajille.

Nurmi, Timo
Kaltihakantie 11, 27840 Köyliö
040 701 0041, tae.nurmi@luukku.com
Köyliön avovankilassa vuodesta 1975 
ylivartijana ja vartiopäällikön sijaisena, 
eläkkeellä

Palonen, Riikka
Pyhän Henrikintie 364, 27750 Köyliö
040 561 9041
riikka.p@korkeatammi.fi 
kaikenkarvainen yrittäjä

Pihajoki, Marja-Leena
Tervanpolttajantie 6,  27840 Köyliö  
040 734 1571 
malla.pihajoki@gmail.com
eläkkeellä oleva Lallin koulun entinen 
biologian ja maantiedon lehtori

Reunanen, Anne
Rinnetie 1, 27840 Köyliö
0400 60 6362, reunaska@pp.inet.fi
farmasisti, Yttilästä Kankaanpää-
hän muuttanut kylätoimija

Ruohola, Esa
0400 590 738
Riihitie 4, 27840 Köyliö
maanviljelijä, kunnallisneuvos

Räikkä, Saara 
Kannuskuja 4 C 11, 32700 Huittinen
045 864 8330, sraikka@gmail.com
työura kauppaoppilaitoksen toimistossa 
Huittisissa

Sarpila, Inkeri
Visakoivunkuja 5 B, 02130 Espoo
inkeri.sarpila@kolumbus.fi
lehtori, eläkkeellä

Siitonen, Marjatta
Rusthollinkatu 2 J 86, 20880 Turku
040 586 0064 
terveydenhoitoalalla eri tehtävissä, 
eläkkeellä

Silvola, Heikki
Uimarinkuja 1 A 2, 27510 Eura
050 760 7701 
heikki.silvola@dnainternet.net
rehtori, eläkkeellä

Vahteristo, Samuli
Riihitie 5, 27840 Köyliö
050 561 1455 
samuli.vahteristo@pp1.inet.fi
kapteeni evp,  yrittäjä

Virtanen, Pentti
Nummitie 6, 27800 Säkylä 
penttivirtanen.pv@gmail.com
äidinkielen ja historian lehtori, nykyisin 
eläkkeellä Säkylässä

Vuorinen, Tommi
0500 548 344 
tommi@tommivuorinen.com
karikatyyritaiteilija, viestintäyrittäjä
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