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Aamulla seitsemältä lähdimme liikkeelle Espoosta, ensimmäinen kohde oli Säkylän Myllylähde,  
josta saa alkunsa Säkylän Pyhäjoki, joka puolestaan luovuttaa vetensä Säkylän Pyhäjärveen. 
Lähteen äärelle on rakennettu aktiviteettia kansalaisille. 

Aamupalan nautimme Myllylähteellä. Matkamme jatkui kohti Köyliötä, ensiksi kävimme 
Kankaanpään kylässä Kuninkaanlähteellä. Nimensä lähde on saanut Kuningas Kustaa III vierailtua 
lähteellä seuraamassa Kuninkaallisen henkirakuunarykmentin harjoituksia Juhannuksena 1775. 
Kaksi henkivartijaa riitautuivat erään neitosen vuoksi ja kaksintaistelun tuoksinassa toinen heistä sai  
kuolettavan piston. Hänet on haudattu Köyliön kirkkoon ja muistona on vielä toinen 
taistelumiekoista kirkon sakastissa.

Kuninkaanlähteitä on ainakin kaksi Suomessa, molemmat Kankaanpäässä, toinen siis Köyliön 
Kankaanpään kylässä ja toinen varsinaisessa Kankaanpäässä, siellä vieraili 1752 kuningas Adolf 
Fredrik.

Retkikohteemme lähteen äärellä sijaitsee vanha vesimylly, jota ihailimme. Viereisestä talosta tuli  
iäkäs mies, joka kyseli mistä olemme. Hän kertoi olevansa myllyn omistaja ja hallitsevansa suurta 
osaa Kuninkaanlähteestä. Hän haki myllyn avaimen ja esitteli meille myllyä ja lähiseudun historiaa  
seikkaperäisesti. Aluksi hän kertoi kymmenisen minuuttia omia kokemuksia sotareissulta ja 
varsinkin Ihantalan taisteluista. Oli hienoa nähdä ja kuulla aidon vesimyllyn toiminnasta, sen 
rakenteista ja historiasta. Samalla hän kertoi alueella olevien istutettujen puiden tarinoita, sekä  
maakellarin valtavien kattokivien tarinaa.









Köyliöön liittyy vahvasti Pyhä Henrik ja Lalli, on iso ero, miten asiaa muistellaan. Perinteisesti  
Luterilaisuudessa asiaa muistellaan kansantaruna, katolisuus puolestaan käyttää termiä perimätieto.  
Totuutta asiassa ei tiedetä, onko tapahtuma historiallinen vai taru. Ehkä tarun vuoksi Köyliö pystyy 
hyödyntämään asiaa paremmin, taruihin voi liittää uusia taruja, eikä se ketään haittaa. Historiaa on  
puolestaan hankalampi kirjoittaa uudestaan.

Köyliön kirkon pihalla tapasin kirkkoherran, jonka kanssa kävin mielenkiintoisen keskustelun 
Köyliöstä, Satakunnan ja Varsinais-Suomen kirkoista. Hämmästyttävä ilmiö oli kirkon pihalla. 
Ilmassa leijui haavan lehti, oikein tarkasti jos katsoi, niin korkealta puusta se roikkui ohuen seitin 
varassa. Yhdessä lasten kanssa sitä ihmettelimme.







Rauma on nykyään laaja kaupunki, pienestä kaupungista on kuntaliitosten myötä tullut iso. Rauma 
on historiallisesti merkittävä kaupunki. Rauma on Suomen viidenneksi vanhin kunta, toiseksi 
vanhin, jos otetaan huomioon kaikki seikat. Turku on Suomen vanhin kaupunki, vaikka tarkkaa 
perustamisvuotta ei edes tiedetä. Ulvila on toiseksi vanhin kaupunki, Ulvila on ollut liitettynä Poriin 
1500 luvulla ja myöhemmin taasen itsenäisenä kuntana. Uudestaan kaupunkina vasta vuodesta 
2000. Porvoo on kolmanneksi vanhin kaupunki. Porvoota rasittaa sen lakkauttaminen kahdesti 1500 
luvulla, 1602 on viimeisin perustamisvuosi. Viipuri on neljänneksi vanhin kaupunki. Viipuri on 
kahteen otteeseen kolmeen otteeseen ollut vieraan vallan kaupunki. 1721 Uudenkaupungin rauhassa 
se menetettiin Venäjälle, jolloin Ruotsin raja kulki Pyhtään halki. 1812 -1940 j 1941-1944 Viipuri  
oli suomalainen kaupunki. Aikaisemmin osana Neuvostoliittoa, nykyään osana Venäjää.
Raumalla on Suomen seitsemästä maailmanperintö kohteesta. Vanha Rauma ja Sammallahdenmäen 
pronssikauden hautaröykkiöt. Sammallahdenmäki sijaitsee entisessä Lapin kunnassa, Lapin kirkko 
on vuodelta 1760. Sammallahdenmäellä on kaikkiaan 160 hautaröykkiötä, joista tunnetuimmat ovat  
Kirkonlaattia ja Huilun pitkä raunio. Aikoinaan eräs sukulaiseni siellä käydessämme kysyi, mikä 
ihme näissä kivikasoissa kiinnostaa ja olenko tosissani. On vaikeaa määrittää mikä niissä kiinnostaa 
ja kuinka tosissani olen. Yleensäkin on vaikea määrittää kuinka tosissaan elää ja voi, jos sen tietäisi,  
olisi helpompi myös määrittää kiinnostuksen asteen pronssikauden hautaröykkiöihin. Silti ne vain 
kiinnostavat.

Kirkon laattia



Huilun pitkä raunio



Irjanteen kylässä Eurajoella sijaitsee Satakunnan vanhin puukirkko. Kirkonmäki on samalla 
museomäki, alueella on kolme museota, palomuseo, kotiseutumuseo ja maatalousmuseo. Irjanteen 
kirkon piha on kaunis, puolittain luonnontilassa, joka sopii hienosti 1700 luvun puukirkon tyyliin.





Jugend

Uusrenesanssi



Empire

Funkkis



Vanhan Rauman rakennukset ovat pääosin 1800 luvulta. Aluksi talot olivat hirsipinnalla, vaurauden 
kasvettua, taloja alettiin maalata kadun puolelta ja myös myöhemmin pihan puolelta. Seuraava  
vaihe oli ulkolaudoitukset. Merenkulkijat rakensivat koristeellisia laivoja, he rupesivat myös 
koristamaan talojansa. Vanhassa Raumassa on kolme pääsuuntaa, Empire, Uusrenesanssi ja Jugend. 
Paljon on erilaisia variaatioita, joista asiaan perehtymättömän on vaikea sanoa, mitä tyyliä kukin  
rakennus esittää. Vanhassa Raumassa on myös uudempia taloja. Jopa yhden Funkkis talon ohi 
kävelimme.

Vanhan Rauman Kitukränn, kilpailee Suomen kapeimman kadun tittelistä. Kitukränn sijaitsee 
Hj.Nortamon synnyinkodin vieressä. Lieneekö kirjailijan tuotosten salaisuus Kitukrännin 
kulttuurisesta vaikutuksesta vai Rauman pitsinnypläys perinteestä.









Pyhän Ristin Kirkko rakennettiin 1400 luvulla fransiskaanimunkkien luostarin kirkoksi. 
Uskonpuhdistuksessa fransiskaanit laitettiin tiepäälle. Yhden tarun mukaan he menivät Pyhämaan 
Luodolle, jossa yksi retkikohteemme sijaitsee. Kirkkoon on lehterikaiteeseen maalattu apostolien 
kuvat, kuvatekstit ovat sellaisia, joita nykyiset kirkonrakentajat eivät laittaisi esille. Kirkossa oli  
myös mummo virsikirja kädessä. Ihmetykseni oli suuri kun Elli meni hänen viereensä ja silitti  
mummoa poskesta. Vasta silloin älysin mummon olevan patsas. Patsas on paikallisen taiteilijan 
Kerttu Horilan veistos. Hänen teoksiaan on muuallakin Raumalla. Rauman joessa on kylpevät 
naiset. Patsas on sijoitettu kirkossa paikkaan, jossa usein istui eräs pitkäaikainen Rauman opas. Hän 
on nyt siirtynyt ajan rajan tuolle puolen, leski on kertoman mukaan tyytyväinen patsaan 
sijoituksesta hänen vaimonsa paikalle.

 



Pyhärantaan ajoimme Raumalta. Meillä oli jo kova nälkä, aamupalasta ja päiväkahveista oli jo  
kulunut aikaa. Teimme Kirkon vieressä päivällisen ja söimme yhdessä ulkona meren rannassa. Sää 
oli suosiollinen, joten söimme ulkona. Meillä on usein autossa mukana pöytä ja tuolit. Näin ollen 
ulkona syöminen on mielekästä ja mukavaa. Samalla pöydän ympärillä voidaan jatkaa 
mielenkiintoisia keskusteluja.

Pyhärannan kirkon on suunnitellut Josef Steinbäck. Hänen tyylinsä on helppo tunnistaa ja yhdessä 
mietimme muita hänen suunnittelemiaan kirkkoja. Saimme kokoon useita ja kun tarkistimme saman 
tien netistä, arvaukset osuivat oikeaan. Hän on Suomen tuotteliain kirkkosuunnitelija. Hän on 
suunnitellut kaikkiaan 35 kirkkoa Suomessa, osassa hän on ollut myös rakennuttajan osassa. Lisäksi 
hän on ollut mukana monissa kirkkojen saneeraus- ja uudistussuunnitteluissa. Hämmästyttävä mies. 
Wikipediassa on luettelo hänen suunnittelemistaan kirkoista.



Kuva Museovirasto







Retkemme viimeinen kohde oli Pyhämaa. Pyhämaalla on kaksi kirkkoa vierekkäin, Uhrikirkko ja 
Uusi kirkko. Uhrikirkko on saanut nimensä siitä, että on koettu kirkon vaikutuksen ihmeitä tekevä 
voima. Monet ihmiset ovat lahjoittaneet kirkolle uhrilahjoja, kun ovat saaneet kokea ihmeitä.  
Nykyäänkin tulee jatkuvasti uhrilahjoja kirkolle, jotka ohjautuvat puoleksi lähetystyöhön ja 
puoleksi seurakunnalle. Muita uhrikirkkoja Suomessa ovat Kuoreveden kirkko ja Oulunsalon vanha 
kirkko (purettu 1872). Uhrikirkkoon liittyy myös kansantaruja, mitä kävi, kun hädässä luvattua 
uhrilahjaa ei annettukaan. Hyvä tällainen Kansatarujen lyhyt oppimäärä on Suomen 100 sarjaa 
Kansantarinat, Karttakeskuksen kirja. Valittavasti emme ole koskaan päässeet käymään uhrikirkon 
sisällä, kirkko on kuvista päätellen mielenkiintoinen, jo senkin vuoksi, että kirkko oli varastona yli  
sata vuotta. Maalaukset ovat vuodelta 1667, Christian Wilbrandin maalaamat. On heillä siihen 
aikaan ollut hyvät luonnonmukaiset maalit, kun ovat kestäneen vuosisatoja.

Puolenyön maissa ajoimme kotia kohti Paimion kohdalla, väsymys painoi, keitimme vielä yökahvit.  
Mielenkiintoiset keskustelut jatkuivat aina perille asti. Kotiin saavuimme yhden aikaan sunnuntain 
puolella.
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