
Köyliönjärveä ei ole turhaan valittu kansallismaisemi-

en joukkoon. Sen ympäristössä metsät ja pellot, sie-

ni- ja marjamaat sekä järvi itse muodostavat kokonaisuu-

den, joka tarjoaa elämyksiä ja silmänruokaa. Köyliist 12 

sisältää  köyliöläistä paikannimistöä  kuvitettuna ja usei-

den kirjoittajien kokemuksia kansallismaiseman kainalos-

sa. Mukana on myös tietoa järven kala- ja lintulajistosta 

sekä kasvikunnasta järven suojelutoimia unohtamatta. 

Eläinlajien paluumuuttajista ja tulokaslajeista saa maini-

on tietoiskun lukemalla Mauri Krusbergin aiheesta kirjoit-

taman tekstin. Petoasiaa valaisee Antti Härkälä.

Oheiseen Saana Kaukon kokemukseen talvisesta Köy-

liönjärvestä on myös helppo yhtyä.

”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 au-

ringonpaisteessa olivat kuin kauneimmasta postikortista. 

Edeltävä kosteahko ilma ennen pakastumista oli kuorrut-

tanut lumen oksille niin, että puiden ja pensaiden oksat 

olivat kuin kerrotun pitsin peitossa. Jopa järviruo’ot olivat 

varsinaisia taideteoksia.” 

Uusia lukuelämyksiä Köyliist-kirjasarjassa



Kädessäsi oleva Köyliist 12 -kirja ”Kansallismaiseman 

kainalossa” syntyi  osin Köyliö-seuran koostaman 

Lumienkeli-nimisen kirjan innoittamana. Tällä kertaa valit-

simme aiheeksi köyliöläisten luontoelämykset. Saimme 

lukuisia vahvojen tunnelatauksen värittämiä  tarinoita, 

joissa kotiseudun luonto lumoaa ja kuljettaa mennes-

sään, mistä esimerkkinä katkelma Anne Reunasen öises-

tä kanoottimatkasta.

”Järven musta tasainen pinta vetää puoleensa. Elokuun 

yöhön tulee pieni vielä lila kajo jo hetki sitten Kirkkosaa-

ren taakse kadonneesta auringosta. Työnnän keltaisen 

kajakin matkaan.  Koko järvi on väyläni. Kukaan ei kulje 

tähän aikaan. Muutamasta rannasta näkyy mökkien ikku-

noista valoa. Vedän melalla kanootin ja samalla itseni ke-

vyesti 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 asian-

tuntijoiden arvokaat, osin tutkimukseen tai omiin pit-

käaikaisiin havaintoihin perustuvat tiedot Köyliönjärven 

Lukijalle
suojelutoimista, kalastuksesta, linnuista ja kylissä olevien 

luontokohteiden erityispiirteistä, kasvistosta ja paikanni-

mistä sekä niiden alkuperästä. Kirjan sivuilta löydät myös 

asiaa Köyliön riistaeläimistä - perinteisistä lajeista ja tulok-

kaista sekä muun muassa susista.

Haluamme kiittää kaikkia kirjaan kirjoittaneita, joita ilman 

tätä teosta ei olisi nykymuodossa syntynyt.  Erityiskiitok-

sen annamme asiantuntijoille, Inkeri ja Tuomo Hurmeel-

le, Antti Härkälälle, Tarmo Jalavalle, Leena Järnforsille, 

Juhani Kaatoselle, Saana ja Lassi Kaukolle sekä Mauri 

Krusbergille. Kirjassa on myös äskettäin edesmenneen 

veteraanin ja Köyliist-sarjan kirjojen monien tekstien isä-

hahmon Olavi Linturin kuvaus oman kesämökkinsä puu-

tarhan synnystä.  Vanhan kiinalaisen sananlaskun puiden 

istuttamisesta voisi Olavin kohdalla muotoilla myös toi-

sin: ”Joka on kirjoittanut kirjoja, ei ole elänyt turhaan”.

Kirjan toimituskunta 

Helvi Heikkilä, Jaakko Ojala, Simo Nummi

ja Samuli Vahteristo



Juhani Kaatonen avaa 
paikannimistön alkuperiä

Köyliö on, kuten tiedämme, ikivanhaa asutusalu-

etta. Kauas historian hämärään ulottuu pienen 

ihmisen työ ja toiminta näillä alueilla. Sukupolvi 

toisensa jälkeen on täällä syntynyt, työtä tehnyt ja lopul-

ta saanut viimeisen leposijansa kotiseutunsa mullassa. 

Luonnonmaisemaan on ihminen vähitellen painanut 

oman leimansa. Sitkeä raivaaja on tarttunut kuokkaan ja 

perannut itselleen metsän keskelle viljelysalan, jota vuo-

sisatojen kuluessa on laajennettu. Uusia raivaajia on liit-

tynyt ketjuun, 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. Sukupolvien saatto on 

vuosisatojen ja -tuhansien kuluessa ollut muovaamas-

sa sitä kotiseutua, jonka asukkaina me nykyajan ihmiset 

elämme.

Kaukaa menneisyydestä juontavat juurensa myös mo-

net paikkojen nimet, joita me nykyisin käytämme usein 

ajattelematta, miten nimi on syntynyt. Onpa sen vuoksi 

paikallaan joskus tutkia, mistä johtuu jonkin paikan usein 

hyvin erikoinenkin nimi. Koska vanhoilla nimillä on myös 

taipumus helposti unohtua, niiden verestäminen on ai-

heellista. Nyt toivommekin, että lukija lähtisi kanssamme 

Köyliötä kulkemaan ja vanhojen paikannimien historiaa 

penkomaan.  Oppaiksemme pyydämme vanhemman 

polven köyliöläisiä tai muita sellaisia naapureitamme, jot-

ka muistavat tai muuten tietävät näitä asioita. Samalla 

pääsemme kurkistamaan myös kotiseutumme mennei-

siin vaiheisiin nimien alkuperää tutkiessamme.



Tarmo Jalava

Köyliönjärvi - mainettaan parempi
Kalajärvi

Poisto- ja hoitokalastus 

Rehevän Köyliönjärven kalakanta on aina ollut erittäin 

runsas. Arvokkaimmat järvessä esiintyvät kalalajit ovat 

hauki, kuha, ahven ja made. Vähempiarvoiset kalalajit 

ovat särki, salakka, pasuri, lahna, kiiski ja suutari. Nämä 

vähempiarvoiset kalalajit muodostavat suurimman osan 

järven kalabiomassasta.  Tällainen tilanne on vallinnut 

vuoteen 2013 saakka, vaikka asiaa on yritetty korjata vä-

hempiarvoisten kalalajien poistokalastuksella. Köyliönjär-

ven ravintoketjukunnostukseen liittyvää poistokalastusta 

suoritettiin eri projekteilla vuosina 1992 – 2004. Saalis-

ta tuli yhteensä  1 043 000 kg. Keskimääräinen saalis 

on ollut 64,2 kiloa hehtaarilta vuotta kohden. Vuoden 

2004 jälkeen vähempiarvoisten kalojen pyynti on suori-

tettu hoitokalastuksen nimellä ja sitä on toteuttanut Köy-

liönjärven kalastusalue Köyliön kunnan, Köyliönjärven 

suojeluyhdistyksen, Maataloustuottajien MTK-Köyliön  ja 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen avustuksella.



Inkeri Hurme

Kirkkosaaren ja Kaukosaaren kasvihstoriaa

Kirkkosaaren vanhoja 
kulttuurikasveja

Kirkkosaaressa oli tuolloin, liki 30 vuotta sitten, ja var-

maan 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 villiintynyt runsaiksi kasvus-

toiksi. Ruohovartisten kasvien lisäksi Kirkkosaaressa on 

monenlaisia jaloja lehtipuita, joiden joukossa parisataa 

vuotta vanhoja tammia. Vapaaherratar Sofia Charlotta 

Cedercreutz määräsi 1800-luvun alkupuolella kartanon 

valmistautuessa suuriin torpparijuhliin, että jokaisen torp-

parin oli tuotava kaksi lehtipuun tainta, jotka oli istutetta-

va hänen osoittamiinsa kohtiin. 

Keltakukkainen jalokiurunkannus on levittäytynyt laajoille 

alueille. Siperialaista alkuperää kuvastaa kasvin ruotsin-

kielinen nimi sibirisk nunneört. Linné oli kylvänyt kesä-

asunnolleen Ruotsin Hammarbyhyn Aasiasta saamiaan 

siemeniä, joita luuli särkyneensydämen siemeniksi.  

Jaakko Jalaksen toimittaman Suuren Kasvikirja II:n mu-

kaan tähän herraskartanolajistoon kuuluvat jalokiurun-

kannuksen lisäksi varjolilja, lehtoakileija, puistolemmikki 

ja vuohenkello. Kaikki edellämainitut kuuluvat vieläkin 

kartanon puistonreunojen kasvilajistoon.  



Leena Järnfors

Miten köyliöläiset saivat nimikkoeläimensä
ja -kasvinsa?

Euroopan Luonnonsuojeluvuoden 1995 Suomen 

työjaoston ”Lumoudu luonnosta” työryhmä haas-

toi vuoden 1995 lopulla kaikki Suomen kunnat 

valitsemaan itselleen nimikkolajeja. Köyliön kunnan ym-

päristölautakunta käsitteli asiaa 9.6.1997: Ala-Satakun-

nan Ympäristöseura on       Luonnonsuojeluliiton    pai-

kallisyhdistyksenä tehnyt ehdotuksensa Euran, Säkylän 

ja Köyliön nimikkolajeiksi, ja ehdottaa, että ympäristö-

lautakunnat esittäisivät kunnanhallituksille näiden ni-

meämistä.

Köylion nimikkokasviksi ehdotetaan Jalokiurunkannusta 

(Corydalis nobilis). Istutusperäinen jalokiurunkannus 

on levittäytynyt villiintyneenä Kirkkosaaren rantaleh-

toihin ja muodostaa paikoitellen näyttäviä kasvustoja. 

Alunperin jalokiurunkannus on kasvanut Vanhankar-

tanon puistossa istutettuna koristekasvina. Kasvi kuu-

luu siten kiinteästi Köyliön Vanhakartanon historiaan. 

Kartano puolestaan on oleellinen osa Köyliön kunnan 

historiaa.

Köyliön nimikkolinnuksi ehdotetaan Kalasääskeä (Pan-

dion haliaeetus). Köyliössä kalasääski on varsin näky-

vä lintu, silla useampi kunnassa tai sen lähialueella 

pesivä pari kalastaa ravintonsa Köyliönjärvestä. Kala-

sääski on Köyliönjärven suojeluyhdistyksen tunnuslintu 

ja tunnetusti myös kalanviljelylaitoksen altaat vetävät 

kalasääskiä puoleensa. Kalasääski on satakuntalaisten 

soiden ja järvien näyttävä petolintu, jonka tavallisetkin 

luonnossa liikkujat tuntevat.



Mauri Krusberg

Luontomme paluumuttajia ja tulokkaita

Köyliössä on viimeisen sadan vuoden aikana ta-

pahtunut eläimistössämme aikamoisia muutok-

sia. Havaintoja kansallismaiseman eläinlajien 

paluumuuttajista ja tulokkaista ei ole tehty tieteellisen 

tarkasti, vaan omien muistikuvien ja muistiinpanojen 

mukaisesti. Perustan havainnoille antaa Köyliön metsi-

en, peltomaiseman sekä järven kohtuullinen tunteminen 

kuuden vuosikymmenen ajalta.  

Tänä päivänä jokapäiväisiksi tuttavuuksiksi voisi nimetä 

esimerkiksi fasaanin, rusakon, valkohäntäpeuran (nyk. 

myös valkohäntäkauris) ja metsäkauriin. Sadan vuoden 

takaisissa muistikuvissa hirvikin oli peräti harvinainen, 

suuressa osassa maata jopa sukupuuton partaalla ja rau-

hoitettu. Rauhoituksen ansiosta 1930-luvulla tiedettiin 

Parkanossa valtion mailla elelevän vajaan kymmenen yk-

silön lauma, josta uskotaan ainakin Länsi-Suomalaisen 

hirvikannan muodostuneen. 

Eläinkannoissa tapahtuviin muutoksiin on ihmistoimin-

nalla ollut varsin suuri merkitys. Toiset toimenpiteet ovat 

luoneet menestymisen mahdollisuuksia ja toiset taas 

kaventaneen niitä, joskus paljonkin. Esimerkiksi metsä-

talouden toimenpiteet, avohakkuut ja ojitukset ovat vai-

kuttaneet erityisesti hirvieläinten menestymiseen lisään-

tyneiden ravinto- ja suojakohteiden muodossa.

Tulokkaina eläinmaailmaamme ovat rikastuttaneet tai mi-

ten sen nyt ottaa: fasaani, kanadanhanhi, kyhmyjoutsen, 

valkohäntäpeura, rusakko, supikoira, minkki ja piisami. 

Lisäksi Köyliöjärvellä on tavattu satunnaisesti myös meri-

metsoja, merihanhia ja valkoposkihanhia.  Paluumuutta-

jiksi voidaan laskea ainakin laulujoutsen, metsäkauris ja 

euroopanmajava. Myös ilves, susi, saukko ja näätä ovat 

palanneet tai runsastuneet niin, että niiden jälkiä ja jätök-

siä voi tavata lähes viikoittain. 
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