
Turun seudun senioriopettajat ry:n kevään 2014 toinen kotiseuturetki 

suuntautui tarunomaiselle Kökarin  saarelle. 



Mikä tekee Kökarista 

TARUNOMAISEN?  

Tekeekö siitä tarunomaisen 

ulkosaariston mahtava luonto?  

Vai Kökarin historia: 

jääkaudenaikainen ”Källskärs-

kannan”-kalliomuodostuma,  

pronssikautisen Otterböten 

asuinpaikan jäänteet,  

fransiskaaniluostarin rauniot, 

kreivin luoma mielenkiintoinen  

asuinpiiri  Källskärissä, 

vai Hellsössä sijaitseva  

Kotiseutumuseo?  

  

  Saarta ovat aikojen mittaan 

asuttaneet hylkeenpyytäjät, 

fransiskaanimunkit, merirosvot, 

sotilaat ja merestä elantonsa 

saaneet tavalliset ihmiset. 

Kökarin kunta sijaitsee 

Ahvenanmaan maakun-

nassa. Kökarissa oli 248 

asukasta 30.4.2014, se on 

asukasluvultaan Suomen 

toiseksi pienin kunta.  

Kökar mainittiin Föglön 

kappeliseurakuntana vuonna 

1544 ja se itsenäistyi vuonna 

1908.  

Nykyisin Kökar, Föglö ja 

Sottunga muodostavat 

yhdessä Ahvenanmaan 

eteläisen saaristoseura- 

kunnan. 

Kökar on ruotsinkielinen, 

asukkaista 89,8 % 

prosenttia on ruotsin-

kielisiä.  Äidinkieleltään 

suomenkielisiä on 9,8 %.   

Matka Kökariin on elämys!  

Turusta bussilla matka kestää viitisen 

tuntia. Sen aikana käytetään kahta 

lossia: Nauvosta Prostvikiin ja Pärnästä 

Korppoon Galtbyhyn, josta matka 

jatkuu kallioisten luotojen ja saarien 

lomitse saaristolautalla  Kökariin.  



Galtbyn lauttarannan opastaulu kertoi missä ollaan ja minne mennään. 



Lauttasatamastaan tunnettu Galtbyn kylä Paraisilla on Korppoon 

kirkonkylästä noin kolme kilometriä pohjoiseen.    



Ennen merimatkaa Galtbyn Puodin terassilla jotkut kävivät  

siemaisemassa juomatta jääneet aamukahvit. 



Tauon jälkeen saatettiin jatkaa matkaa ”merell laodettem bääll” kohti Kökaria. 



Öljy on yhä edelleen käyttökelpoinen/-kelpoisin saariston lämmön- ja energianlähde,  

joskin uusiutuvien energialähteiden käyttö on valtaamassa alaa. 



”Kohta puoliin on meidän vuoromme”, miettii  onnistuneen ja turvallisen matkamme 

mahdollistanut ammattitaitoinen kuljettajamme. 



Ei sitten muuta kuin: ”Autot – jonoon…  



…ja lautan uumeniin!” 



Vielä viimeinen silmäys Galtbyhyn,…   



…visiiri eli keulaportti kiinni ja – menoksi! 



Noin 2,5 tuntia kestäneen matkan aikana nautittiin makoisa lounas,…  



…katseltiin karuja kalliosaaria ja… 



…ja muisteltiin ruokarupeaman jälkeen tuutulaulua: ” Aa, aa, allin lasta, pientä linnunpoikaa…” 



Perillä meitä odotti Karlbyn kylässä oleva omaleimainen Hotelli Brudhäll.  Britta Dahlgrén ja Mona 

Karlsson perustivat kesällä 1984 pienen, nopeasti suosiota saaneen ruokapaikan Karlbyhyn.  



Vuonna 1991 Dahlgrénin ja Karlssonin perheet rakensivat hotellin, jonka suunnitteli Maarianhaminan silloinen 

kaupunginarkkitehti Folke Wickström. Arkkitehtuuriltaan Hotelli Brudhäll kunnioittaa saariston perinteitä, niin 

pintamateriaalin (puu), punaisen värin kuin rakennustyylin suhteen. Niinpä hotelli sopii mainiosti ympäristöönsä. 

   

  



Hotellissa  on  vierashuoneita 19, vuodepaikkoja 50. Arkkitehtuurista johtuen rakennus tuntuu isommalta, 

sillä se levittäytyy erkkerein ja koukeroin melko laajalla alalle vierasvenesataman laiturin viereen.   

  .  



Karlbyn vierasvenesatama sijaitsee tuulilta suojassa, keskellä Kökarin saarta – aivan Hotelli  

Brudhällin saaristohotellin vieressä. Sataman hyvä palvelu, mainio sijainti ulkosaariston ja ikivanhojen 

purjehdusväylien varrella ovat tehneet Karlbystä itsestään selvän etappipaikan huviveneilijöille.  



Hotellin hieman ruohikoitunut pienoisgolfrata odottaa puttaajia. 



Hotellin vastaanottoaulasta johtavat  portaat  ylös torniin… 



…josta avautuu hieno näköala Karlbyn salmeen...  



…sekä kylän keskustaan kunnantalolle. 



Hotellin kahdesta ravintolasalista suuremman seinällä olevat metsäkauriin sarvet palauttavat mieleen 

Ahvenanmaan vaakunan. Laji onkin valittu Ahvenanmaan maakunnan nimikkoeläimeksi. Sitä tavataan     

koko Ahvenanmaan alueella, tosin vähemmän kuitenkin ulkosaaristossa.  



Ruokailut ja kahvittelut saivat lisämaustetta ravintolasalin ikkunoista… 



…ja terasseilta avautuvista upeista saaristonäkymistä.   

















Tornin portaikossa oli – ehkäpä – pientä päivitystä kaipaava kartta. 



Karlbyn rantaa kauan kauan sitten. 



Nautittuamme tulokahvit lähdimme tutustumaan Philip Hällundin 

opastuksella Otterböten pronssikautiseen asuinalueeseen.  



Hylkeenpyynnistä elantonsa hankkineet ensimmäiset asukkaat asettuivat asumaan tälle ”saarelle 

selälliselle” jolloin ensivaiheen asutus kesti vv. 1250 eKr. – 500 jKr.. Heidän asuinpaikkansa oli 

kolmen korkean kallion suojassa oleva tasanne Otterböte. Paikalta on löydetty mm. kivillä vuorattu 

kuoppa, joka on tulkittu kaivoksi, vanhimmaksi lajissaan Suomen alueella.   



Alue oli sittemmin asumattomana n. 500 vuotta. Traanin keittämisessä oli tarvittu suuria polttopuumääriä. 

Kesti useita vuosisatoja, ennen kuin saaret toipuivat ja pystyivät uudelleen ottamaan vastaan asukkaita, 

jotka silloin saivat saivat elantonsa kalastuksesta. Hylkeenpyynnistä ei tuolta ajalta ole merkkejä. Niiden 

hyödyntämien olisi ollutkin mahdotonta, koska traanin valmistamisessa tarvittavaa polttopuuta ei ollut.  



Saaren nimi esiintyy tiettävästi ensi kerran tanskalaisten purjehtijoiden reittikuvauksessa 1200-luvulta. 

Nimen kirjoitusasu Thiyckækarl (Paksu mies), voisi viitata mahdollisesti saarella asuneeseen paksuun 

mieheen tai saaren merestä nousevaan kumpumaiseen muotoon, joka on kuin selällään makaavan 

”paksukaisen”. Merenpinta oli tuolloin 15 metriä nykyistä korkeammalla. 



Kökar on tänään syrjässä. Keskiajalla saari sijaitsi tärkeän kauppareitin varrella. Hamnön 

luonnonsatama, juomavesi, strateginen sijainti ja kalaisat vedet tekivät Kökarista  

saariston kaupallisen ja hengellisen keskuksen.  



1300-luvulla saarelle saapuneet fransiskaanimunkit perustivat luostarin sekä luostarikirkon  

pääsaaren pohjoispuolella siltayhteyden takana olevalle Hamnön saarelle. Luostari toimi  

Kustaa Vaasan hallintokaudelle saakka, jolloin Västeråsin valtiopäivillä 1527 päätettiin    

takavarikoida luostarien omaisuus kruunulle (= valtiollinen rosvous).  



Uskonpuhdistuksen jälkeen luostarikirkosta tuli seurakuntakirkko. Toiminta saarella kuitenkin 

kuihtui, ja kirkko jäi käyttämättömäksi ja raunioitui.   



 Nykyinen Pyhälle Annalle, Jeesuksen äidinäidille nimetty kirkko on pystytetty fransiskaanikirkon 

paikalle 1784, josta pitäen se on säilynyt lähes muuttumattomana 



Kirkon sisällä kiinnittyy huomio katosta riippuvaan kirkkolaivaan, joka näyttää aivan elokuvien 

merirosvoalukselta. Tarinan mukaan sen rakensi noin 300 vuotta sitten kökarilaismies Johans Olle, 

joka oli kotoisin Karlbyn kylästä   .  



Merillä seikkaillessaan hän joutui olemaan seitsemän vuotta turkkilaisten merirosvojen vankina. 

Tuolloin hän lupasi, mikäli pääsisi vapaaksi, rakentaa ja antaa kotikirkolleen tuon laivan 

pienoismallin. Toive vapautumisesta toteutui ja kirkko sai lahjaksi laivan, jolla Johans Olle oli ollut 

vankina. Lippuna pitäisi olla merirosvolippu.  



Kirkkolaivoja kutsutaan useimmiten votiivilaivoiksi, koska niitä on lahjoitettu esimerkiksi merihädässä 

Jumalalle annetun lupauksen myötä. Sana pohjautuu latinaan: votum ”lupaus, lahja, rukous, toivomus”. 



Oppaamme kertoi kuinka paksun köyden varassa riippuvan laivan kokka kääntyy ilmanpaineen mukaan 

myrskysäällä vastapäivään ja myötäpäivään, kun tulossa on  kaunista säätä. Jumalanpalvelusten aikana 

kirkkoväki saattaa laivan hiljalleen vaihtamasta suunnasta päätellä ulkoilman mahdollisen muuttumisen.   



Kirkon sisätilojen sinisävyisyys on perua suuriruhtinaskaudelta, jolloin saarella oli 

venäläinen varuskunta; sininen on Neitsyt Marian, Venäjän suojelijan symboli. 

 



Oppaamme Philip Hällund yllätti meidät kirkossa monipuolisuudellaan; hän paitsi säesti yhteisesti 

veisatun Suvivirren myöskin piti pienen urkukonsertin soittamalla useiden tuttujen laulujen sävelmien 

lisäksi Finlandia-hymnin. 



Suvivirsi kaikuu! 



Kirkon alttaritauluna on G. Sveidelin maalaama Ehtoollisen asettaminen vuodelta 1804 



Konserttia hiljennyttiin kuuntelemaan. 



Pyhä Fransiskus Assisilainen (1182-1226) perusti kerjäläisveljeskunnan (Jumalan pienet köyhät) 

Italiassa vuonna 1223. Fransiskaanien usko on voimakkaan kristuskeskeistä, mutta mystiikan ohessa 

siihen kuuluu ajatuksia ekologiasta, rauhasta ja solidaarisuudesta.  Munkin kaavunvyönä olevassa 

valkeassa nuorassa on kolme solmua muistuttamassa luostarilupauksista: köyhyydestä, 

tottelevaisuudesta ja siveydestä.  



Kuorin eteläseinällä oleva Pyhän Fransiskus Assisilaisen kuva julistaa:  

”Niin kauan, kuin maailmassa on lapsia, kukkia ja lintuja, niin kauan on toivoa.”  



Kirkon pohjoispuolella on jäljellä fransiskaaniluostarin ruokasalin yhteyteen alunperin 

rakennettu luostarikellari, jonka päälle on nykyisin rakennettu katto. Rakennus vihittiin 

vuonna 1979 fransiskuskappeliksi; se toimii nykyisin sekä kirkkotilana että museona. 



Kirkosta siirryttiin Fransiskus-kappeliin 



Luostarin ruokasalin yhteyteen alunperin rakennetun kellarin jykeviä perustuksia. 



Fransiskuskappelin alttariteksti Pax et bonum on fransiskaanien perinteinen tervehdys ja 

tarkoittaa rauhaa ja kaikkea hyvää. 



 Franciskus på Kökar -yhdistys järjestää joka vuosi Kökarin Fransiskuspäivät heinäkuun ensimmäisenä 

viikonloppuna. Juhla kerää osallistujia eri uskontokunnista. Juhlan tarkoituksena on tuoda esiin         

Pyhän Fransiskuksen ajatuksia ja oppeja. 



Aivan hautausmaan muurin ulkopuolella on harmaa kivilaatta (katafalkki), johon on kaiverrettu        

L S  Liksten, eli Ruumiskivi.  



Laatalle on laskettu vainajan arkku ja laulettu virsi, ennen kuin ollaan siirrytty kirkkoon 

siunaustoimitusta varten.   



Jonkin matkaa kirkosta itään on Kökarin vanha pappila, jolla on tärkeä osa Ulla-Lena Lundbergin   

2012 Finlandia kirjallisuuspalkinnon saaneessa romaanissa Jää (Is). Teos on kertomus nuoren papin 

perheestä, joka alkaa rakentaa elämäänsä sotien jälkeen pienessä saaristoseurakunnassa. Pappi Peter 

Kummelia voidaan pitää uuden rauhan kauden symbolina, hyvään uskovana optimistina. 



Portaille valokuvattaviksi asettautuessamme monille palautui mieleen palkituksi 

valinneen Tarja Halosen luonnehdinta: ”Se ei ole kunnianosoitus Kummelin perheelle, 

vaan myös saaristolaisille ja ilo meille lukijoille”.  



Seuraava tutustumiskohteemme oli  Österbyggen kylässä Peders Aplagård,  Suomen 

eteläisimmän omenatilan vanha navetan vintille tehty myymälä ja terassikahvila.  





  Myytävänä oli tilan 300 omenapuun sadosta jalostettuja herkullisia ja jännittäviä juomia, hyytelöitä, 

mehuja, hilloja, mustaa leipää, sinappia,… 



…sekä paikallisia käsitöitä, kauniita persoonallisia juhla-, lahja- ja arkiesineitä,  

kökarilaisia lampaantaljoja ja paljon muuta. 



Ja kauppa kävi kuin siimaa! 



   Yhdellä jos toisella oli bussiin noustessa kassikaupalla tavaraa Turkuun tuomisiksi. 



  

Keskiviikkona aamupalan jälkeen lähdimme hotellin 48 istumapaikkaisella Lady Helena-veneellä 

Källskärille. 



Noin kolmen merimailin venematkan puoliväissä Äspskärin korkeimmalla kalliolla  

valkoinen, vanha luotsitupa katselee lähistön vesiliikennettä kuin konsanaan ennen vanhaan. 



Matkamme vie kuin toiseen maailmaan: kallioiseen, kiviseen, kaikesta etäälle olevalle Källskärille,  

joka ei kiehdo ainoastaan turisteja.  



Geologiasta kiinnostuneiden mielenkiintoa herättää erityisesti noin 9 000 vuotta sitten mannerjään 

muovaama, aivan saaren etelärannan tuntumassa oleva nelisen metriä korkea Källskärin kannu. Se on 

rauhoitettu luonnonmuistomerkiksi vuonna 1925. 



Källskärin kannusta 1995 julkaistu postimerkki kuvastaa tämän 

luonnonmuistomerkin merkittävyyttä Ahvenanmaalle. 



Jääkausi jätti jälkeensä saaren silokalliot ja niissä olevat syvänteet rikkomalla, rouhimalla, silottamalla 

ja naarmuttamalla kalliota ja temmaten mukaansa irtainta maa-ainesta, kiveä soraa ja hiekkaa. 



 Näin muodostui aikojen kuluessa monenlaisille jäkälille karu kasvualusta. 



Jylhä luonto on kuitenkin vain Källskärin toinen puoli.  

Takan yllä Tove Janssonin maalaus. 

Saari on toisestakin ja nimenomaan siitä syystä hieno retkikohde.  

Sen on aikaan saanut ruotsalainen vapaaherra Göran Åkerhielm (1920-1991). Kökarilaiset kutsuivat 

häntä kuitenkin kreiviksi, erotukseksi kökarilaismiehistä, joista jokainen on vapaana herra (friherre ).  



Kreivi loi saarelle omaperäisen maailman. Saaren etelärannan valkama on… 



…kuin antiikin Ateenan Pireuksen pienoiskokoinen satama. 



Saarella tehdyn kaiken työn piti tapahtua käsivoimin, koneita ei saanut käyttää. Apuna toimivat  

palkattujen kökarilaismiesten lisäksi kreivin lukuisat kesävieraat. Täällä työ oli tärkeä osa itse elämää!  



Kun Lady Helenan oli töijätty kallioon… 



…rantautuminen vaati erityistä  tarkkuutta,… 



…sillä silopintaisen kallion kolojen ja kuoppien huomaaminen vaati tarkkaavaisuutta. 



Kun kaikki olivat nousset maihin, opas aloitti selostuksensa. 



Joka kesä kymmenkunta taiteilijaa viettää saarella kahdesta neljään viikkoa.                 



Taiteilijamökkejä voi anoa maakuntahallitukselta, joka perii mökeistä erittäin 

alhaista vuokraa. Vuokralaiset osallistuvat myös paikan kunnossapitoon.  

  



V. 1965  kreivi  Göran Åkerhielm  sai ostettua Källskärin keskiosan. 



Kivisellä leppäsuolla hän aloitti innokkaana rakennushankkeen, joka kesti 18 vuotta. 



Åkerhielmin ajatuksena oli yhdistää kreikkalainen ja muinaispohjoismainen kulttuuriperintö. 



 Tunnettu arkkitehti Reima Pietilän suunnitteli asuintalon, josta tuli karjalainen harjakattotalo. Siinä on 

suuri tulisija keskellä ja (kreikkalainen) hirsipilariryhmä talon merenpuoleisella sivulla. 



V. 1969 hirsitalo rakennettiin Pohjanmaalla ja kuljetettiin laivalla rakennussarjana paikalle. Pilariryhmä 

pystytettiin suurelle kiviterassille, jolta oli näkymä alas merelle.  

Keskellä kivi-terassia laitettiin mahtava tasainen kivi, joka toimi päivällisillä 
juustotarjottimena. 



Puutarhan eri osat rakennettiin asteittain. Kivimuurit pystytettiin ainoastaan  

kankia ja vinssejä apunaan käyttäen.  



Pihapiiriin rakennettiin tarkkamittainen krokettikenttä, jonka ruohikkoa hoidettiin erittäin huolella.  

Åkerhielm toi Källskäriin monenlaista, mitä siellä ei alun perin ollut. Hän istutti saarelle lehmuksia, 

tammia, sypressejä, tuijia jopa viiniköynnöksiä. 



Muurit toimivat tuulensuojana ja lämpövarastona joiden ansiosta  

sellaisetkin kasvit selviytyvät ja rehottavat, jotka eivät muutoin  

säilysi hengissä kylmässä ja tuulisessa ulkosaaristossa. 



Alun perin saarella ei juurikaan ollut multaa. Voidakseen toteuttaa puutarhaunelmansa,  

Åkerhielmin täytyi kuljettaa kaikki viljelysmulta muualta. Kallion halkeamissa oleva multa 

kerättiin ja kannettiin puutarhaan.  
 



Vieraat lähetettiin naapurisaarille keräämään maata ja kaikki talous-, puutarha- ja 

ulkovessajätteet kompostoitiin ja käytettiin maaperän hyväksi.    
  



Talon ja kallion väliin rakennettiin satumainen alppiruusupuutarha, jossa oli avoin 

vesikanava. Kukinnan aikana kesäkuussa täyttyy koko tämä osa puutarhaa 

valkosinipunaisista kukista. 



Åkerhielmin ajatus kreikkalaisen ja muinaispohjoismainen kulttuuriperinnön yhdistämisestä kuvastuu 

puutarhan monista antiikin mytologista tarinoista tuttujen hahmojen patsaiden jäljennöksistä. 



Saaren vaihtelevaan, suurelta osin louhikkoiseen maastoon on 

kulkemisen helpottamiseksi rakennettu jalankulkusiltoja. 



 Jalankulkusillat osoittautuvat tarpeelliseksi kivuttaessa kallioiden huipulla olevalle pienelle 

huvimajalle, jossa Tove Jansson (1914 Helsinki – 2001) työskenteli ja vietti saarella ollessaan 

aikaansa. 

  



Majan on piirtänyt Toven ystävättären taidegraafikko Tuulikki Pietilän (1917 – 2009) veli  

Reima Pietilä. Majan ikkunaton itäseinä on taannut majassa nukkujille pitkät aamu-unet. 

Etelänpuoleisen seinän kaksi pienehköä ikkunaa varmistavat majan keskipäiväisen sisävalaistuksen.   

  



Länsi- ja pohjoispuolen ikkunoista tuleva valo puolestaan mahdollistaa myöhäisen 

työskentelyn sähköttämässä majassa. 

.   



Majan katolta oleva tähti on tuttu Muumitalon kattokoristeesta.  



Tove Jansson ei kirjoittanut pelkästään Muumi-kirjoja, hän kirjoitti myös aikuistenproosan. Kun näkee 

saaren rannalla miljoonien, tasakokoisten, jääkauden hiomien ja meren pyöreiksi huuhtomien kivien 

muodostaman alueen, ymmärtää mistä Tove Jansson sai nimen Källskärillä kirjoittamaansa novelliin 

”Stenåkern” (Kivipelto). 



Ajatus yhdistää kreikkalainen ja muinaispohjoismainen kulttuuriperintö huipentuu korkealla kalliolla 

olevaan Hermes-patsaan kopioon, jonka Åkerhielm toi Firenzestä Källskärille.  



Hermestä palvottiin mm. matkustajien, paimenten, kirjallisuuden, runoilijoiden, urheilijoiden, 

kauppiaiden ja varkaiden suojelijana sekä jumalten viestinviejänä. Hermes oli Zeuksen ja Maia-nymfin 

poika. Hermestä vastasi roomalaisessa mytologiassa Mercurius.  



Talon takan yläpuolella olevan Tove Janssonin maalauksen maisema on mystinen. Kalliot ovat teräviä, 

korkeita, täysin erilaisia kuin Källskärillä. Virheettömästi pukeutuneet Vilijonkat ovat selvästi aivan 

vieraassa ympäristössä. Ne edustavat sivilisaatiota, joka on pantu muinaisia luonnonvoimia ja myyttistä 

taruolentoa vastaan. Kokiko Åkerhielm olevansa sivilisaatio? Vilijonkka?   



Åkerhielm asetti takan viereen laatan jonkalaisia on  eteläeurooppalaisten tulisijojen läheisyydessä:  

”Tuli syttyy ja sammuu, tuhka jää. Tämä on elämän totuus. Vuonna 1968.”   



Seuraavassa diassa Åkerhielmin luoman miljöön esittelytaulun sanatarkka suomenkielinen selostus. 



Åkerhielmin rakennus 

1965 vapaaherra Göran Åkerhielm (1920-1992) sai ostettua 

Källskärin keskiosan. Kivisellä leppäsuolla hän aloitti innokkaana 

rakennushankkeen, joka kesti 18 vuotta. Åkerhielmin ajatuksena 

oli yhdistää kreikkalainen ja muinaispohjoismainen kulttuuri-

perintö. Aikaisessa vaiheessa oli suunnitelmissa rakentaa ”väli-

merellinen” puutarha pohjoismaisen asuintalon ympärille Kökarin 

asukkaiden ja ystävien avulla. Leppäsuo raivattiin pensaista ja 

tiheiköistä ja raskaat moreenilohkareet järjesteltiin uudelleen talon 

ja puutarhan eri tilojen perusteiksi. Kaiken työn piti tapahtua 

käsivoimin ja koneita ei saatu käyttää. Täällä itse työ oli tärkeä osa 

itse elämää! Hän palkkasi yhden suomen suurista arkkitehdeistä, 

Reima Pietilän suunnittelemaan asuintaloa. Talosta tuli karjalainen 

harjakattotalo, jossa oli suuri tulisija keskellä ja (kreikkalainen) 

hirsipilariryhmä merisivulla. Hirsitalo rakennettiin Pohjanmaalla 

ja kuljetettiin tänne laivalla rakennussarjana 1969. Pilariryhmä 

pystytettiin suu-relle kiviterassille, jolta oli näkymä alas merelle. 

Keskellä kivi-terassia laitettiin mahtava tasainen kivi, joka toimi 

juusto-tarjottimena herkullisilla päivällisillä, joita täällä tarjottiin. 

    Puutarhan eri osat rakennettiin asteittain. Nuoret Kökarin asuk-

kaat pystyttivät kivimuurit ainoastaan kankia ja vinssejä apunaan 

käyttäen. Muurit toimivat tuulensuojana ja lämpövarastona joiden 

ansiosta selviytyvät ja rehottavat sellaisetkin kasvit, jotka eivät 

muutoin sälysi hengissä kylmässä ja tuulisessa ulkosaaristossa. 

Alun perin täällä ei ollut juuri multaa. Voidakseen toteuttaa puutar-

haunelmansa, täytyi Åkerhielmin kuljettaa kaikki viljelysmulta. 

Kalliovaltaisessa kallion halkeamissa oleva multa kerättiin ja kan-

nettiin puutarhaan. Vieraat lähetettiin naapurisaarille keräämään 

maata ja kaikkia talous-, puutarha- ja ulkovessajätteet kompostoi-

tiin ja käytettiin lannoitteena.  

Talon ja kallion väliin rakennettiin satumainen alppiruusupuutarha, 

jossa oli avoin vesikanava. Kukinnan aikana kesäkuussa täyttyy 

koko tämä osa puutarhaa valkosinipunaisesta kukkamerestä. 

Åkerhielm rakensi talon vastakkaiselle sivulle tarkkamittaisen 

krokettikentän, jonka ruohikko oli erittäin hyvin hoidettu. Täällä 

pelattiin usein iltaisin erä selkeäsääntöistä krokettia. Krokettiken-

tän ja talon väliin rakennettiin maustepuutarha aromaattisine 

yrtteineen joita tarvittiin talouskäytössä: timjami, salvia, kumina, 

rosmariini lipstikka, vihanneskrassi ym. Puutarhan muissa osissa 

oli hyväntuoksuisia ruusuja, vihannesmaa, perunamaa ja sydän- 

muotoinen mansikkamaa. Åkerhielm rakensi pienen viinitarhan 

aitoine viiniköynnöksineen puutarhanosaan, joka oli tuulelta 

suojattu ja lämmin. Viiniköynnökset ovat edelleen jäljellä ja 

tuottavat syksyisin hyvänmakuisia rypäleitä. Välimeren-ympäristön 

vaikutelman vahvistamiseksi istutettiin jaloja lehtipuita kuten tam-

mi, kastanja, lehmus, vaahtera ja myös pensaita kuten sypressi, 

tuija ja kuusama. Ulkosaariston kesät ovat usein sademäärältään 

vähäisiä ja joskus ilmenee pitkäkestoista kuivuutta. Tämän vuoksi 

Åkerhielm rakensi nerokkaan kastelusysteemin kanavineen, jotka 

mm. laskevat kolmeen kaivoon puutarhan alimpana sijaitsevassa 

osassa. ylivuotovesi viemäröidään kanavan kautta, joka menee 

ulkovessan läpi. Hän ohjasi vettä myös pitkien letkujen avulla kal-

lioaltaista. Kaiken huipuksi Åkerhielm sijoitti marmoripatsaita 

puutarhan kaikkiin ilmansuuntiin. Täällä ovat mm. Sergelin patsas 

”Ulla von Höpken Venuksena” ja Sergelin kuuluisa patsas ”Mars ja 

Venus” sekä marmoripatsas ”Herkules”. Kaikkein ylimpänä kal-

liolla valvoo pronssipatsas ”Kreikkalainen jumala Hermes” jumal-

ten sanansaattaja mutta myös tienkulkijoiden, kaunopuheisuuden ja 

urheilun jumala. Hermes ja Åkerhielm sopivat hyvin yhteen. 

Siitä ei puuttunut ylpeyttä, kun Göran Åkerhielm esitteli tätä                                 

sadunomaista keidasta! 

Kuten luonto on luonut ihmisen, ihminen luo luontoaan… 



”Kaikki me jotka muutimme sinne olimme 

sitä mieltä että olimme löytäneet paratiisin. Ja 

me halusimme ihailua, halusimme ylvästellä, 

houkutimme sinne ihmisiä ja he tulivat, ja 

palasivat taas, kesä kesän jälkeen, yhä lisää 

ihmisiä. Joskus heillä oli ystävä mukanaan, 

välillä ystävän menetys, ja he puhuivat 

puhumistaan kaipuustaan yksinkertaisuuteen, 

alkukantaisuuteen, ja varsinkin yksinäisyy-

denkaipuustaan.”  

  

”Suhteemme oli rento ja lämmin. Mutta 

samalla yllätyksellinen. Koskaan ei tien-

nyt, mitä tulee tapahtumaan. Hänellä oli 

charmia ja ihmeellinen taito pitää etäi-

syyttä ihmisiin joita tapasi, ollen samalla 

sydämellinen että neutraali, puolueeton. 

Hän pani kaikki paronittaret ja kreivittäret 

hommiin, pesemään ja kuorimaan peru-

noita, en tiedä miten, mutta me olimme 

taiteilijoita ja me saimme tehdä melkein 

mitä halusimme.” 

Tove Jansson kirjoitti 

aikoinaan omasta 

Porvoon saaristossa 

Pellingissä olevasta 

Klovharun saarestaan : Tuulikki Pietilä on 

puolestaan kertonut 

suhteestaan Åkerhielmiin: 

Tuo kaikki tuntuu pätevän myös Åkerhielmin saareen  

sen perusteella, mitä asiasta on kirjoitettu.  



 

 

Lähdettäessä pois tältä sadunomaiselta saarelta, jossa luova fantasia yhdistää välimerellis–

pohjoismaisen tyylin niin arkkitehtuurissa kuin luonnon muovaamisessakin tavalla, joka hakee 

vertaistaan, mieleen pujahti pari asiayhteyteen sopivaa lausahdusta: 

” Opus primum, ergo  recreational” ja  ”Dolce far niente”” eli  

”Työ ensin, sitten huvi” sekä ”Suloinen toimettomuus”!  

Nämä molemmat evästykset toteutuivat Göran Åkerhielmin täällä asuessa ja vieraitaan isännöidessään. 



Retkemme aikana luonnonolosuhteet eivät jättäneet toivomisen varaa.  

Vain pieni tuulenvire sai merenpinnan karehtimaan. 

Siksi paluureittimme kulki Källskärin pohjoispuolitse, minkä 

sääolosuhteet vain harvoin mahdollistavat. 



Niinpä matkanteko veneellä sujui kuin konsanaan bussilla kiinteää maantietä pitkin. 



Kenenkään kasvot eivät matkan missään vaiheessa kalvenneet, kukaan ei tuntenut kylmän hien 

nousevan pintaan tai tullut muutenkaan  merisairaaksi. 



Juttu luisti, tarinaa iskettiin ja kerrattiin juuri koettua,     

sen mitä maisemien katselulta aikaa jäi.  































Palattuamme Kökarille ja lounastettuamme lähdimme bussilla Kökarin kotiseutumuseoon. 

Siellä voitiin perehtyä kökarilaisten elämään ennen toisen maailmansodan loppua. Museo 

on toiminut Österbyggen ja Hellsön kyläkoulurakennuksessa vuodesta 1988.  





 Kökarilaisia kansanpukuja: äidin puku tumma ja isoäidin puku vaalea. 



Kökarin eri kylien asukkaiden puumerkkejä, joilla identifioitiin asiakirjat                                                  

 ja nimikoitiin mm. kalastus- yms. välineitä 



Aikaa myöten koulu teki tehtävänsä: luku- ja kirjoitustaito syrjäytti aikanaan hyvinkin 

tehtävänsä täyttäneet puumerkit. 



Museon veneosasto kertoo kalastuksen… 



…olleen sekä purjeveneiden, että…  



…moottoriveneiden tultua tärkeässä asemassa Kökarissa. 

Nykyään saarella ei ole ainuttakaan ammattikalastajaa. 



Kökarin ensimmäinen traktori.  

Maatalous on luovuttanut asemansa suurimmalta osin lähinnä palveluammateille. 



Museo torpan pihalla pystyssä olevaa kiveä kopauttamalla syntyy kova, metallinen ääni, joka kaikuu 

kauas. Äänen kuullessaan kalastajat osasivat suunnata sumuisessa säässä veneensä kotirantaan 



 Koulutaloon kuuluu aina oleellisena osana käymälä, niin tämänkin kyläkoulun.  



Koulun käymälä (utedass). 





Vuonna 1943 laskettiin Suomenlahden poikki Porkkalan ja Naissaaren välille kaksinkertainen 

sukellusveneverkko, jolla estettiin Neuvostoliiton sukellusveneiden toiminta. Yksikään vihollisen 

sukellusvene ei päässyt verkosta läpi. Neljä sukellusvenettä tuhoutui verkossa. Kartiomuotoiset poijut 

pitivät verkkoja pohjasta koholla. Sodan jälkeen verkot jätettiin merenpohjaan ja suurin osa poijuista 

kellui mikä minnekin, mm. Kökariin asti. 

Kökarilla muistoja paitsi 

kaukaisilta ajoilta, 

myöskin lähempää omaa 

aikaamme. 



Entisaikojen elämänmenoon tutustumisemme jälkeen palauduimme 

nykyaikaan sanan varsinaisessa merkityksessä. Saimme omin silmin 

todeta paikalliseen taloushistoriaan jäävän tapauksen: upouusi yritys 

aloitti Kökarissa toimintansa ts. ensimmäisen kerran 20 – 30 vuoteen 

Kökarissa yksityisyrittäjä on palkannut työtekijöitä ympärivuotisesti.  

Sen mahdollisti Helsingissä pitkään asuneet Casper ja Susanna 

Mickwitz, jotka muuttivat saarelle tammikuussa 2013 kuultuaan 

avoimesta taksikuskin paikasta. Moninaisten vaiheitten ja onnellisten 

sattumien kautta pariskunta on nyt leipomoyrittäjinä! He jatkavat 

Ahvenanmaalla yli kolmekymmentä vuotta toimineen kuuluisaa 

mustaaleipää leiponeiden veljesten Håkan ja Hasse Karlssonin 

työtä. Birka-saaristolaisleipää leivotaan nyt Kökarissa.  

Skärgårsdbröd Kökar Ab:n tavoitteena onkin laajentaa mustanleivän 

markkinointia nykyistä suuremmalle alueelle, ensiksi Manner-

Suomeen ja Ruotsiin mutta myöhemmin Saksaan ja jopa Ranskaan 

saakka. Ostettuamme kuka minkäkin määrän maukasta mustaaleipää, 

jäimme vesikielellä odottelemaan milloin ensimmäinen kauppaketju 

Turun seudulla liittää tuotevalikoimaansa svartbrödin. 



Samaa mieltä on eittämättä taustalla hymyilevä leipuri. 

”Ei sitä tarvitse hirveästi näytellä, kyllä me olemme onnellisia leipojia”,  

sanovat mustanleivän uudet leipomoyrittäjät Casper ja Susanna Mickwitz.  



Upouuden leipomon historialliset avajaiset sattuivat sopivasti vierailumme ajaksi. 

Osa joukkostamme vasta-avatun leipomorakennuksen edustalla. 



Hotellissa nautittujen iltapäiväkahvien jälkeen oli ”ommoo lommoo”, jonka aikana aloimme pakata 

tavaroitamme ja ajatukset alkoivat jo suuntautua kotimatkaa kohti. Muutamat joukostamme kävivät 

vielä tutustumassa paikalliseen kirjastoon, joka sijaitsee 1-9 -luokkaisen koulun   yhteydessä.  



Illan jo hämärtyessä ja taivaan vetäydyttyä pitkästä aikaa pilveen, odottelimme lauttasatamassa 

saaristolautta Skiftetin saapumista. Tuota pikaa se tulikin visiiri avonaisena ja nielaisi meidät ja 

muut matkustavaiset nopeasti uumeniinsa, jossa me puolestamme kohta puoliin nielimme omiin 

uumeniimme tarjolla olleen illallisen. 



Vielä viimeinen silmäys TARUNOMAISEEN KÖKARIIN, ja niin oli jälleen yksi mainio ja 

muistoisa Turun seudun senioriopettajien matka päättynyt. 



Käyntikohteemme Kökarilla 



LOPPU 

     Verikurjenpolvi – Geranium sanguineum (blodnäva) 


