
Historiallinen päivä Käräjäkalliolla 26.5.2012

Käräjäkallio Puruvedellä on historiallisesti tärkeä monien rajojen kiinnekohtana ainakin 1500- 
luvulta, mahdollisesti jo vuodesta 1323 lähtien. Siitä on muodostunut myös tunnettu symboli 
Puruveden upeille maisemille ja veden puhtaudelle sekä kirkkaudelle sijaitessaan Hummonselän 
reunalla ja länteen avautuvien selkävesien porttina. Käräjäkallion rajahistoriassa 1.1.2013 on tärkeä 
merkkipaalu. Nyt siellä kohtaavat Kerimäen, Punkaharjun ja Kesälahden kunnanrajat. Vuoden 2013 
alussa rajanaapureiksi tulevat Käräjäkalliolla kuntaliitosten myötä Savonlinnan ja Kiteen kaupungit.

Tästä lähti idea nykyisten kolmen Puruveden rantakunnan kunnanjohtajan historialliseen 
tapaamiseen Käräjäkalliolla. Rajojen ja rajamerkkien historiaan perehtynyt ja monet aiemmin 
tuntemattomat rajamerkit ei vain kuvainnollisesti vaan oikeasti esiin kaivanut Sulo Strömberg oli 
tilaisuuden suunnittelija ja kokoonkutsuja, Sulolla on Käräjäkallion vuosisataisesta historiasta 
värikkäine yksityiskohtineen ehkä parhaat tiedot koko Suomessa. Pro Puruvesi ry sai kunnian olla 
kutsuttujen joukossa edustamassa yhtä huolenpitäjää upeasta Puruvedestä.

Pro Puruvesi ry:n päivä alkoi aamusta hallituksen kokouksella varapuheenjohtaja Esko Hollmanin 
ja hänen vaimonsa Saaran upeassa kodissa Putkiniemessä Puruveden rannalla kuten kuvasta näkyy. 
Paikalla olivat vasemmalta oikealle Reijo Jantunen (phj.), Ruth Lähdeaho, Lasse Musakka, Esko 
Hollman, Pentti Hiltunen (siht.), Paavo Jantunen ja Eero Luukkanen. Saaran tarjoamien herkkujen 
äärellä käsittelimme mm. syvyysnäkyvyyden seurannan ohjeita, leader-hankkeen tilannetta, 
Kesälahden messupalautetta, Muikkumarkkinoille osallistumista, Puruvesi-seminaarin valmisteluja, 
Käräjäkallion tilaisuutta, kantaa Martinsalmen siltarummun uusinta-asiaan, osallistumista Pyhät 
Polut ry:n kirkkovenesoutuun 5.6. Punkaharjulta Kerimäelle, osallistumista Maanmittauslaitoksen 
juhlaseminaariin 7.6. ja monia muitakin asioita. Uusia jäseniä hyväksyttiin 26. Monia asioita 
ehdittiin aamun tunteina käsitellä ja sitten lähdettiin kohti Käräjäkalliota.



Putkiniemen kärjessä olevalta hiekkarannalta (yksi upeimmista jäljellä olevista) siirryimme veneillä 
muutaman sadan metrin päässä odottavalle Käräjäkalliolle. Sulon, kolmen kunnanjohtajan ja 
yhdistyksemme hallituksen jäsenten lisäksi matkassa olivat Sulon kutsumana mm. kansanedustaja 
Kaj Turunen puolisoineen, Savonlinnan kaupungin kansliapäällikkö Antti Erämaa sekä toimittajia.



Sulon mielenkiintoisten historiatietojen ja Käräjäkallioon liittyvien tarinoiden ohessa saimme tuoda 
esille myös Puruvettä ja sen tilannetta. Olihan yhteisellä vartiopaikalla tähyilemässä Puruvettä 
kolme vastuullista kunnanjohtajaa (Kari Rannanpiha, Sami Sulkko ja Jorma Turunen), Savonlinnan 
seudun kansanedustaja Kaj Turunen ja tulevia Käräjäkallion rajanaapureita edustamassa Antti 
Erämaa. Kuvassa em. joukko istuu käräjäkivillä Sulon ollessa tuomarin paikalla.



Tällä kertaa Käräjäkallion rannat olivat varsin upeassa kunnossa. Toisin oli tilanne melkein tasan 
vuosi sitten kun olimme siellä mm. Etelä-Savon ELY-keskuksen edustajien kanssa. Silloin ranta 
Käräjäkallion ympärillä oli vihreän levän vallassa kuten kuvasta näkyy. Elyläiset tunnistivat levän 
yhtymäleviin kuuluvaksi Zygnema.sp:ksi. Tämä oli yksi Käräjäkalliollekin ulottunut vaaran merkki 
Puruveden rehevöitymisestä.



Tässä kuvassa Puruveden vartiomiesten takaa vajaan kilometrin päästä avautuu noin 10 kilometrin 
pituinen lahti Putkiniemen ja Ruokkeenniemen väliin ulottuen 6-tien tuntumaan Ristilahdelle. 
Elokuussa 2011 lahtialueella puhkesi massiivinen (noin 10 km2) sinileväesiintymä, joka jatkui 
voimakkaana syysmyöhään asti. Se oli laatuaan ensimmäinen Puruvedellä ja ilmeisesti pahin viime 
kesän sinileväesiintymä Suomen sisäjärvillä. Tutkimuksissa sinilevän aiheuttamia kohonneita arvoja 
todettiin aivan kuvan taustalla oleville saarille, eli Hummonselän reunalle asti. Seuraavalla sivulla 
oleva sinileväkuva on Ristilahdelta syyskuulta 2011.



Tällaista näkyä Puruvedellä ei tarvita. Valitettavasti samanlaisia huonossa kunnossa olevia 
lahtialueita on ympäri Puruvettä ja vaara uusiin massiivisiin sinileväesiintymiin on tulevina vuosina 
todellinen. Laajaa yhteistyötä ja varoja tarvitaan Puruveden lahtialueiden tilanteen parantamiseksi ja 
selkävesien säilyttämiseksi puhtaina ja kirkkaina tuleville sukupolville myös Käräjäkalliolta 
ihailtavaksi. Myös tämän Puruveden ruman puolen toimme esille tärkeille vastuutahoille upeana 
näyttäytyneellä Käräjäkalliolla.



Kaikkinensa helluntailauantai 26.5.2012 jää myös Pro Puruvesi ry:n historiaan. Suurkiitokset Sulo 
Strömbergille kutsusta ja järjestelyistä sekä kaikille mukana olleille. Yhdessä teimme historiallisen 
ja mieleenpainuvan tapahtuman..   


