
MERIKARHUN KIERROKSEN juhla-ajo Karkusta Reposaareen 25.8.2022   
 
 

Tiedoksenne:  
 
Merikarhun Kierroksen luonto- ja kulttuurivaellusreitillä Karkusta Reposaarelle toteutetaan 
juhla-ajo torstaina 25.8.2022. Ajon toteuttaa moposaattue, jossa edellä ajaa punainen 3-
pyöräinen Erkkola-mopo ja sen perässä Kokemäenjoen varren pappamopokerhojen ja 
polkupyöräilijöiden saattue. Merikarhun Vaellus toteutetaan nyt sen esikuvan eli 
merikapteeni Paul Aarnion 130 vuotismuiston kunniaksi.  
 
Kap Hornin kiertäjänä tunnettu merikapteeni Paul Aarnio syntyi Porin Reposaarella 1892. Hän 

lähti merille 14-vuotiaana, muutti Karkkuun Rautaveden rannalle sodan aikana ja kuoli 

kodissaan Karkussa 1970. Aarnio matkusti vuosittain Karkusta Reposaareen 3-pyöräisellä 

Erkkola-mopollaan. Hän ajoi Kokemäenjoen rantateitä ja tutki matkan varrella kiintoisia 

paikkoja. Merikarhun Kierros on hänen pyhiinvaellusreittinsä Karkusta Reposaareen 

vanhempiensa haudoille ja suolaisen meren äärelle. 

Merikarhun Kierros on valmistettu luonto- ja kulttuurimatkailijan avuksi kotimaanretken 

suunnitteluun aidon Merikarhun jalanjäljissä. Se auttaa myös kouluja ja paikallisia asukkaita 

tuntemaan kotiseutunsa arvokkaita paikkoja ja tarinoita. Avausajon toteutukseen osallistuu 

myös Lions Club Karkku yhdistys ja Porin Seudun Papattajien yhdistys. Kokemäellä saattueena 

toimi Tulkkilan koulun 4. luokan oppilaat opettajansa johdolla. 

Merikarhun Kierroksen juhla-ajo tehdään valtakunnallisen Suomen Luonnon päivän ja Itämeri-

päivän yhteydessä. Merikarhun saattue haluaa nostaa jokeen ja mereen liittyen esille aina 

ajankohtaisen tavoitteen:  

Kokemäenjoki ruokkii Selkämerta vedellään, ravinteillaan ja lietteellään. Joen 

puhtaus sekä joen ja sen suualueen vastuullinen käyttö on elävälle merelle sekä 

meille jokivarren ja merenrannan asukkaille tärkeää.  

Merikarhun Kierros on Karhuseudun ja Joutsenten reitin LEADER-yhteisöjen yhteishanke, joka 

on tehty Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osittaisella tukirahoituksella. 

Reitin kohteet on valmistettu Selkämeren Ystävien ja Kokemäenjoen varren kuntien 

hankeryhmien yhteistyönä. Hankkeen vastuuyhteisö on Selkämeren Ystävien yhdistys. 

 



 

Kuva.  
 
Kolmipyöräinen Erkkola-
mopo, joka ajaa 
Merikarhun Kierroksen 
juhla-ajossa 25.8.2022 
saattueen kärjessä.  
 
Valokuva: Lasse Lovén. 

Ajo tapahtuu torstaina 25.8.2022 (Itämeri-päivä) yhden päivän aikana Sastamalan Karkusta 

Reposaareen. Pysähdyspaikat ja kuskin vaihdot näkyvät liitteessä.  

 
 
Lehdistö on tervetullut heille sopivalle pysähdyspaikalle. Liitteenä kuva Erkkola -moposta ja 
kertomus alkuperäisestä Merikarhusta. Tätä viestiä saa jakaa tuntemillenne mopoharrastajille, 
jos haluavat osallistua saattueeseen. 
 
Ystävällisesti 
Lasse Lovén, puh. 040 170 3886, email lasse.loven@gmail.com 
Selkämeren Ystävät 
Merikarhun Kierros LEADER-hanke 
 
Lisätietoa Merikarhusta ja Merikarhun Kierroksesta:  
 
Merikarhun Kierroksen kartat (GoogleMaps) ja kuntakohtaiset opasvihot (pdf) löytyvät täältä, kun rullaa etusivun 

alaosaan: www.selkamerenystavat.fi 

Merikapteeni Paul Aarnio in Memoriam (pdf) löytyy tällä linkillä: 

https://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/MerikarhunKierros/Merikapteeni_Paul_Aarnio_in_Mem

oriam.pdf 
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