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Suomen Muinaistaideseura ry 14.2.2019 
 
 
JÄSENKIRJE 1/2019 
 
 
Hyvää alkanutta vuotta!  
 
Vuonna 2019 SuMun toiminta jatkuu seuran hyviä perinteitä kunnioittaen sekä uusia 
toimintamuotoja kehittäen. Hallitus pyrkii suunnittelemaan toimintaa niin, että se kiinnostaa 
kokeneen jäsenistön ohella myös uusia jäseniä. 15.2.2019 seurassa on 216 jäsentä, joista 1 
yhteisöjäsen. Kiinnostus esihistoriaa ja kalliotaidetta kohtaan näyttää vahvalta. Muun 
muassa 20-vuotisjuhlaseminaariimme osallistui 80 kalliotaiteesta kiinnostunutta.  
 
Uusi hallitus ja toimihenkilöt 
 
Syyskokouksessa seura sai uuden hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin Mervi Suomalainen. 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Hannu Kuisma, Timo Lampinen (rahastonhoitaja), 
Arja Parkkonen (sihteeri), Kimmo Puranen (jäsenrekisterin ylläpitäjä), Tuomo Rapo, Arto 
Tuomi (varapuheenjohtaja) ja Tuija Wetterstrand sekä varajäseniksi Ritva Salminen ja Vike 
Schaffter.  
Toiminnantarkastajiksi valittiin Annu Mikkonen ja Aarno Hyvönen sekä varalle Pirkko Holm ja 
Helena Saarikoski. Seuran tilinhoidosta vastaa tilitoimisto Hämeen TiliDiili oy.  
 
Kiitos vuoden 2018 hallitukselle ja toimihenkilöille kuluneesta vuodesta!  
 
Julkaisutoiminta 
 
Hiisi-lehti kolahtaa jäsenmaksunsa maksaneiden postilaatikkoon edelleen kahdesti 
vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy maaliskuun lopussa. Se sisältää mm. Kerkko Nordqvistin 
artikkelin mesoliittisista asuinpaikoista, Johanna Roihan artikkelin tervahaudoista ja 
tervanpoltosta, Kalle Lappisen artikkelin Sysmän seudun esihistoriasta, Jukka Hildenin 
artikkelin kivikauden esineiden kivimateriaaleista, Jimena Bigá-Iltasen artikkelin 
Menneisyyden merkitys riippuu havaitsijasta - Aikamatkustamisen tapoja 
Kierikkikeskuksessa sekä meriarkeologi Riikka Tevalin artikkelin hylkysukelluksesta. 
 
Seura julkaisee kahdenkymmenen toimintavuotensa kunniaksi Aurinkopeura-juhlajulkaisun. 
Se sisältää artikkeleita seuran historiasta ja tarjoaa erilaisia näkökulmia seuran toimintaan.  
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Kotisivujen sisältöä, luettavuutta ja ulkoasua kehitetään edelleen. Jos sinulla on 
hyvälaatuisia kuvia ja/tai tarina kalliomaalauksista tai maalausten löytämisestä, ota yhteyttä: 
kotisivut(at)suomenmuinaistaideseura.fi.  
 
Osallistu kotisivutalkoisiin, niin seuramme saa Suomen kalliomaalausten ajankohtaiset 
tiedot, esittelyt, havainnolliset kuvat ja löytötarinat myös laajemman yleisön nähtäväksi! 
 
Seuran Facebook-sivuille päivitetään edelleen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia. Seuraajia 
Facebookissa meillä on yli 1400. 
 
 
Tutkimuksen tukeminen 
 
Suomen kulttuurirahaston apurahalla toteutettava Suomussalmen Hossan Värikallion 
kalliomaalausten dokumentointi saadaan päätökseen tänä vuonna. Värikallion 
kalliomaalauksista julkaistaan artikkeli. Astuvansalmen kalliomaalausten led-kuvauskokeilun 
tuloksista kuullaan myös kevään kuluessa. 
 
Seura osallistuu Suomen Muinaistutkimuksen tuki ry:n jäsenenä Ravattulan Ristimäen kirkon 
paikan tutkimusten tukemiseen sekä Juvan Partalan sekä Oulun yliopiston Iin 
tutkimushankkeen tukemiseen.  
 
 
Kulttuuriperinnön suojelu 
 
Seuran jäseniä osallistui 7. - 8.2.2019 Museoviraston Arkeologian kenttätöiden 
esittelypäiville ja harrastajatapaamiseen Kansallismuseossa. Harrastajatapaamisessa 
seuran sihteeri piti esitelmän Suomen Muinaistaideseuran toiminnasta. Tapahtumassa 
keskusteltiin harrastajaseuran roolista kalliomaalausten suojelussa esimerkiksi 
adoptiotoiminnan kautta.  
 
Museoviraston kanta asiaan on myönteinen. Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut 
osoittikin seuralle konkreettista yhteistyötä kalliomaalausten suojelussa. Sopivien kohteiden 
löytäminen on tosin haastavaa. On otettava huomioon seuran kiinnostus asiaan, resurssit, 
maanomistusolot, maalauksen suojeluun tarvittavat toimenpiteet, kulkumahdollisuudet 
maalauksille jne. Jos suojelutoimenpiteet tulevat seuran toiminnassa käytännössä 
ajankohtaisiksi, tiedämme nyt Museoviraston kannan asiaan ja yhteistyökuviot 
rahoituksineen. 
 
Seuran adoptiokohteen, Kasabergetin hautaröykkiön hoitotalkoot pidetään 8.6. klo13 
(säävaraus). Talkoissa ennallistetaan röykkiötä arkeologin ohjauksessa. Talkoissa ei ole 
työvelvollisuutta. Mukaan voi tulla myös tutustumaan paikkaan retkeilyn ja eväiden syönnin 
merkeissä. Talkootiedote liitteenä. Tiedustelut: sihteeri(at)suomenmuinaistaideseura.fi.  
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Matkat 
 
Kevätretki tehdään la - su 25. - 26.5. Sysmän seudun muinaiskohteisiin, mm. Pyhänpään ja 
Pyhävuoren kalliomaalauksille. Matkatiedot liitteenä.  
 
Retken yhteydessä pidetään seuran vuosikokous la 25.5.2019 klo 19.00 hotelli Linnassa 
Hartolassa.  
 
Matka Ruotsin ja Norjan kalliotaidekohteille toteutetaan ke - su  7. - 11.8.2019. Kohteina 
kalliomaalauksia ja -uurroksia mm. Tanumissa. Matkatiedot ja ohjelma liitteenä.  
 
Syysretki suunnitteilla Hiittisiin, Rosalan Viikinkikeskukseen ja Örön linnoitussaarelle. 
Syysretken yhteydessä pidetään seuran syyskokous. Retkestä tarkemmin seuraavassa 
jäsenkirjeessä. 
 
 
Muuta toimintaa 
 
Heinäkuussa on suunnitteilla retki arkeologisille kaivauksille ja kalliomaalauskohteille. 
Asiasta lisää seuraavassa jäsenkirjeessä. 
 
 
Jäsenmaksut ja jäsenedut 
 
Jäsenmaksu on 30 € henkilöjäseniltä, 15 € opiskelijoilta ja 100 € yhteisöjäseniltä.  
Varmistathan jäsenille kuuluvan Hiisilehden jatkuvan tilauksen maksamalla jäsenmaksusi 
seuran tilille: FI08 5780 0720 1793 94 eräpäivään 15.3.2019 mennessä!  
 
PS. Ilmoitathan mahdollisista muutoksista yhteystiedoissasi jäsenrekisterin ylläpitäjälle, niin 
lehtikin tulee oikeaan osoitteeseen, kiitos! 
 
Ajatuksia ja ideoita seuran toiminnan kehittämiseksi voi esittää hallituksen jäsenille 
yhteisissä tapahtumissa sekä sähköpostitse: puheenjohtaja(at)suomenmuinaistaideseura.fi, 
sihteeri(at)suomenmuinaistaideseura.fi. 
 
 
Talvisin terveisin  
hallituksen puolesta sihteeri  
 
LIITTEET: 
1. Laivamatka kalliomaalauksille toukokuussa 
2. Matka Ruotsin ja Norjan kalliotaidekohteille 
3. Kasabergetin talkoot 
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LIITE 1 
 
Laivamatka kalliomaalauksille toukokuussa 
 
Suomen Muinaistaideseura järjestää kevätmatkan la 25. -  su 26.5.2019. Retken yhteydessä 
pidetään seuran vuosikokous la 25.5.2019 klo 19.00 hotelli Linnassa Hartolassa. 
Matkan pääkohteina ovat Kuhmoisten kalliomaalaukset Pyhänpää ja Pyhävuori, joille 
matkustetaan laivalla. Laivamatkan kesto on yhteensä 5 t. Laivalla nautitaan myös lounas. 
Matkalla tutustutaan lisäksi monenlaisiin historiallisiin ja esihistoriallisiin kohteisiin, mm. 
Hollolan keskiaikaiseen kirkkoon, kivikautisen kylän paikkaan, rautakauden kalmistoihin, 
kuppikiviin jne. Lisäksi vieraillaan Itä-Hämeen museossa Hartolassa ja Urajärven 
kartanomuseossa. 
Matkaan lähdetään Helsingistä Kiasman edestä  25.5. klo 8.30 Pukkilan liikenteen bussilla. 
Matkan hinta on 180 e jaetussa 2 h huoneessa (1 h huoneen lisämaksu 15 e). Maksu 
sisältää majoituksen, matkat, ruokailun hotellissa ja laivalla sekä opastukset. 
 
Maksu 15.5.2019 mennessä Suomen muinaistaideseuran tilille FI08 5780 0720 1793 94. 
 
Ilmoittautumiset: eero.siljander(at)gmail.com, p. 050 577 3402.  
Toimithan nopeasti, mahdollisesti kaikki eivät mahdu mukaan (laivan rajallinen koko). Ilmoita 
samalla mahdolliset ruokavaliot, kiitos! 
 
TERVETULOA!   
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LIITE 2 
 
Matka Ruotsin ja Norjan kalliotaidekohteille 
 
Suomen Muinaistaideseura järjestää odotetun kalliotaidematkan Ruotsin ja Norjan 
kalliotaidekohteille 7. - 11.8.2019. Ruotsissa vierailemme Tumlehedin kalliomaalauskohteella 
sekä useilla Tanumin kalliouurroskohteilla (Unescon maailmanperintökohde). Ohjelmassa 
myös yövierailu arkeologi Gerhard Milstreun opastamana valitulla kohteilla, jolloin 
kalliouurrokset valaistaan paremmin näkyviksi. Norjassa, Ruotsin rajan tuntumassa, 
vierailemme useilla kiinnostavilla kohteilla (Solberg, Hunn, Begby, Opstad, Kalnes, 
Björnstadskipet).  
 
Matkaohjelma 
ke 7.8.2019 lento AY863 11:55-12:20 Helsinki-Göteborg  
- käynti Tumlehedin kalliomaalauskohteella 
- majoittuminen kylpylähotelli Tanumstrandiin, www.tanumstrand.se 
to 8.8.2019 Vitlycke-museo, http://www.vitlyckemuseum.se/en/  ja Tanumin 
kalliouurroskohteet 
pe 9.8.2019 Tanumin kalliouurroskohteet 
la 10.8.2019 Norjan kalliotaidekohteet 
su 11.8.2019 lento AY864 13:00-15:25 Göteborg-Helsinki 
Käytössämme on oma bussi. Kohteet ovat helposti saavutettavia, paitsi Tumlehed, jonne on 
kiivettävä ylös rinnettä polkua pitkin. Tanumissa aikaa on varattu verkkaiseen kohteille 
tutustumiseen.  
 
Matkan hinta 975 € jaetussa 2hh (1 hh lisämaksu 130 €) 
Matkan järjestäjänä toimii Traveller Oy, josta myös matkanjohtaja.  
 
Hintaan sisältyy: 
- lentoliput Helsinki-Göteborg-Helsinki 
- 4 yön majoitus Tanumstrand-hotellissa jaetussa 2h huoneessa,  sisältää aamupalan ja 
sisäänpääsyn allasalueelle 
- kaikki kuljetukset, mukaan luettuna yöretki. 
 
Hintaan ei sisälly: 
- ruokailut (paitsi aamiainen hotellilla). Mahdollisuus ruokailuun Vitlycke-museon kahviossa 
lounasaikaan sekä päivän päätteeksi hotellilla tai läheisessä kylässä 
- matkavakuutus. 
 
Seuran jäsenet sekä muut kalliotaiteen ystävät ovat tervetulleita mukaan!  
 
Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 30 ensimmäistä. Sitovat ilmoittautumiset 
15.4.2019 mennessä: puheenjohtaja(at)suomenmuinaistaideseura.fi, p. 040 5303125.  
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LIITE 3 
 
Talkoot Kasabergetillä 
 
Talkoot pidetään la 8.6.2019 klo 13. Talkoissa entisöidään röykkiötä Helsingin 
Kaupunginmuseon adoptiotoiminnasta vastaavan arkeologi Heini Hämäläisen johdolla. 
Kasabergetin pronssikautinen hautaröykkiö sijaitsee Östersundomissa Itä-Helsingissä, 
Kasakallion laella metsäalueella, josta osa on luonnonsuojelualuetta. Nykyinen merenranta 
on noin kilometrin päässä. Paikka on erittäin kaunis ja sieltä on mahtavat näkymät 
ympäristöön.  
Röykkiölle pääsee Uudelta Porvoontieltä Helsingistä päin tultaessa, vähän ennen 
Östersundomin keskustaa etelään kääntyvältä Talosaarentieltä. Heti tien alussa on oikealla 
puolella parkkipaikan tapainen tasanne, johon voi jättää auton (merkitty oheiseen karttaan 
punaisella tähdellä). Polku lähtee metsään ja kulkee keskiaikaisen kylätontin kautta. Tontilta 
johtaa keskimmäinen, noin 1 km:n mittainen polku röykkiölle. Polku on suhteellisen 
helppokulkuinen, tavallinen metsäpolku juurakoineen, kivineen ja kallioineen. Lopussa on 
lyhyt, vähän jyrkempi nousu. Polun alkuun pääsee myös julkisilla kulkuneuvoilla, esim. 
Helsingin rautatieasemalta metrolla Itäkeskukseen, josta busseilla 93, 93K ja 841 
Talosaarentien pysäkille.  
Kohde on suhteellisen hyvässä kunnossa eikä sen hoito vaadi suuria toimenpiteitä. Työt 
tehdään Helsingin kaupungin arkeologin laatimaa ja Museoviraston hyväksymää 
hoitosuunnitelmaa noudattaen. Mukaan kannattaa ottaa eväät ja työhanskat. Paikalla on 
mukava kahvitella hienoissa maisemissa. Työvelvollisuutta ei ole. Paikalle voi tulla myös 
pelkästään retkeilemään. Kohteeseen ei ole opasteita eikä viitoitusta ja metsässä menee 
polkuja ristiin rastiin, joten on hyvä kokoontua Talosaarentien parkkipaikalle ja lähteä siitä 
yhdessä röykkiölle. Säävaraus. Lisätietoja: sihteeri(at)suomenmuinaistaideseura.fi 
 
TERVETULOA RETKEILEMÄÄN! 
 
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/ 

 


