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Kaupunginjohtajan puhe kansainvälisessä kalliotaideseminaarissa Mikkelissä 22.11.2019 
 
 
 

Hyvää huomenta! 
 
 

Olemme kokoontuneet juhlistamaan Astuvansalmen kalliomaalaus-
ten saamaa asemaa osana eurooppalaista kulttuurireittiä.  
 
Kyseessä on tärkeä tunnustus, ovathan kalliomaalaukset ainutlaa-
tuisia ja poikkeuksellisen hyvin säilyneitä luomuksia, jotka kertovat 
entisaikojen ihmisistä, eläimistä ja uskomuksista. Suomessa kallio-
maalauksia ei juurikaan ole hyödynnetty matkailussa, mutta nyt 
asiaan on tulossa iso muutos. 
 
Esihistorialliset kalliomaalaukset Astuvansalmella ovat arvioidusti 
4500–6000 vuotta vanhoja. Erityisen mielenkiintoista on se, että 
kallioon on kuvattu myös naismetsästäjien hahmoja, niin sanottuja 
Astuvan amatsooneja, jotka ovat ikään kuin tasa-arvoisen, poh-
joismaisen yhteiskunnan esihistoriallinen avaus: naismetsästäjät 
ovat metsästäjiä, siinä missä miespuolisetkin riistanhankkijat.  
 
Toisaalta, emme voi olla täysin varmoja, että Astuvansalmen naiset 
ovat oikeasti naisia. Tutkija Pekka Kivekäs on arvellut, että nais-
hahmot saattavat olla shamaaneja, jotka ovat pukeutuneet naisiksi. 
Olipa ikiaikainen totuus mikä tahansa, osoittavat kalliomaalaukset 
ajatuksen ihmisten muodostamasta yhteisöstä, jossa jokaisella on 
roolinsa.  
 
Kiintoisaa onkin spekuloida kalliomaalausten aiheilla ja maalausten 
tekijän maailmankuvalla, kokemuksilla ja näkemyksillä. Millainen 
ihminen hän saattoi olla, joka nuo luomukset teki? Mitä hän ajatte-
li? Mitä hän tunsi? Mitä hän rakasti? Mitä hän pelkäsi? Ja missä on 
hänen viimeinen leposijansa, joka on jäänyt vetten tai maa-
ainesten alle jo tuhansia vuosia sitten. 
 
 

Hyvät kuulijat 
 
Mikkelin seudulla on ollut asutusta jo tuhansia vuosia. Astuvansal-
men kalliomaalaukset ovat esihistoriallisten jäämistöjen kruununja-
lokivi ja kansainvälisesti tunnetuin matkailuvalttimme. Emme vält-
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tämättä ole aina ymmärtäneet Astuvansalmen merkitystä matkai-
lullisesta näkökulmasta, mutta asiat ovat kehittyneet oikeaan suun-
taan. Meillä on Ristiinassa, Yöveden äärellä, ainutlaatuinen histori-
allinen kohde.  
 
Ihmisen jylhiä kasvoja muistuttava suuri kallio, johon maalaukset 
on tehty, on kuin ikiaikainen vartija tai luonnonvoimien kaitsija, jo-
ka muistuttaa meitä, että olemme vain osa luonnon ja ajan kierto-
kulkua. Me olemme täällä vain käymässä, mutta kättemme työt 
saattavat kestää tuhansia vuosia. 
 
Ilmeisesti muinaisaikoina paikalla oli jonkinlainen uskonnollinen 
merkitys. Se oli kokoontumis- ja kohtaamispaikka, aivan kuin nyky-
aikana meille kohtaamispaikkoja ovat urbaanit aukiot, kauppakes-
kukset ja julkisten rakennusten kulmaukset. 
 
Astuvansalmella eläneet ja metsästäneet ihmiset jättivät omat jäl-
kensä historiaan. Millaiset jäljet me jätämme, sen aika näyttää, 
mutta toivottavasti nuo jäljet ovat yhtä mielenkiintoisia, opettavai-
sia ja mielikuvitusta virkistäviä tutkimisen aiheita tulevaisuuden 
ihmisille. 
 
*** 
 
And now some words also in English. First of all, Mr Ramon Mon-
tes, you are mostly welcome to Mikkeli. I hope you enjoy staying 
here. 
 
Rock paintings of Astuvansalmi are now part of European Rock Art 
Trails. We are extremely thankful for this. It will help us to achieve 
a new level in tourism marketing. The paintings really deserve to be 
a part of European Rock Art Trails.  
 
It is interesting to think of those who painted these ancient images 
of Astuvansalmi. Who was the painter or the painters? What was 
the meaning of the place which resembles a human face? Probably 
it was a religious place or a meeting place – a place for hunters, a 
place for these mysterious paintings.  
 
Once again, thank you for coming for this event. I think, we in Mik-
keli can be even prouder of the rock paintings of Astuvansalmi. 


