Kalevanpoikia ja mahtiemäntiä
Suomen muinaistaideseuran kevätretki Lounais-Suomeen 21. - 22.5.2022

Kaunis auringonpaiste saatteli matkaan lauantaiaamuna 21.5. Kiasman edestä bussillisen historiasta ja muinaistaiteesta kiinnostuneita. Kuten tavallista, matkan järjestäjät olivat tilanneet ja saaneet
matkaseuraksi hyvän sään. Ensimmäisen pitkähkön ajorupeaman aikana Euraan ehti katsella kauniita tienvarsimaisemia tai paikata mahdollisen edellisen yön univajeen.
Eurassa tutustuimme Esihistorian opastuskeskus Nauravan lohikäärmeen kokoelmiin ja Luistarin
rautakautiseen kalmistoon. Museoesineitä ja kalmistoa esittelivät Juhani Eskola ja Kaisa Repo. Museossa katseet kiinnittyivät kauniiseen Euran emännän pukuun, joka on rekonstruoitu Luistarissa
sijaitsevasta haudasta löytyneistä viikinkiaikaisen puvun jäännöksistä. Hiljaisina kuljeskelimme rautakautisessa kalmistossa ja lueskelimme joidenkin hautojen viereen laadittuja elävöitystekstejä.
Kuulin selvästi historian siipien havinaa.

Lauantain lounaspaikkamme Kauttuan Ruukinkartano tarjosi komean kartanoympäristön mutta
hieman mauttoman aterian. Jälkiruoka oli kyllä hyvää! Syötyämme ehdimme käyskennellä hetken
kauniissa puutarhassa ja kuohuvan kosken rannalla läheiseltä terassilta kantautuvan musiikin tahdissa.

Euran Panelian kylässä aivan tien vieressä sijaitseva pronssikautinen hautaröykkiö, ns. Panelian
kuninkaanhauta, hämmästytti valtavan kokonsa vuoksi. Röykkiötä ei ole avattu, mutta luultavasti
kivikasan sisällöstä kiinnostuneet ihmiset ovat aikojen saatossa siirrelleet kiviä ja vieneet niitä
muualle. Eräs tonkija oli takavuosina jopa tavattu itse teosta, oman selityksensä mukaan etsimästä
kivien väliin pudonnutta kännykkää. Meitä röykkiö ei suuremmin houkutellut kiipeilemään, mutta
pari uskalikkoa kyllä kapusi röykkiön huipulla olevaa kuoppaa katsomaan.

Ennen ajoa Uuteenkaupunkiin katsastimme Kalannin 1300-luvun lopulla rakennetun kirkon. Kalannin kirkko on omistettu Pyhälle Olaville, joka oli Norjan kuningas v. 995-1030. Kuuluisan kirkkomaalarin Pietari Henrikinpojan 1470-luvulla tekemät upeat kalkkimaalaukset mykistivät joukkomme täysin ja saivat niskat miltei sijoiltaan. Voi vain kuvitella, minkä vaikutuksen maalaukset ovat
tehneet kuviin tottumattomiin keskiajan ihmisiin. Jatkuvassa kuvavirrassa elävä nykyihminenkin
saa vilunväristyksiä yksityiskohtaisesti kuvatusta Pyhän Erasmuksen marttyyrikuolemasta.

Uusikaupunki on ainakin minulle todellakin uusi kaupunki, jossa en ole koskaan käynyt. Ajomatkamme kaupungin läpi merenlahden rannalla sijaitsevaan hotelli Aquariukseen antoi käsityksen
siististä, kauniista, jotenkin ruotsalaisen oloisesta pikkukaupungista. Hotellilla pidetty vuosikokous
sujui nopeasti ja ongelmitta, ja kokouksen jälkeen saimme nauttia ravintolassa iltapalaa ja seurata
KaPa:n (Kalannin Pallo) juhlahumua. Reippaimmat kävelivät pittoreskiin rantaravintolaan kuulostelemaan kevätillan meininkiä.
Ne, joiden huone oli meren puolella, saivat sunnuntaina aamuherätykseksi satakielen laulukonsertin. Ravintolan yläpuolella majoittuneilla ei tätä iloa tainnut olla mutta kyllä unimusiikkia keskiyöhön asti.
Hyvän aamiaisen jälkeen ajoimme Laitilan Untamalaan halki entistä merenpohjaa olevien peltoaukeiden, jotka oli monin paikoin peitetty merta muistuttavilla vaaleilla harsoilla. Untamalan esihistoriaa meille esitteli erinomainen, paikallista murretta puhuva Hille Vuorinen. Kävimme mm. roomalaisaikaisessa kumpukalmistossa, kylän vanhassa puukirkossa, näimme kuppikiviä, ns. Kalevanpojan viikatteentikun ja kävelimme vanhaa kylänraittia kylämuseolle, jossa oli paljon vanhaa esineistöä.

Seuraava kohteemme oli Hautvuoren pronssikautinen linnavuori Laitilan Pirttikylässä. Arkeologi
Jyri Saukkonen kertoi perusteellisesti paikasta tehdyistä tutkimuksista. Kallioisen mäen laki jäi tämän jutun kirjoittajalta valloittamatta, mutta katsomista riitti alarinteen peikkometsässäkin. Sammaleen peittämien siirtolohkareiden välissä oli luolia, joihin ei tehnyt mieli tunkeutua.

Lounaspaikkamme Louhenlinna ympäristöineen on kuin sadun maisemaa. Pikkupojan linnanrakennushaaveista syntynyt tilausravintola on kokemisen arvoinen paikka. Ravintolatila on rakennettu tyylikkäästi valtavien kivenlohkareiden väliin. Seinillä on kuvia kalliopiirroksista, tilaa hallitsee
jykevä takka. Maittava ruoka aiheutti seurueessamme tyytyväisen hyrinän.

Maarian kirkko Turun Räntämäessä on arviolta 1400-luvulla rakennettu kivikirkko. Sen seinien ja
holvien kalkkimaalaukset saivat taas niskat nyrjähtämään ja suut hienoiseen hymyyn. Tutkijoiden
mukaan kuvat ovat kirkon rakentajien maalaamia, ja tämän voi helposti uskoa, koska piirrokset
eivät näyttäneet kovin tarkkaan suunnitelluilta ammattimaalarin töiltä. Kuvat kertovat maailman
kiusauksista ja houkutuksista, mutta lukuisat ristikuviot muistuttavat kirkkokansaa pelastuksesta.
Kävimme myös vanhan pappilan pihapiirissä.

Ravattulan Ristimäki oli monelle jo tuttu, mutta oli kiinnostavaa nähdä, oliko paikka mitenkään
muuttunut sitten viime käynnin. Näkyvin muutos oli kirkon paikalle pystytetty valkoinen risti ja
kauempana pöytä-penkki -yhdistelmä, joka oli jalkavaivaiselle tarpeen Ravattulan kaivausjohtajan

arkeologi Juha Ruohosen kiinnostavan mutta aika pitkän luennon aikana. Saimme runsaasti tietoa
Ristimäen kaivaushistoriasta. Mäeltä löydettiin vuonna 2013 kirkonjäännös, joka ajoittuu 1100luvun jälkipuolelta 1200-luvun ensimmäisiin vuosikymmeniin. Ristimäki on Suomen vanhin kirkonpaikka, jonka ympäristöön on haudattu satoja vainajia.

Paluumatka Helsinkiin sujui rauhallisesti matkalaisten sulatellessa matkan varrella saatuja mahtavia kokemuksia. Arkeologiset paikat, kirkkomaalaukset, avarat näkymät, metsän vihreys ja mahtikivet, kosken kohina, satakielen laulu, pesäkoloonsa pyrkivä kottarainen, taivaalla kaarteleva varpushaukka ja pellolla tepasteleva fasaanipariskunta. Näitä minä ajattelin, ja tietysti mukavaa muinaistaideporukkaa, jossa sain taas kerran olla mukana. Kiitos kaikille, erityisesti matkan järjestäjälle Arja Parkkoselle, joka ansaitsee myös suurkiitoksen Panelian kuninkaanhaudan, Kalannin ja
Maarian kirkon opastuksista.
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