
 
 

 
 
Suomen Muinaistaideseura ry 25.4.2019 
 
 
JÄSENKIRJE 2/2019 
 
Tervehdys SuMun jäsenet!  
 
Kutsu vuosikokoukseen 
Suomen muinaistaideseuran vuosikokous pidetään kevätretken yhteydessä 25.5.2019 klo 19.00 
hotelli Linnassa, Kaikulantie 86, 19600 Hartola. Kokouksessa vahvistetaan vuoden 2018 
tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 
Esityslista liitteenä. Tervetuloa!  
 
Jäsenmaksut ja jäsenedut 
Jos jäsenmaksusi maksaminen on unohtunut, ehdit maksaa sen vielä! Jäsenmaksu on 30 € 
henkilöjäseniltä, 15 € opiskelijoilta ja 100 € yhteisöjäseniltä. Hiisi-lehti lähetetään painosta 
automaattisesti vain jäsenmaksunsa maksaneille, joten varmistathan seuraavan lehden 
sujuvan lähetyksen maksamalla jäsenmaksusi seuran tilille: FI08 5780 0720 1793 94 
mahdollisimman pian. Näin vältymme työläiltä jälkilähetyksiltä. Kiitos! 
Ilmoitathan mahdollisista muutoksista yhteystiedoissasi jäsenrekisterin ylläpitäjälle: 
jasenrekisteri(at)suomenmuinaistaideseura.fi, niin lehtikin tulee oikeaan osoitteeseen. 
 
Kevätmatka la - su 25. - 26.5.2019 on täynnä. Peruutuspaikkoja voi kysellä: 
eero.siljander(at)gmail.com, p. 050 577 3402. Matkan hinta on 180 e jaetussa 2h huoneessa, 
1h huoneen lisämaksu 15 e. Maksu 15.5.2019 mennessä Suomen muinaistaideseuran tilille 
FI08 5780 0720 1793 94. 
 
Retki kalliomaalauksille ja Kotkuinniemen arkeologisille kaivauksille Enonkoskelle to - su 
25. - 28.7. Retki toteutetaan henkilöautoilla. Jos tarvitset kyydin tai haluat liittyä mukaan 
kalliomaalauksille omalla autolla ja jos voit tarjota kyydin sitä tarvitseville, ota yhteyttä: 
sihteeri(at)suomenmuinaistaideseura.fi. Kimppakyydeissä noudatetaan yhdistyksien 
matkakorvausta 0,24 e/km, jonka kyydissäolijat yhteisesti maksavat kuljettajalle. Majoitusta voi 
kysellä esim. Enonkolosta. 
https://www.savonlinnanyt.fi/event/arkeologiset-yleisokaivaukset-kotkuinniemessa 
Ohjelma: 
To 25.7. Matkalla Enonkoskelle käydään Kolmiköytisienvuoren kalliomaalauksilla 
Ruokolahdella.  
Pe 26.7. Kotkuinniemen arkeologiset kaivaukset Simanalassa Enonkoskella. Laaja, 
kampakeraaminen asuinpaikka. Kolmas kaivausvuosi. Löytöinä keramiikkaa, iskoksia, 
purupihkaa jne. 
La 27.7. kaivaukset jatkuvat päivällä ja illalla on mahdollisuus osallistua tapahtumaan 
Muinassoudut ja yötulet Kolovedellä ja Kirkkorannassa klo 18 - 23. Koloveden 
Kirkkorannasta soudetaan kirkkoveneillä Ukonvuoren kalliomaalauksille ja puoliluolaan, jossa 
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kuullaan konsertti. Soudun jälkeen nuotiotulet rannassa, makkaranpaistoa ja kahvittelua. 
Su 28.7. paluumatkalla käydään Verlan kalliomaalauksilla. Tervetuloa! 
 
Kalliotaidematka Ruotsiin ja Norjaan 7. - 11.8.2019 on peruttu, koska vähäinen 
osallistujamäärä nosti matkan hintaa kohtuuttomasti. Underslösmuseumin kalliokuvien 
dokumentointiin keskittyvällä kenttäkurssilla 20. - 27.7.2019 on muutama paikka jäljellä 
omatoimimatkailijalle. Tiedustelut Gerhard Milstreu, rockcaredenmark(at)mail.tele.dk 
 
Adoptiokohteen talkoot  pidetään la 8.6.2019 klo 13. Talkoissa entisöidään Kasabergetin 
pronssikautista hautaröykkiötä Helsingin Kaupunginmuseon adoptiotoiminnasta vastaavan 
arkeologi Heini Hämäläisen johdolla. Kokoonnutaan Talosaarentien parkkipaikalle klo 13, josta 
lähdetään yhdessä röykkiölle. Mukaan kannattaa ottaa eväät ja työhanskat. Paikalla on mukava 
kahvitella hienoissa maisemissa. Työvelvollisuutta ei ole. Paikalle voi tulla myös pelkästään 
retkeilemään. Säävaraus. Lisätietoja: sihteeri(at)suomenmuinaistaideseura.fi 
 
Talosaarentien parkkipaikalle pääsee Uutta Porvoontietä Helsingistä päin tultaessa, vähän 
ennen Östersundomin keskustaa etelään kääntyvältä Talosaarentieltä. Heti tien alussa on 
oikealla puolella parkkipaikan tapainen tasanne, johon voi jättää auton. Parkkipaikalle pääsee 
myös julkisilla kulkuneuvoilla, esim. Helsingin rautatieasemalta metrolla Itäkeskukseen, josta 
busseilla 93, 93K ja 841 Talosaarentien pysäkille.  
 
Hossan Värikallion kalliomaalausten dokumentointiretki Suomen kulttuurirahaston 
apurahalla toteutettiin maaliskuussa. Kuvausolosuhteet olivat parhaat mahdolliset. Aiemmin 
hankalasti erotettavia maalauskohtia saatiin nyt esille ja uusia maalauskatkelmiakin löytyi. 
Artikkelit ja kuvat julkaistaan SuMun juhlajulkaisussa ja seuran verkkosivuilla. Artikkelien 
kirjoittajina Ismo Luukkonen ja Tuija Wetterstrand. 
 
SuMun Aurinkopeurajulkaisun juhlanumero tulee sisältämään seuran historiikkia, 
nykytoimintaa ja katsauksen tulevaan. Se julkaistaan lehtimuotoisena vuoden 2019 aikana. 
 
Seuran kotisivut ovat saaneet runsaasti uutta sisältöä. Kotisivutoimikuntaan valittiin Arja 
Parkkonen, Mervi Suomalainen ja Tuija Wetterstrand, joka jatkaa sivujen ylläpitäjänä Hannele 
Aallon jättäydyttyä tehtävästä. Kalliomaalausten kuvailuja on lisätty ja maalausten löytötarinoita 
on saatu sivuille mukavasti. Kiitos kaikille kirjoittajille! 
Kalliomaalausten löytötarinoita kerätään edelleen. Tarinoita tai yhteystietoja maalausten 
löytäjistä voi lähettää: kotisivut(at)suomenmuinaistaideseura.fi.  
 
Väinö Poikalaisen ja Enn Ernitsin kirja Rock Carvings of Lake Onega, osa 2, on ilmestynyt. 
Teos on englanninkielinen, yli 600-sivuinen, kovakantinen ja upeasti kuvitettu. Teoksen hinta on 
45 e/kpl. Kirjaa on saatavissa seuralta: puheenjohtaja(at)suomenmuinaistaideseura.fi ja 
myös SuMun kevätmatkalta, jolloin voi säästää postituskulut. Maksu Suomen 
Muinaistaideseuran tilille FI08 5780 0720 1793 94. Teossarjan ensimmäistä osaa saa vielä 
Eero Siljanderilta hintaan 15 e/kpl. Osa 3 julkaistaan vuonna 2020. 
 
Antoisaa kesää muinaistaiteen parissa! 
 
SuMun hallituksen puolesta  
sihteeri Arja Parkkonen  
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Esityslista 
 
 
VUOSIKOKOUS 25.5.2019 KLO 19.00 
 
Hotelli Linna, Kaikulantie 86, 19600 Hartola 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 
kaksi ääntenlaskijaa. 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
4. Hyväksytään kokouksen esityslista. 

 
5. Vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 

 
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen. Vastuuvapauden myöntäminen 

hallitukselle. 
 

7. Muut asiat 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
 
 

 
 


