
REITIT 
AISAPARI ALUEELLA 
 

 

 

 

 

 

 

Lapuan kautta kulkee Pohjan Kyrön – Tohnin maakunnallinen kirkkotie Alavuden Töysästä 
Kuortaneelle, Lapualle, Ylistaroon ja Isoonkyröön. Tämä perinteinen ja tunnettu reitti on hyvin 
tiedossa, sillä se seurailee Lapuanjoen ja Kyrönjoen rantamia. Reitille liittyy useita 
kansanperinnetarinoita ja kansallista historiaamme. Joki ja sen penkereet ovat vanhaa Tohnintietä. 
Kirkkoon ja kirkolle on kuljettu uskoen ja toivoen, sanan kuuloon, kasteelle, uutisia kuulemaan ja 
asioimaan. Kansanomaisen nimensä kirkkotie on saanut Tohnin ukosta. Kerrotaan, että hän lähti 



Töysän erämailta Tohnin kylästä. Lapuan Simpsiöllä hän otti mukaansa ison kiven kirkon 
rakennustyömaalle. Vanhan kirkon päädyssä on pyöreä ikkuna jota sanotaan Tohnin akkunaksi.  
Tunnetaan myös Riika Olkkosen tarina. Hän taivalsi Alavuden Sapsalammelta tätä samaa polkua. 
Myös Riikan kerrotaan kantaneen kiviä esiliinassaan. Totta vai tarua? Oleellista on, että tiedämme 
nämä tarinat ja tämän polun. 
 

 
 
Maakunnallinen kirkkotie on mahdollista rakentaa pieninä erillisinä reitteinä. Idea esitellään tässä 
raportissa nimellä Pohjan Kyrön – Tohnin kirkkotie. Lapuan kulttuuri- ja kirkkotie on yksi osa tätä 
kokonaisuutta. 
 

  
 
Kuva: Lapuan Nomadireitin flyerit. 
 
 
Lapuan keskustaan valmistui Citynomadi mobiilisovelluksena Kulttuuri- ja kirkkotie. Osin se 
seurailee tunnettua Pohjan Kyrön – Tohnin kirkkoreittiä. Reitti toteutettiin yhdessä Lapuan 
kaupungin kanssa. Sisällön tuotti kehittämishankkeen koordinaattori Reijo Takamaa, teknisen 



osuuden toteutti Lapuan kansalaisopiston Mediapaja / Anna-Kaarina Perko. 
 
Reitillä ei eksy, sillä sovellus näyttää koko ajan, missä kulkija liikkuu. Nomadi on saatavilla 
sovelluskaupasta, oli Android-, iOs- tai Windows 8phonen käyttäjä. Se palvelee paikallisia ja 
vieraita. Reitti sai englanninkielisen käännöksen syksyllä 2019. Käännöksen teki englannin kielen 
opettaja Teppo Kosonen Lapualta. 
 
Kulttuuri- ja kirkkotie on noin 5 km pitkä karttaan merkitty kävely/pyöräreitti. Sen voi kulkea 
omaan tahtiin ja omalla kulkusuunnitelmalla. Kohteita on 16 ja jokaisella seisakkeella voi 
mobiilipalvelun kautta avata neljä erilaista sisältönäkökulmaa. 
 
1. Kulttuuri osio avaa kohteen historiaa ja taustaa.  
2. Kirkkotie osio antaa hengen eväitä.  
3. Lapsiperheet osio avaa leikkisämmän näkökulman.  
4. Koululuokat osio on tiedon ja oppimisen ikkuna. Koulun opetussuunnitelmassa se liittyy oman 
paikkakunnan oppimisympäristön hyödyntämiseen. 
 
Lapuan kulttuuri- ja kirkkotien reitti kulkee paikoin ikivanhaa ns. Tohnin kirkkotietä. Tämä 
mobiilireitti voidaan liittää osana laajempaan Pohjan Kyrö – Tohnin reitistöön. Se alkaa Alavuden 
Töysästä, kulkee Kuortaneen ja Lapuan kautta Ylistaroon ja Isoonkyröön. 
 
 
Näyte Nomadi kulttuuri- ja kirkkotiesovelluksesta. 
 
KOHDE 4: SILTA 
 

 
 
KULTTUURI    
 
Silta on vahva symboli. Vesi erottaa, silta yhdistää. Maailman pisin silta on Kiinassa, vaarallisin 
Tiibetissä, kuuluisin Amerikassa ja vanhin Roomassa. Lapualla on tämän sillan lisäksi 
riippusiltojakin. Kodeissamme saattaa olla taulu, jossa kaksi lasta kulkee sillalla. Heidän takanaan 
ja tukenaan seisoo enkeli. Silta on huono mutta turva on lähellä. 
 
Vanha laulu sanoo näin:  
Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Hänt` ihana enkeli kotihin vie. 
 



KIRKKOTIE 
 
 
Katsele virtaa. Ylävirta tuo koko ajan uutta vettä, alavirta vie sen mennessään. Sillalla näet nämä molemmat. 
Silta yhdistää. Voit seistä keskellä vastaantulevaa ja ohikulkevaa. Kaupunkikävely 
haastaa miettimään. Mistä voisin luopua, jotta uutta voisi ottaa vastaan? Minkä voi päästää pois 
uuden tilalle? Ja miten meidän käy, jos koko ajan vain otamme vastaan? 
 
Virsi 954 
Jaakko Löytyn Lahjalaulussa sanotaan näin; ”Lahjoillasi meitä siunaat, kaiken annat ajallaan. 
Opeta, oi Herra meitä omastamme jakamaan. Näytä missä apuamme, lahjojamme tarvitaan. 
Opeta, oi Herra meitä omastamme jakamaan.”   
 
 
LAPSIPERHEET  
 
 

 
Maamme kuuluisimpia kuvia on enkelitaulu. Kaksi lasta rikkonaisella sillalla ja heidän takana 
seisoo enkeli. Missä olet nähnyt tällaisen taulun? Miksi taiteilija on halunnut kuvaan enkelin? 
 
Laulu: Maan korvessä kulkevi lapsosen tie. Hänt` ihana enkeli kotihin vie. Niin pitkä on matka, ei 
kotia näy, vaan ihana enkeli vierellä käy. 
 
 
KOULULUOKAT 
 
Maamme tunnetuimmassa enkelitaulussa lapset ylittävät rikkonaista siltaa. Heidän takanaan on 
suojaava enkeli. Taulun sanoma on vahva ja puhutteleva. Toinen hyvin tunnettu enkelitaulu on 
Tampereen tuomiokirkossa. Hugo Simbergin maalaamassa kuvassa kaksi poikaa kantaa 
haavoittunutta enkeliä. Maisema on Tampereen Näsijärvi. Tehtaan piiput horisontissa. Kukkia 
enkelin kädessä. Toinen pojista katsoo kohti. Taululle on annettu monia merkityksiä vaikka taiteilija 
ei halunnut antaa sille edes nimeä. 
 
Kuva: Hugo Simpergin enkelitaulusta on useita versioita. Tämän taulun taustana on Tampereen 
horisontti. 
 



 
Pohdiskelutehtävä. 
Jos sinä saisit nyt piirtää enkelitaulun tai modernisoida Simbergin taulun, millainen siitä tulisi?  
 

Esitys. 
Haetaan Leader rahoitusta Pohjan Kyrön – Tohnin maakunnalliselle kirkkotielle, jonka osana 
Lapuan Kulttuuri- ja kirkkotie on. Lapualla keskitytään erityisesti Simpsiön, Karhunmäen ja 
Malkakosken reitistön kehittämiseen. Nykyinen kirkkotien polku on rehevöitynyt. 
Yhteistyökumppaneina ovat Lapuan kaupunki ja tuomiokirkkoseurakunta, Simpsiön matkailuala, 
Vanha Karhunmäki, Kitinojan kyläyhdistys ja Malkakoski. 


